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Abstrakt
Bakalářská práce Mučedníci žánrových pastí se zabývá analýzou filmu Pascala Laugiera
Mučedníci jakožto ojedinělého transgresivního díla, jež díky své rozpolcenosti mezi
žánrem a nežánrem expanduje i do velmi rozdílných diskurzů. Vymezuje jeho pozici
v rámci hororu jako krizového narativu, na jehož utváření mají vliv dobové podmínky,
a zasazuje jej do kontextu současného evropského hororu a integrující autorské vize. Samotná analýza se pak zaměřuje na inovativní přístup k žánrovým strukturám definovaný
prostřednictvím metody ostrých dramaturgických řezů. Ta spočívá v precizním naplňování
konvencí hororových subžánrů a jejich následném pozměňování, díky čemuž konvencionalizovaný žánr znovunalézá svůj podvratný potenciál.
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Abstract
Bachelor's thesis Martyrs of Genre Traps deals with the analysis of Pascal Laugier's film
Martyrs as a unique transgressive work of art, which, owing to its split between genre
and non-genre, expands even into very diverse discourses. It establishes its position within
the horror as a crisis narrative, the forming of which is influenced by circumstances of
the period, and puts it in context of contemporary European horror and integrating creative
vision. The analysis itself then focuses on an innovative approach to genre structures defined by the method of radical dramatic cuts, which lies in precise fulfillment of horror
subgenre conventions and their subsequent alterations, due to which the conventionalised
genre rediscovers its subversive potential.
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Motto:
Otázka: V čem spočíval význam Erijského průplavu?
Odpověď: V kosmickým měřítku nejspíš v ničem.
(Bob Waters, Calvin a Hobbes)
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1. ÚVOD

1.1 VYMEZENÍ TÉMATU A METODOLOGIE
Tématem této práce je analýza hororu Mučedníci1 francouzského režiséra Pascala Laugiera, který považuji v rámci hororového žánru za unikátní a vnímám jej jako příklad filmu
uvědomujícího si svoji žánrovost, jež se propojila se svébytným autorským přístupem.
Abych svůj výběr obhájila, budu se nejprve stručně zabývat mechanismy žánru, který nevnímám pouze jako prostor úniku a prostředek nekomplikované zábavy. Chápu jej v širších souvislostech jako fenomén, jenž proniká do všech vrstev kultury, aby mohl
provokovat a hovořit o věcech, které se běžně nevyslovují.2 Zásadním předpokladem jeho
zdravého fungování je tak schopnost vyrušit svá publika v jejich komfortních zónách
a přinutit je k novým způsobům uvažování.
Film Mučedníci chci zasadit do kontextu historické kontinuity žánru, případně dalších
děl vykazujících podobné znaky. Vycházím při tom z předpokladu, že filmy s potenciálem
žánrových inovací se objevují ve chvíli, kdy dojde k nasycení stávající produkce, která
v daném období dosáhla svých limitů. Výsledkem pokusů o znovunapojení žánru na jeho
zdrojový kód pak mohou být radikální či znepokojivé snímky, které netvoří žádnou ucelenou vlnu nebo vývojovou větev, ale fungují spíše jako body zlomu a jsou osamělými
solitéry vyvolávajícími otázky po podstatě a hranicích žánru. Jejich výlučnost a komplikovanost je částečně dána také těsným napojením na okolnosti vzniku, takže to, co je
v jedné dekádě přelomem, se později může stát standardem.
S tímto zřetelem budu pátrat po momentech inovace, díky nimž se Mučedníci vymezují
vůči většině soudobé produkce. Zajímá mne, na které filmy a hororové subžánry Pascal
Laugier navazuje a jakou přidanou hodnotu film představuje pro žánr jako celek, případně
v čem spočívá jeho problematičnost. Za stěžejní přitom považuji metodu ostrých dramaturgických řezů, jejichž prostřednictvím autor pracuje s různými žánrovými koncepty, ale
zároveň mu tento přístup umožňuje jejich konvence ohýbat a inovovat.
V analytické části práce proto budu uvažovat především nad následujícími otázkami:
• Jak film Mučedníci rozvíjí různé žánrové koncepty a pracuje s hororovými subžánry.

1
2

Mučedníci (Martyrs, r. Pascal Laugier, Francie 2008).
HEERS, Jacques, Svátky bláznů a karnevaly, Argo, Praha 2006. BACHTIN, Michail Michailovič, François Rablais
a lidová kultura středověku a renesance, Argo, Praha 2007.
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• Co pro jeho strukturu představuje důsledné naplňování, částečné naplňování či nenaplňování strategií daného subžánru.
• Kam lze na základě dílčích analýz Mučedníky v rámci žánru, případně autorského filmu
zařadit.
Přistupuji k nim prostřednictvím nástrojů neoformalistické analýzy, jak ji definují David
Bordwell a Kristin Thompsonová,3 přičemž si uvědomuji limity této metody a využívám
ji s vědomím, že nechci zvolený film představit pouze jako jakýsi ideální objekt. Uvedené
otázky tedy vnímám jako orientační body, které mi usnadní hledání zlomových momentů,
jež provázejí každou změnu v dosud platných strukturách žánru, a mohou tak cosi vypovědět o možnostech jeho dalšího směřování.

3

BORDWELL, David – THOMPSONOVÁ, Kristin, Umění filmu. Úvod do studia formy a stylu, Akademie múzických
umění, Praha 2011.
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2. KONTEXT FILMU MUČEDNÍCI

2.1 PROMĚNY ŽÁNROVÝCH STRATEGIÍ V HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH
Tak jako všechny žánry i horor v průběhu času prodělal mnoho změn, během nichž si
osvojoval různé mechanismy a konvence související s jeho historickým pozadím a produkčně-recepčními návyky. V rámci procesů, které ovlivňuje dobová poptávka, tak bývá
navozen status quo, který stvrzuje komerční vitalita žánru.4 Když pak z různých důvodů
dojde k vyčerpání cyklu, přicházejí pokusy o inovaci5 a celý proces se opakuje.
V nejpůvodnějším smyslu je horor krizovým narativem, kde monstrum a monstrózní reprezentují vyrušení z přirozeného běhu věcí a bývají projevem určité krize.6 Určující je
zde schéma narušení řádu, jež tvoří proluku či cézuru, která má na protagonisty zhoubný
vliv a vede k neblahým koncům. Horor se vždy napájel ze společenského kontextu, komentoval dobu a pracoval s typem krize, která byla v daném okamžiku aktuální. Společenský diskurz se ale nechová sebereflexivně,7 naopak touží po vlastním potvrzení. Když
se proto hororu povede začlenit mezi popkulturní fenomény a stane se žánrem široce přijatelným pro masové publikum,8 oslabuje tím svou subverzivní podstatu.
Stav neměnnosti a ukotvenosti v pevně daných strukturách formovaných jasně definovanými
pravidly je totiž pro model krizového narativu nepřirozený. Čím více konvencí, tím důsledněji
je okamžik krize dramaturgicky směrován, a jednání postav či monstra je díky variování stále
stejných motivů předvídatelné; publikum je tak připraveno9 na další dávku neškodné zábavy,
kdy hrůzu a zděšení střídá úlevný smích.10 Stav nekonfliktního sebekonejšení, jež je vymezeno zmasověním, sériovostí a hybridností žánru,11 je tak jedním z jeho hlavních paradoxů.12
4

5

6
7
8

9
10

11
12

Například úspěšné série Halloween (Halloween, r. John Carpenter, USA 1978), Noční můra v Elm Street (A Nightmare on Elm Street, r. Wes Craven, USA 1984), Vřískot (Scream, r. Wes Craven, USA 1996), Saw: Hra o přežití
(Saw, r. James Wan, USA/Austrálie 2004) či Paranormal Activity (Paranormal Activity, r. Oren Peli, USA 2007).
Například asijská hororová škola inspirovala film Kruh (The Ring, r. Gore Verbinski, USA 2002), zatímco v uplynulých dekádách byly podobně inovativními a překvapujícími snímky např. Psycho (r. A. Hitchcock, USA 1960) či
Texaský masakr motorovou pilou (The Texas Chain Saw Massacre, r. Tobe Hooper, USA 1974). K dopadu snímku
Psycho například rozhovor s George R. R. Martinem pro časopis Rolling Stones: http://www.rollingstone.com/movies/news/george-r-r-martin-the-rolling-stone-interview-20140423 (poslední přístup 26. 3. 2015).
Podrobněji in: BRACCINI, Tommaso, Před Drákulou: Archeologie upíra, Argo, Praha 2014.
KRACAUER, Siegfried, Ornament masy, Academia, Praha 2008.
Například podmínky klasického Hollywoodu, kdy byl horor populárním studiovým artiklem lákajícím masy, série
osmdesátých let i současný stav.
Jedná se o paradox – v rámci hororového žánru by publikum nemělo být připraveno na nic.
CARROLL, Noël, The Nature of Horror. In: The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 46, No. 1. (Autumn,
1987), s. 51–59.
ALTMAN, Rick, Obaly na vícero použití. Žánrové produkty a proces recyklace. In: Iluminace 4/2002. s. 5–40.
Noël Carroll k hororu přistupuje jako k celospolečenskému fenoménu napříč médii – je to stav z konce osmdesátých
let, který koresponduje s tehdejším pojetím žánru, viz: CARROLL, Noël, The Nature of Horror. In: The Journal of
Aesthetics and Art Criticism, Vol. 46, No. 1. (Autumn, 1987), s. 51–59.
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V dějinách kinematografie lze vysledovat různé typy krizových narativů, jejichž obsahy
a formy se mění v závislosti na typu témat, která rezonují dobovou společností a přizpůsobují se jejím strachům a náladám. Tyto proměny jsou zřetelné například při srovnání
klasického a postmoderního13 hororového narativu. Přechod mezi těmito strukturami není
náhlou či jednorázovou změnou, která by se uskutečnila skokově, ale jedná se o dlouhodobý a kontinuální proces, v němž se střetávají protichůdné tendence a vstupují do něj
nejrůznější proměnné, aby nakonec vznikla tendence nová.
Pro krizový narativ klasických hororů14 je typická určitá ohraničenost nebo uzavřenost,
která je dána dodržováním zkonvencionalizovaných pravidel, jež přispívají ke koherenci
a soudržnosti celku. Ohrožení zde tradičně představuje monstrum nadpřirozeného původu
útočící ze vzdálených časoprostorů, případně je zlo ztotožněno s patologickým vychýlením od normality či čehokoliv racionálního, když na sebe bere podobu zešílevších vědců,
lékařů nebo přírody. Cílem takto konstruovaného narativu je obnova normativního řádu,
kdy dobro jednoznačně vítězí nad zlem. Obvykle se tak děje díky zásahu instituce nebo
autority, kterou představuje mužský element reprezentovaný vědeckými experty, lékaři
či ozbrojenými složkami. Iracionální hrozbě je za všech okolností třeba čelit racionálními
prostředky za pomoci nejnovějších poznatků, a rozumové řešení tak bývá nejúčinnějším
prostředkem vedoucím k překonání krize.
S ohraničeností vztahující se k dodržování nastolených konvencí souvisí ohraničenost,
respektive izolovanost fikčního světa. Děj bývá situován do exotických lokací vzdálených
běžné každodennosti, které provokují představivost publika a zároveň mu umožňují zcizení, takže se vědomí ohrožení stává pouze jakýmsi bezpečným simulakrem. Během padesátých let pak monstra pronikla z hlubin vesmíru a temnoty džungle na předměstí
amerických maloměst, což předznamenalo posun, který proběhl v následující dekádě.
Spojení pojmů postmoderna a žánr působí jako oxymóron. Horor nicméně byl a je otevřený různým vlivům a kontext, z něhož se napájí, je pro něj zásadní. Proto na něj post-

13

14

Přístupy ke stejné látce mohou být v různých obdobích odllišné. Srovnej například klasickou a moderní adaptaci
povídky Johna W. Campbella Who goes there?; Věc (The Thing From Another World, r. Christian Nyby – Howard
Hawks, USA 1951); Věc (The Thing, r. John Carpenter, USA 1982); Věc: Počátek (The Thing, r. Matthis van Heijningen Jr., USA/Kanada 2011). Podrobněji o komparaci klasické a postmoderní verze filmu in: PINEDO, Isabel
Cristina, Recreational Terror. Women and the Pleasures of Horror Film Viewing, State University of New York Press,
Albany, 1997, s. 34–38.
Filmy vznikající v rozmezí 30. do 50. let 20. století. Jedná se o klasické horory s monstrem studia Universal, jako
je například Dracula (r. Tod Browning, USA 1931), v padesátých letech pak o horory tematizující strach z atomové
války a vzpoury přírody proti člověku, jako je například Tarantula (r. Jack Arnold, USA 1955).
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moderna jakožto poetika chaosu a rozpadu15 působí blahodárně; žánr díky ní může vykročit z pravidel své klasické podoby, ale zároveň si některá z nich ponechává nebo aktivně přetváří. Výsledná hybridnost je matoucí a umožňuje návrat k původní podstatě,
v níž děsí měšťáka v jeho přirozeném prostředí.
Od šedesátých let se tak krizový narativ hororu mění; zásadní je pro něj prostupnost a rozvolnění dosud platných struktur a konvencí, které rezonují s roztříštěnou a nejistou dobou.
Nebezpečí získává podobu náhlého vpádu atakujícího všednodenní zkušenost jednotlivce
a ohrožení se stává bezprostředním a všudypřítomným. Pro krizový narativ postmoderních
hororů16 je příznačný neočekávaný útok cizorodého elementu do běžné každodennosti,
kdy se důvěrně známý prostor domova mění v minové pole, kde není bezpečno ani za bílého dne, a dominantním pocitem je ztráta jakýchkoliv jistot.
Postmoderní přístup se dále projevuje stíráním hranic mezi dobrem a zlem, normalitou
a abnormalitou či známým a cizím. Monstrum získává lidskou tvář, když upíry a vlkodlaky
nahrazují psychopatičtí jedinci a sérioví vrazi. Rozpad tradičních kategorií umocňuje neurčitost fikčního světa; proto je i výsledek boje s invazní silou téměř vždy nejednoznačný
a pocit ohrožení přetrvává i poté, co je monstrum poraženo.17
Rovněž vztah k autoritám, institucím a možným rozumovým řešením krize prošel revizí,
kdy věda jakožto doména bílých heterosexuálních mužů v konfrontaci s entropií
a chaosem selhává. Racionální kataklyzma proto nahrazuje vyústění, v němž dominantní
roli sehrává silná hrdinka,18 a zpochybnění racionality či tradiční logiky je tak jedním
z nejpodstatnějších atributů moderního hororu. Aby byla hrozba eliminována, je nutné
spoléhat na základní instinkty. Nejistota, v níž víme jen to, že nevíme,19 tvoří nový významový rámec pro chování postav, jehož hlavními atributy jsou intuitivní jednání spoléhající
na nevědomé složky myšlení, představivost či sny. Důsledkem takového přístupu je vý15

16

17

18

19

LYOTARD, Jean-François, O postmodernismu, Filosofia, Praha 1993. K postmoderně a hororu například CARROLL, Noël, The Future of Allusion: Hollywood in the Seventies (and beyond). In: Ernst Mathijs – Xavier Mendik
(eds.), The Cult Film Reader. Maidenhead, Open University Press 2007, s. 240–243.
Například filmy Psycho; Rosemary má děťátko (Rosemary’s Baby, r. Roman Polanski, USA 1968) nebo Noc oživlých
mrtvol (Night of the Living Dead, r. George A. Romero, USA 1968).
Monstrum se zde blíží tomu, co Julie Kristeva označuje psychoanalytickým termínem „abjekt,“ který „prolamuje
všechny hranice a pravidla, a stává se prostorem, v němž se veškeré významy hroutí“. In: PINEDO, Isabel Cristina,
Recreational Terror. Women and the Pleasures of Horror Film Viewing, State University of New York Press, Albany,
1997, s. 22.
V tomtéž období se ustavuje model tzv. final girl čili silné hrdinky, která během závěrečného kataklyzmatu, kdy se
rozhoduje o jejím přežití, prochází transgresí, při níž adaptuje určité znaky maskulinního monstra. In: CLOVER,
Carol, Men, Women and Chainsaws. Gender in Modern Horror Film, Princeton University Press, Princeton-New
Jersey 1992, s. 49.
PINEDO, Isabel Cristina, Recreational Terror. Women and the Pleasures of Horror Film Viewing, State University
of New York Press, Albany, 1997, s. 29.
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znamová nezavršenost, v níž i přes finální střet převládá pocit zmaru či porážky, a to
i v případě vítězství hlavních hrdinů. Zlo je většinou zneškodněno pouze dočasně, případně je konec nejasný nebo zůstává otevřený.
Kolaps všech struktur bývá v postmoderním hororu často zvýznamňován prostřednictvím
útoku na tělesnou integritu (viz 3.2). Vpád zla ve formě fyzického násilí, které provází destrukce tělesných částí, se díky využití gore efektů stává spektáklem, v němž je stále dokola
předváděno tělo, jež je podrobováno detailní dekonstrukci. Narozdíl od klasického hororu
zde není primární utrpení oběti, ale vše se soustředí na samotný akt násilí, který je pojímán
festivně až spektakulárně, čímž se tento typ filmů paradoxně blíží původnímu kinu atrakcí.20
Výše uvedené příklady fungování klasického a postmoderního hororového narativu ozřejmují dynamiku žánrových strategií v určitém historickém kontextu. Jevy, které jsou v jednom období znakem progrese, se v příští dekádě mohou konvencionalizovat, což byl
i případ silné hrdinky vzešlé z tradice let šedesátých.21 V následujících dekádách se tento
model ustálil, aby se úplně zdevalvoval v populárních sériích let osmdesátých.22 Na tento
proces má samozřejmě vliv mnoho dalších proměnných včetně role dobových publik, respektive vývoje divácké zkušenosti a očekávání, na nichž žánrovost částečně závisí.
Během své existence tak žánr vytváří křivku, na níž se systematicky prosazují protichůdné
tendence: konvence a naplňování totožných vzorců jej stabilizují, ale dříve či později přichází moment inovace, která celý cyklus dynamizuje a vytrhává publikum z navyklých
stereotypů. Inovativním může být například nová tvůrčí metoda či tematická změna související s aktualizací společenské poptávky a nově získanými traumaty. Výslednicí různorodých pohybů v žánrových strukturách je také současný stav, kdy se žánr nachází
v krizi nebo přinejmenším v období hluboké stagnace. Každá krize je ale zároveň ideální
podmínkou i nutným předpokladem inovace. V následující podkapitole se proto budu věnovat stavu současného hororu s přihlédnutím k této skutečnosti.

2.2 STAV SOUČASNÉHO MAINSTREAMOVÉHO HORORU
Jak bylo ukázáno výše, žánr v průběhu své existence prochází dobově a kulturně podmíněnými procesy, přičemž změna v jeho strukturách, vzorcích a vnímání se nikdy neuskuteční náhle, ale může existovat jen jako komplexní vyústění různorodých pohybů
20
21

22

GUNNING, Tom, Film atrakcí. Raný film, jeho diváci a avantgarda. In: Iluminace 42, 2002, č. 2, s. 51–59.
Například Texaský masakr motorovou pilou, Plivu na tvůj hrob (I Spit on Your Grave, r. Meir Zarchi, USA 1978),
The Last House on the Left (r. Wes Craven, USA 1972).
Jako jsou již zmíněné série Noční můra v Elm Street či Halloween. Viz poznámka č. 4.
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a tendencí. Z popsaného vývoje dále vyplývá, že současný horor se vymezuje vůči inovativnímu proudu šedesátých a sedmdesátých let,23 zatímco některými aspekty se přiklání
k éře sérií z let osmdesátých.24 V 90. letech pak dochází k oslabení subverzivního potenciálu žánru v thrillerech, které mísí prvky psychologického dramatu, detektivky a hororu.25
Snímky jsou provokativní, ale pouze v bezpečných mantinelech společenské normy a dobové poptávky, aby nebylo ohroženo uvedení v kinodistribuci.
Pro současný filmový horor, jímž rozumím přibližně období od přelomu tisíciletí,26 je tak
příznačná roztříštěnost přístupů k žánru na všech úrovních. Zřetelný příklad proměny žánrových strategií (viz 2.1) střídá nekonečná diverzita stylů a tendencí, do níž se může promítnout cokoliv z toho, co žánr během své existence vstřebal. V porovnání s dosavadním
vývojem se z hororu stal ještě neuchopitelnější fenomén, který často cituje sám sebe,27
ale zároveň do jeho struktur aktivně vstupuje množství vnějších proměnných včetně aktuálních produkčně-recepčních mechanismů nebo nejnovějších technologií.
Čím hlubší povědomí o fungování a historii žánru publikum má, tím silněji si horor uvědomuje sám sebe, a se stoupající schopností sebereflexe klesá jeho ofenzivnost. Zejména
v poslední dekádě28 pak jeho subverzivní podstata téměř vyprchala, zatímco komerční vitalita stále sílí. Filmy schopné provokovat vymizely do paralelního okruhu29 nebo na DVD,
tedy do sfér, v nichž je situace nepřehledná, a celková orientace tudíž problematická.
Horor se tak úspěšně etabloval u většinového publika jakožto další kanál nenáročné zábavy30 vhodné pro celou rodinu31 nebo sloužící jako odreagování pro mládež.32
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Především léta sedmdesátá a kultura nového Hollywoodu vyznačující se větší autorskou volností, kdy mladí tvůrci
ovlivnění evropskou kinematografií inovativně kombinovali prvky žánru a autorského filmu. Mezníkem byl snímek
Psycho. Další významné horory této éry jsou např. Texaský masakr motorovou pilou, Vysvobození (Deliverance,
r. John Boorman, USA 1972), Plivu na tvůj hrob, The Last House on the Left aj.
Například série započaté snímky Halloween či Noční můra v Elm Street. Je ovšem nutné zohlednit paradox, že tyto
filmy zase částečně zkonvencionalizovaly právě provokativní slashery let sedmdesátých.
Například Sedm (Seven, r. David Fincher, USA 1995) nebo Mlčení jehňátek (The Silence of the Lambs, r. Jonathan
Demme, USA 1991).
Kořeny současného stavu jsou hlubší: „V Reaganově éře filmový horor zdegeneroval ve sled archetypálních vzruchů.
Subverzivní složka žánru téměř vyprchala současně s jeho zařazením mezi kanály prostoduché zábavy, za níž jej
jeho snobští kritici vždy považovali.“ In: SHARRETT, Christopher, The Problem of Saw: "Torture Porn" and the
Conservatism of Contemporary Horror Films. In: Cineaste; Winter 2009, Vol. 35 Issue 1, s. 32.
Například The Rocky Horror Picture Show (r. Jim Sharman, VB/USA 1975), Ed Wood (r. Tim Burton, USA 1994),
Chata v horách (The Cabin in the Woods, r. Drew Goddard, USA 2012).
Typickými reprezentanty stagnujících tendencí žánru jsou například: Saw: Hra o přežití, Sinister (r. Scott Derrickson,
USA 2012), Paranormal Activity aj.
Viz například pokus o katalogizaci festivalů zaměřených na žánr z roku 2013: http://www.biglistofhorrorfilmfestivals.com/ (poslední přístup 15. 4. 2015).
To není v historii žánru neobvyklé, ale propast mezi mainstreamovou zábavou a oním undergroundem je v současnosti širší než kdykoliv předtím.
Jak ji ustanovil například Steven Spielberg, který se kromě blockbusterů podílel například také na scénáři a režii
snímku Poltergeist (r. Tobe Hooper, USA 1982).
Funguje tak většina slavných sérií posledních dekád, jako je Vřískot, Paranormal Activity či Nezvratný osud (Final
Destination, r. James Wong, USA/Kanada 2000). Proces odreagování je dále umocňován např. hromadnými návštěvami filmových představení.
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Tento stav převládá především v současné americké produkci, pro niž je typická absence
výrazných režisérských osobností, kterou nahradila dominance silných producentů.33 Ti
se obvykle velmi dobře orientují v historii a fungování žánru, ale zároveň jej zcela racionálně přetvářejí v levnou a výdělečnou zábavu, která má do kin přilákat co nejširší publikum. Především v době sociálních sítí, které nastoupily po éře videa a DVD a dávají
vyniknout přirozené viralitě žánru, může i malý impuls nastartovat obrovský komerční
úspěch. Vznikají tak celé série nebo spíš balíky filmů, jež spojuje pouze slogan odkazující
na předchozí produkty určité producentské skupiny, přičemž ona nálepka je pro fanoušky
rozhodujícím argumentem k návštěvě kina.34
S novými možnostmi a nástupem 3D technologií disponují nejnovější horory35 agresivní
a těkavou vizualitou připomínající dramaturgii raných filmů. Promítání se stává spíše sérií
vizuálních šoků ve stylu kina atrakcí, kdy není podstatné budování dramatického oblouku,
ale primárním prožitkem jsou právě zmíněné šoky způsobené agresivními audiovizuálními
podněty, jimiž jsou například předimenzované ruchy, prudké střihy nebo převaha zneklidňujících detailů. Takto uměle konstruované „lekačky“ způsobují spíš fyzické než emocionální reakce36 v podobě trhaných pohybů a záškubů těl.
Oproti původnímu kinu atrakcí se ale tyto filmy zříkají svého rozhodného atributu – odmítají závislost na kontextu, z něhož by se naopak měly ze své žánrové podstaty napájet;
vrstva symptomatických významů předurčená kulturně společenským pozadím37 se rozostřuje a horor uvyklý na prostor multiplexů působí jako sled excentrických obrazů a lavin
hluku pospojovaných prudkou montáží v tempu, které přesáhlo únosnou mez. Díky snaze
o autentičnost zůstává mimo úvahu i možnost, že současný hlavní proud těží z hravosti
a nadsázky pulpu či campové estetiky.38
V neposlední řadě se stagnace žánru odráží i v jeho kritické reflexi. Psaní o hororu se zpravidla odehrává ve sféře jakéhosi undergroundu, na blozích a internetových fórech. V České
republice je tento stav navíc umocněn špatnou úrovní většiny textů, jejichž autoři nejsou
33

34
35

36

37

38

Například společnosti Blumhouse Productions, Safran Company nebo režiséři, jako je Michael Bay nebo Sam Raimi,
kteří se však při samotném natáčení dále neangažují.
Například producentský monopol tvůrců Paranormal Activity, příp. Jamese Wana (Insidious I–III, Saw).
Například Saw, Piraňa 3D (Piranha, r. Alexandre Aja, USA 2010), Krvavý Valentýn (My Bloody Valentine, r. Patrick
Lussier, USA 2009), fenomén „found footage“ snímků započatý Záhadou Blair Witch (The Blair Witch Project,
r. Daniel Myrick – Eduardo Sánchez, USA 1999) atd.
Tedy příznaky, které žánr definují a spoluutvářejí. Viz: CARROLL, Noël , The Nature of Horror. In: The Journal of
Aesthetics and Art Criticism, Vol. 46, No. 1. (Autumn, 1987), s. 51–59.
BORDWELL, David – THOMPSONOVÁ, Kristin, Umění filmu. Úvod do studia formy a stylu, Akademie múzických
umění v Praze, Praha 2011, s. 94–95.
SONTAGE, Susane, Notes on "Camp". Esej poprvé publikována v roce 1964, In: http://www9.georgetown.edu/faculty/irvinem/theory/sontag-notesoncamp-1964.html (poslední přístup 26. 3. 2015).
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schopni vykročit z nadšeneckého referování v okruhu vlastní komunity;39 ti, kteří jsou naopak
v dané oblasti kompetentní, svou kariéru zaměřili jinam a věnují se vlastním tématům.40
Stejně jako variabilita nových mediálních forem, nízké produkční náklady a relativní
tvůrčí svoboda přispívají k současné krizi, mohou díky těm samým faktorům ze záplavy
produktů na míru občas vystoupit snímky, které mísí svébytnou autorskou metodu s erudicí a znalostí žánru a dovedou vytrhnout publikum ze stereotypu.41 Paradox nastává ve
chvíli, kdy ve zdánlivě inovativních reprezentacích žánru dochází ke konzervaci a opakování tradičních schémat.42
Odlišná situace je na starém kontinentu, kde diverzita národních kinematografií a absence
dominantního producentského monopolu vytváří příznivější podmínky k jednorázovým
změnám. V určitých obdobích tak vznikají výrazná díla, nebo dokonce proudy, které poskytují prostor autorským osobnostem, jak popíšu v následující části.43

2.3 NOVÉ VLNY EVROPSKÉHO HORORU
Zatímco zámořská kinematografie tvoří z produkčního hlediska relativně homogenní celek
vnitřně diverzifikovaný na hlavní proud hollywoodské studiové produkce a okruh nezávislého filmu, evropské národní kinematografie jsou mnohem různorodější a spíše než
pevninskou masu připomínají shluk roztříštěných ostrůvků. Ohraničenost a izolovanost
daná národními identitami i rozdílným produkčním zázemím má vliv také na vývoj a povahu filmových žánrů.
Existuje zde větší potenciál autorského vkladu, který vede k hybridnosti a míšení. Žánry
tak mohou za příznivých podmínek uplatnit svou subverzivní podstatu a zároveň se žánrovost prostupuje s autorstvím výrazných osobností, které navzdory tvůrčí individualitě
umějí pracovat se specifiky žánru. V případě hororu je výhodou skutečnost, že jde zpravidla o filmy, u nichž se neočekává výrazný komerční nebo festivalový úspěch. Za těchto
39
40

41

42

43

Viz například http://www.studna.net/, http://deti-noci.cz/ či na fantastiku orientované časopisy XB-1 a Pevnost.
Například HANÁKOVÁ, Petra, Co s hororem? Několik poznámek k tématu. Ke stažení na www.filmsokolov.cz/kestazeni/ (poslední přístup 26. 3. 2015). Soustavněji se hororem také zabývá okruh autorů spojených s Festivalem
otrlého diváka.
To je příklad snímků Vražedná terapie (Session 9, r. Brad Anderson, USA 2001) nebo amerického Kruhu; byť je
v tomto případě příliš brzy na to odlišit zákonitost v chování žánru od statistické náhody, jež je dána záplavou vznikajících filmů.
To se týká například série Saw, která současný systém kritizuje z konzervativních pozic prostřednictvím hlasu bílého
heterosexuálního muže, vzdělaného a dobře situovaného příslušníka střední třídy. Podrobně in: SHARRETT, Christopher, The Problem of Saw: "Torture Porn" and the Conservatism of Contemporary Horror Films. In: Cineaste;
Winter 2009, Vol. 35 Issue 1, s. 34.
Stranou ponechávám asijský horor, který vychází z odlišných tradic, než je tomu na západě.
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okolností je evropský filmový horor dostatečně variabilní, a vzniká tak prostor pro inovace, jež jinde nemají obdoby.
Na starém kontinentu se už od počátků kinematografie rozvíjely výrazné směry, které
ovlivnily dnešní podobu a fungování žánru. V evropské filmové tradici tak spolu koexistují
natolik různorodé proudy, jako byl esteticko-filozofický koncept německého expresionismu, fenomén britského hororového studia Hammer, italský spaghetti western, jenž si
na čas přivlastnil jeden z nejvýdělečnějších hollywoodských artiklů, nebo evropský umělecký film a nové vlny, které ovlivnily počátky Nového Hollywoodu jakožto nejinovativnějšího období americké studiové éry.44
Přibližně od začátku tisíciletí pak v některých národních kinematografiích vzrůstá zájem
o hororový žánr. Španělští autoři filmů jako například Princ bez království, Sirotčinec či
Nepřemožitelné zlo45 se vrátili k duchařskému hororu snímky, jejichž kvalita může konkurovat asijské produkci, která tomuto subžánru ve srovnatelném období dominovala.
Nejedná se přitom o nápodobu či adaptaci již existujících filmů do evropského prostředí;
španělské duchařské horory naopak přirozeně navazují na tradici a stylová specifika evropského duchařského příběhu.46 Podobnou aktualizací například prošel také zombie film
díky sérii REC.47
Na hanekeovskou linii subtilních filmů, které klinicky akurátně pojednávají o podstatě
zla a v nichž se důvěrně známé prostředí náhle mění v území nebezpečných pastí, odkazuje film Hotel Jessicy Hausner nebo Dobrou, mámo autorské dvojice Severin Fiala – Veronika Franz,48 přičemž žánr zde koexistuje v přirozené symbióze s vycizelovaným
autorským stylem. Na britskou vlnu sociálních filmů vztahujících se k problematice Jiného49 zas navázal James Watkins sebevědomým debutem Jezero smrti, případně Steven
Shell filmem Mamka & taťka.50

44

45

46

47
48

49

50

Například BORDWELL, David, THOMPSONOVÁ, Kristin, Dějiny filmu, Akademie múzických umění – NLN,
Praha 2011, s. 529–554.
Princ bez království (El Espinazo del Diablo, r. Guillermo del Toro, Španělsko/Mexiko 2001), Nepřemožitelné zlo
(Frágiles, r. Jaume Balagueró, Španělsko/Velká Británie 2005).
O rozdílu mezi evropským a asijským přístupem k žánru duchařského příběhu in: KŘENKOVÁ Jarmila, Fotografie
v současném duchařském hororu. Online dostupné na: http://fotografievefilmu.blogspot.cz/2013/08/fotografie-vsoucasnem-ducharskem-hororu.html (poslední přístup 26. 3. 2015).
Viz poznámka č. 6 nebo také REBOLL, L. Antonio, Spanish Horror Film, Edinburgh University Press 2012.
Hotel (r. Jessica Hausner, Rakousko/Německo 2004); Dobrou, mámo (Ich seh, Ich seh, r. Severin Fiala – Veronika
Franz, Rakousko 2014).
Idea Evropy je založená na strachu a vymezení se vůči Jinému, jehož konkrétní podoba se v průběhu dějin měnila,
podrobněji in: FONTANA, Joseph, Evropa před zrcadlem, NLN, Praha 2001.
Mamka & taťka (Mum & Dad, r. Steven Shell, Velká Británie 2008); Jezero smrti (Eden Lake, r. James Watkins, VB
2005)
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Pro frankofonní oblast je příznačná inklinace k estetice gore filmů a důraz na tělesnost
provázející permanentní zpochybňování integrity těla, jež se zde propojuje s metafyzickými přesahy i kulturně politickými tématy. Francouzské filmy Uvnitř, Hranice smrti,
Noc s nabroušenou břitvou, Ils, Dans ma peau51 a v neposlední řadě Mučedníky (viz kapitola 3) nejsilněji pojí téma určité pre-apokalypsy; stavu, kdy se dobře známý svět postupně rozpadá a transformuje v místo nepředvídatelného chaosu. Všechny jistoty se náhle
vyjevují jako umělé, a jedinec je tak zcela izolován v atmosféře zla a všeprostupujícího
strachu. Mezi výrazné filmy spřízněné s touto oblastí patří i belgický horor Kalvárie Fabrice Du Welze, Levý břeh Pietera Van Heeseho nebo Pátá sezona autorské dvojice Peter
Brosens – Jessica Hope Woodsworth.52

2.3.1 NOVÝ FRANCOUZSKÝ EXTREMISMUS
Ačkoliv se jedná o různorodé snímky, bývá tento typ filmů přiřazován ke konkrétnímu
směru, jenž je kritickým diskurzem označován jako nový francouzský extremismus.53
V této souvislosti hovoří James Quandt54 o skupině transgresivních filmů vznikajících na
přelomu tisíciletí, jejichž hlavními tématy jsou obsese lidskou tělesností, násilí se sexuálním podtextem a strach z Jiného. Tento proud nesourodých snímků bývá popisován jako
crossover mezi sexuální dekadencí, bestiálním násilím a znepokojivou psychózou.55 Stylistickou roztříštěnost a příbuznost s žánry těla56 odráží různorodost inspiračních vlivů
napříč mediálním diskurzem: jedná se například o dílo Markýze de Sade, texty Arthura
Rimbauda, Williama S. Burroughse či Michela Houllebecqa, tvorbu Luise Buñuela a Salvadora Dalího, filmy Romana Polanského, Andrzeje Żuławského a Michaela Hanekeho,
americké progresivní slashery 70. let, tělesné horory Davida Cronenberga a jiné.
Prolnutím hororu, pornografie a melodramatu vznikají žánrově těžko uchopitelné snímky,
kterým dominuje fascinace tělem a porušováním jeho integrity prostřednictvím mučení,
penetrace či bizarních fyzických modifikací. Vizualita založená na defilé tělesných partií
51

52

53

54

55
56

Uvnitř (À l’Interieur, Alexandre Bustillo – Julien Maury, Francie 2007); Hranice smrti (Frontière(s), r. Xavier Gens,
Francie/Švýcarsko 2007); Noc s nabroušenou břitvou (Haute tension, r. Alexandre Aja, Francie 2003); Ils (r. Xavier
Palud – David Moreau, Francie/Rumunsko 2006); Dans ma peau (r. Marina de Wan, Francie 2002).
Kalvárie (Calvaire, r. Fabrice Du Welz, Belgie/Francie/Lucembursko 2004), Levý břeh (Linkerover, r. Pieter Van
Hees, Belgie 2008), Pátá sezóna (La Cinquième Saison, r. Peter Brosens – Jessica Hope Woodsworth, Belgie/Nizozemsko 2012).
SIMPSON, Clare, 9 Spicy Films that Define The New French Extremity. In: http://whatculture.com/film/9-spicyfilms-that-define-the-new-french-extremity.php (poslední přístup 26. 3. 2015).
QUANDT, James, Flesh & Blood: Sex and violence in recent French cinema. In: http://www.artforum.com/
inprint/id=6199 (stránky vyžadují registraci, poslední přístup 26. 3. 2015).
In: https://mubi.com/lists/new-french-extremity-influences (poslední přístup 14. 4. 2015).
Linda Williams řadí mezi žánry těla horor, pornografii a melodrama, viz: WILLIAMS, Linda, Gender, Genre, and
Excess, in: Film Quartely, Vol. 44, No. 4, Summer, 1991, dostupné online: http://www.jstor.org/discover/
10.2307/1212758?uid=3737856&uid=2&uid=4&sid=21106041668631 (poslední přístup 15. 4. 2015).
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a zostřené senzualitě představuje tělo jako objekt exaktní dekonstrukce a experimentální
prostor, který je třeba pozorovat a klinicky zkoumat. Zpochybnění integrity těla, kdy nic
nezůstává skryto a vše musí být podrobeno zkoumajícímu pohledu, koresponduje s rozkladem duše a ducha.
Exponováním tabuizovaných témat, jako jsou například rozpad tradiční rodiny, otázka sexuálních orientací, problematika imigrantů nebo incest, se projevuje ono Jiné, které se
ve střetu s dominantními hodnotovými strukturami stává hlavním symptomem filmů nového francouzského extremismu, jenž bývá spojován taktéž se vzestupem francouzských
pravicových hnutí v první dekádě 21. století. Je rovněž příznačné, že další ze symptomů,
kritika a odmítání středostavovské ideologie, souvisí i s americkým slasherem 70. let
(viz 2.1).
Stává se pravidlem, že výrazné autory, kteří se etablovali v evropských národních kinematografiích,57 lákají nabídky ze zámoří, kde ale bývá příležitost pracovat s vyšším rozpočtem pro širší publikum vykoupena silnějším hlasem producentů, a tedy menší tvůrčí
svobodou. Jen za poslední dekádu tuto zkušenost udělali například Britové Neil Marshall58
a James Watkins,59 Francouzi Xavier Gens60 či Alexadre Aja61 nebo Maďar Antal Nimród.62
Spojuje je renomé, které získali filmy s komplikovaným produkčním zázemím. Ve stabilních podmínkách však žánr potlačuje svou nezávislou povahu a naplňuje především
svůj komerční potenciál; proto původně progresivní tvůrci zpravidla umělecky stagnují.63
Tímto procesem prošel rovněž autor Mučedníků, francouzský režisér Pascal Laugier.
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Až na naprosté solitéry, kteří jdou neúnavně vlastní cestou, ale vliv na žánr mají zcela zásadní; Lars Von Trier se
svým seriálem Království (Riget, Dánsko 1994), Béla Tarr se snímky jako Werckmeisterovy harmonie (Werckmeister
harmóniák, Maďarsko/Itálie/Francie/Německo 2000) či Satanské tango (Satántangó, Maďarsko/Švýcarsko/Německo
1994); Ingmar Bergman s Pramenem panny (Jungfrukallan, Švédsko 1960); Andrzej Żuławski s Posedlostí (Possession, Francie/Západní Německo 1981) či Andrej Tarkovskij a jeho Solaris (Soljaris, SSSR 1972).
Po komorním atmosférickém hororu Pád do tmy (The Descent, VB 2005) se prosadil jako režisér seriálového hitu
HBO Hra o trůny (především epizoda druhé série Blackwater, 2012).
Režisér nezávislého slasheru v duchu tradic britského sociálního dramatu Jezero smrti později ve velké produkci oživuje tradici studia Hammer duchařským hororem Žena v černém (The Woman in Black, VB/Kanada/Švédsko 2012).
Prošel zajímavým vývojem. Po filmu patřícím k novému francouzskému extremismu Hranice smrti natočil v USA
nezajímavý akční snímek Hitman (USA 2007), ale později se k žánru vrátil mnohem zajímavějším postapokalyptickým hororem The Divide (USA 2011).
Autor stěžejního filmu nové vlny francouzského hororu Noc s nabroušenou břitvou v americké produkci natáčí remake kultovního hororu Hory mají oči (The Hills Have Eyes, USA 2006) nebo komediální horory typu Piraňa 3D.
Po mysteriózním dramatu Revizoři (Kontroll, Maďarsko 2003) natáčí v americké produkci průměrný horor Motel
smrti (Vacancy, USA 2007).
Výjimkou potvrzující pravidlo je Alejandro Amenábar, Chilan, který ve Španělsku natočil celovečerní debut Diplomová práce (Tesis, Španělsko 1996) a následně v americké koprodukci jeden z nejvýraznějších hororů dekády – Ti
druzí (The Others, USA/Španělsko/Francie/Itálie 2001).
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2.4 PASCAL LAUGIER
2.4.1 PŘED MUČEDNÍKY
„Oblíbil jsem si ten žánr, protože dával šanci vyvržencům a podivínům, a já byl znechucený množstvím hororů, které publikum konejší v jeho nadřazenosti. Chtěl jsem točit
filmy stojící na straně slabších.“
Pascal Laugier64
Pascal Laugier po studiích na filmové škola ESRA natočil několik krátkometrážních filmů
a režíroval dokumenty o filmu Bratrstvo vlků režiséra Christophera Ganse.65 Ten později
produkoval Laugierův celovečerní debut – duchařský příběh Sanatorium,66 který ale nevzbudil výraznější ohlas, a sám autor jej z odstupu označil za projekt svého „dospívání“.67
Ohlas vyvolal až jeho další film Mučedníci, jenž sám režisér popsal jako melodrama, respektive milostný příběh bez šťastného konce,68 a který svou komplikovanou dramaturgií
lavírující mezi hororovými subžánry vzbudil rozporuplné reakce mezi publikem i ve sféře
kritického diskurzu.
Láska k hororu a estetice speciálních efektů,69 orientace v historii žánru a schopnost poutavě vyprávět činí z Laugiera unikátní typ autora, v němž se pojí nadšení fanouška, zaujetí
teoretika žánru a praktické schopnosti filmaře. Nejde o řemeslníka, který promptně reaguje na poptávku, aby dodával perfektní produkty, ani o následovače trendů, jenž vršením
odkazů vyvolává nostalgické pocity a vtipně pomrkává na publikum. Sám Laugier se
zhlédl v pozici undergroundového režiséra tvořícího extrémní filmy.70
Žánr vnímá jako možnost svobodného vyjádření a prostor pro experiment. Jako fanoušek
i tvůrce se snaží vymezit proti současným hororům, které, aniž by vnášely do pojetí žánru
cokoliv nového, jen prostřednictvím citací a tradičních schémat kopírují kánon, a kritizuje
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In: http://www.thedigitalfix.com/content/id/70485/interview-with-pascal-laugier-director-of-martyrs.html (poslední
přístup 26. 3. 2015).
Le Pacte des loups – Les coulisses du tournage (r. Pascal Laugier, Francie 2001) a Le Pacte des loups – Les entrailles
de la bête (r. Pascal Laugier, Francie 2001).
Sanatorium (Saint Ange, r. Pascal Laugier, Francie 2004).
„Byl jsem mladý a schovával se za spoustu žánrových klišé (...) Byl to můj první film a musel jsem někde začít.“
In: http://www.thedigitalfix.com/content/id/70485/interview-with-pascal-laugier-director-of-martyrs.html (poslední
přístup 26. 3. 2015).
TUREK, Ryan, Exclusive intrview: Martyrs Director Pascal Laugier. In: http://www.shocktillyoudrop.com/news/6654exclusive-interview-martyrs-director-pascal-laugier/ (poslední přístup 26. 3. 2015).
„Cítím se být součástí této kultury.“ Martyrs – Pascal Laugier Interwiev. In: http://www.indielondon.co.uk/FilmReview/martyrs-pascal-laugier-interview (poslední přístup 26. 3. 2015).
„Vždy jsem chtěl být součástí undergroundu a dělat extrémní filmy... V této pozici se cítím nejlépe.“ In:
http://www.eatmybrains.com/showfeature.php?id=91 (poslední přístup 26. 3. 2015).
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stav, kdy se z původně transgresivního a podvratného fenoménu stal pouze další politicky
korektní žánr, stejně bezpečný jako kterýkoliv jiný.71 Horor je podle Laugiera jen jedním
z mnoha popkulturních lákadel bez ofenzivního potenciálu a schopnosti atakovat dominantní struktury myšlení.72 Nejedná se ovšem o vymezení se vůči žánrovým mechanismům jako takovým, ale o potřebu svou prací za všech okolností cosi sdělovat. Laugier
byl ovlivněn tvorbou Romana Polanského, Andrzeje Żuławského i francouzským poetickým realismem. Přiznává svůj obdiv k Dariu Argentovi nebo Johnu Carpenterovi jakožto
autorům, kteří do svých filmů dokázali vnést vize vycházející z nejtemnějších koutů lidské
psychiky.
Pokouší se na tvorbu těchto osobností navázat kompetentním přístupem k tradicím žánru
a zároveň snahou navrátit hororu cosi z jeho divoké nepředvídatelnosti.73 Svá východiska
shrnuje slovy: „Horor by neměl konejšit. Musí se lišit, šokovat a vytrhávat publikum
z jeho jistot a sklonů ke konformitě. Horor je z podstaty podvratný. Jinak v tom nevidím
smysl.“74 Vlastní tvůrčí proces pak definuje jako obtížný, nejistý a zdlouhavý: „Na své
práci nemám rád nic. Psaní je pro mne těžké, natáčení mi připadá nezvladatelné a práce
ve střižně nudná. Po dokončení filmu jsem rád, že je vše hotovo, ale za pár měsíců bych
už nejraději točil znovu.“75 Pro režiséra, který vyžaduje úplnou tvůrčí kontrolu nad svými
projekty a není z principu schopen ústupků, je ale geneze každého dalšího filmu složitá.
Laugier svými postoji působí jako z jiného světa a zaujímá k žánru až romantizující přístup. Je typem upřímného a intuitivního autora, který i za cenu risku a nepochopení publika76 spoléhá na kolektivní touhu po silných příbězích a hrdinech. Striktně se vymezuje
proti sériím z osmdesátých let i postmodernímu cynismu: „Žijeme v cynické době a být
cynik je dnes moderní. Nenávidím to. Pro mne je cynismus konec všeho. Když sleduji
film, musím cítit, že režisér věří příběhu, který mi vypráví. Proto nemám rád ty, co točí
filmy proto, aby předvedli, že vlastní stejnou kolekci DVD jako jejich publikum.“77 Dikce,
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SÉLAVY, Victor, Martyrs. Interwiev with Pascal Laugier. In: http://www.electricsheepmagazine.co.uk/features/
2009/05/02/martyrs-interview-with-pascal-laugier/ (poslední přístup 26. 3. 2015).
In: http://www.whatsupmann.com/2009/10/pascal-laugiers-martyrs/ (poslední přístup 26. 3. 2015).
SÉLAVY, Victor, Martyrs. Interwiev with Pascal Laugier. In: http://www.electricsheepmagazine.co.uk/features/
2009/05/02/martyrs-interview-with-pascal-laugier/ (poslední přístup 26. 3. 2015).
SÉLAVY, Victor, Martyrs. Interwiev with Pascal Laugier. In: http://www.electricsheepmagazine.co.uk/features/
2009/05/02/martyrs-interview-with-pascal-laugier/ (poslední přístup 26. 3. 2015).
Tamtéž.
„Když jsme točili dlouhou podzemní sekvenci, během které je hlavní hrdinka denodenně týrána, říkal jsme svému
štábu: Teď ztrácíme dvacet procent publika. Tento risk jsem byl ale ochoten podstoupit, protože jsem nechtěl, aby
byly tyto pasáže jakkoliv zábavné.“ In: HALL, David, Interview with Pascal Laugier, director of Martyrs. In:
http://www.eatmybrains.com/showfeature.php?id=91 (poslední přístup 26. 3. 2015).
GRIFFITHS, Lee, This is hardcore... In: http://www.eyeforfilm.co.uk/feature/2009-03-26-interview-with-pascallaugier-about-martyrs-feature-story-by-lee-griffiths (poslední přístup 26. 3. 2015).
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s níž hovoří o své tvůrčí metodě a jež se promítá i do jeho filmů, působí pateticky a přepjatě, nicméně vyjadřuje jasný autorský záměr, za nímž je cítit zaujetí a odvahu.78
Mučedníci jsou vrcholem jeho tvorby a syntézou těchto přístupů. Film s ambicí prolomit
zacyklenost žánru, který se během posledních dvou dekád proměnil v jakési umělecké
ghetto, kde s minimální tvůrčí invencí vznikají celé série filmů od fanoušků pro fanoušky,79 Laugier vnímá jako osobní výpověď a způsob, jak se vyrovnat se stavem současného
světa. Zdůrazňuje proto, že neměl v úmyslu natočit postmoderní horor, od kterého by si
chtěl a mohl udržet odstup, ale naopak se snažil o maximální otevřenost.80 Práci na scénáři
popisuje jako intuitivní proces: „Kdybych to příliš promýšlel, netroufl bych si na podobný
film. Myslel bych na kariéru a obával se případných důsledků (...).“81
Film ve všech fázích geneze provázely problémy. Po zdlouhavém hledání finančních prostředků Mučedníci nakonec vznikli ve francouzsko-kanadské koprodukci a s přispěním francouzské televize Canal+. Dva z producentů, Richard Grandpierre a Frédéric Doniguian, se
podíleli na snímcích Ils a Zvrácený,82 které bývají zařazovány mezi filmy nového francouzského extremismu (viz 2.3). Natáčení v kanadském Montrealu předcházely také problémy
s obsazením. Představitelky hlavních hrdinek, málo známé herečky Morjana Alaoui
a Mylène Jampanoï, byly až několikátou volbou. Laugier toto hledání popisuje jako nekonečné martyrium, v jehož průběhu byl mnohokrát odmítnut i zcela neznámými herečkami.83
Mučedníkům hrozilo udělení nejpřísnějšího stupně přístupnosti, což by znamenalo uvedení
pouze na DVD, a z hlediska návratnosti prostředků by to byl likvidační krok. Tvůrcům
se nakonec podařilo prosadit jeho zmírnění a film byl ve Francii distribuován přibližně
v 60 kopiích.84 Premiéra proběhla na festivalu v Cannes a následně se film stal součástí
festivalových programů po celém světě. Ani uvedení ve francouzské kinodistribuci ale
snímek nevyvedlo z jeho kontroverzní pozice, o čemž svědčí také skutečnost, že v poměru
78
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„Horor se má brát vážně.“ Výrok, jenž zazněl v rozhovoru se švédským spisovatelem Jonem Ajvidem Lindquistem;
adaptace jeho románu Ať vejde ten pravý (Argo, Praha 2011) patří mezi filmy, k nimž se Pascal Laugier odkazuje. Rozhovor vyšel v časopise Pevnost (HOKR, Boris: John Ajvide Lindqvist se k hororu hrdě hlásí. In: Pevnost 8/2012, s. 13–14.
Například remaky Lesní duch (Evil Dead, r. Fede Alvez, USA 2013) nebo Halloween (r. Rob Zombie, USA 2007).
EDWARDS, Michael, Pascal Laugier, director of "perverse" horror MARTYRS! In: http://whatculture.com/film/interview-pascal-laugier-director-of-the-perverse-horror-martyrs.php (poslední přístup 26. 3. 2015).
WESTWOOD, Emma, Pascal Laugier Uncut. In: http://emmawestwood.wordpress.com/2010/08/18/pascal-laugieruncut/ (poslední přístup 26. 3. 2014).
Ils, Zvrácený (Irrevérsible, r. Gaspar Noé, Francie 2002).
„Odmítlo mě mnoho hereček, včetně těch absolutně neznámých, které se se mnou po přečtení scénáře ani nechtěly
setkat. Jako kdybych jim nabízel roli v pedofilním pornu! Nakonec jsem našel dvě skvělé mladé herečky, velmi odvážné a dostatečně svobodomyslné, aby se vypořádaly s tímto typem materiálu.“ WESTWOOD, Emma, Pascal Laugier Uncut. In: http://emmawestwood.wordpress.com/2010/08/18/pascal-laugier-uncut/ (poslední přístup 26. 3. 2015).
Martyrs – Pascal Laugier Interview. In: http://www.indielondon.co.uk/Film-Review/martyrs-pascal-laugier-interview
(poslední přístup 26. 3. 2015).
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k padesáti pracovním nabídkám z angloamerického prostředí obdržel Pascal Laugier
pouze jedinou nabídku domácí.85

2.4.2 PO MUČEDNÍCÍCH
Navzdory prvotnímu zájmu zahraničních producentů se Laugierovi nepodařilo v zámoří
prosadit. Nechuť přizpůsobit se požadavkům velké produkce stojí například za pozastavením filmového remaku Hellraiser. Režisér měl na přepisu kultovní povídky a filmu
Clivea Barkera pracovat rovněž jako scenárista, ale studio Dimension se oprávněně obávalo, že místo mládeži přístupného blockbusteru86 vznikne temný příběh až příliš rezonující s duchem barkerovského univerza.87 Mezi další filmy ve fázi příprav patří například
adaptace povídky Chiny Miévilla Details88 nebo scénář Dogs; ani jeden z nich se ale nedostal do fáze produkce.
Ze všech rozpracovaných projektů se tak dosud podařilo realizovat pouze jediný, koprodukční thriller Tajemný muž.89 Přes účast hvězdy Jessicy Biel a přizpůsobení se standardům studiové produkce byla produkční historie filmu opět komplikovaná a dlouho nebylo
zřejmé, kdy a za jakých podmínek bude film uveden. Pascal Laugier v něm rozvíjí podobná témata a dramaturgické postupy jako v Mučednících (viz 3.1), nicméně výsledný
tvar v tomto případě působí nevyváženě.
O příštích projektech Pascala Laugiera není v současné chvíli nic známo. Do fáze postprodukce se ovšem mezitím dostal americký remake Mučedníků,90 za nímž režisérsky
stojí bratři Goetzové91 a společnost Blumhouse Productions, jeden z vlivných producentských monopolů, v jehož rámci vznikly komerčně úspěšné horory, jako jsou například
i v české kinodistribuci známé série Paranormal Activity, Insidious nebo Očista (viz 2.2).
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GRIFFITHS, Lee, This is hardcore... Exclusive interview with director Pascal Laugier about his disturbing horror
film Martyrs. In: http://www.eyeforfilm.co.uk/feature/2009-03-26-interview-with-pascal-laugier-about-martyrs-feature-story-by-lee-griffiths (poslední přístup 14. 4. 2015).
WYATT, Justin, High Concept: Movies and Marketing in Hollywood. Austin: University of Texas Press, 1994.
„V žádném případě nechci zradit Clivea Barkera a v případě, že budu příštího Hellraisera natáčet já, chci, aby byl
stejně transgresivní a skutečný jako původní verze.“ In: Martyrs – Pascal Laugier Interview. In: http://www.indielondon.co.uk/Film-Review/martyrs-pascal-laugier-interview (poslední přístup 26. 3. 2015).
China Miéville je jedním z nejvýraznějších tvůrců fantastiky počátku tisíciletí a vůdčí postava hnutí New Weird.
S Laugierem jej spojuje idea, že žánrové příběhy by měly narušovat společenský status quo. MIÉVILLE, China,
Tolkien – Middle Earth Meets Middle England. In: http://www.socialistreview.org.uk/article.php?articlenumber=7813
(poslední přístup 26. 3. 2015).
Tajemný muž (The Tall Man, r. Pascal Laugier, USA/Francie/Kanada 2012).
In: http://www.imdb.com/title/tt1663655/?ref_=nm_flmg_dr_1 (poslední přístup 27. 3. 2015).
Dosud pouze průměrný thriller Scenic Route (r. Kevin Goetz a Michael Goetz, USA 2013).
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V popsaném kontextu je volba adaptovat pro americké publikum víceméně nezávislý francouzský film paradoxní. Převádění evropských hororů navíc není příliš běžné, a může
proto cosi vypovědět o důležitosti daného díla. Za poslední roky v zámoří vznikl pouze
remake španělského zombie filmu REC a švédského upírského hororu Ať vejde ten pravý,92
přičemž se v obou případech jedná o snímky v daném subžánru unikátní, které se velmi
krátce po svém vzniku staly v oblasti fandomu93 kanonickými a zabýval se jimi také širší
kritický diskurz.
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Ať vejde ten pravý (Låt den rätte komma in, r. Thomas Alfredson, Švédsko 2008); Ať vejde ten pravý (Let Me In,
r. Matt Reeves, USA/Velká Británie 2010).
K problematice fandomových komunit viz MACEK, Jakub, Fandom a text, Triton, Praha 2006.
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3. ANALÝZA FILMU MUČEDNÍCI
Mučedníci erudovaně pracují s hororovými subžánry a žánrovými stereotypy, aby čerstvě
nastolená pravidla hry vzápětí popřeli. Ústředním vyprávěcím principem je metoda přesných dramaturgických řezů, které soustavně svádí do slepých uliček a pastí. Ani dobrá
znalost žánru proto není postačující a známé vzorce vedou k dezorientaci. Struktury, které
obvykle signalizují jistotu, stabilitu a očekávatelnost, se zde paradoxně stávají zdrojem
rozklížení a chaosu. Pracují tak, aby fikční svět fungoval jako experimentální laboratoř,
jež slouží k rozvíjení různých konceptů.
Laugierův film je založený na estetice gore filmů, žánrových atrakcích a obratném lavírování mezi subžánry. Stejně intenzivně, ale nenápadněji, ovšem pracuje také s pozměňováním kontextů a hledisek, v nichž jsou dané atrakce předváděny. Díky tomu dochází
k významovým posunům a přesahům, které vyjevují dvojakou podstatu žánru, v níž se
jeho dva hlavní principy konvence a inovace (viz 2.1) střetávají, mísí a doplňují.
Precizní dramaturgické řezy zároveň strukturují vyprávění tak, aby ztěžovalo zcizení nebo
katarzi z atrakcí. Dramaturgická organizovanost tedy paradoxně umocňuje neurčitost a nestabilitu fikčního světa Mučedníků. Publikum je neustále znejisťováno a vystavováno tenzi,
kdy je skrze známé vzorce atakováno čímsi radikálně jiným, přičemž míra znejistění obvykle závisí na tom, zda, v čem a do jaké míry byl kontext té či oné scény pozměněn vůči
tradičním žánrovým pravidlům. Žánrová slast je mu tak soustavně odpírána a podobně
jako hrdinky filmu se stává spíše mučedníkem žánrových pastí.
Pro ozřejmení, na jakém půdorysu se tyto procesy dějí, a abych se v dalších fázích vyhnula
rušivému dovysvětlování konkrétních dějových souvislostí, popíšu synopsi Mučedníků: Mučené dívce Lucii se podaří uniknout věznitelům, o nichž se i díky získaným traumatům nedaří cokoliv dopátrat. Vyrůstá v sirotčinci, kde se seznámí s Annou. O patnáct let později sama
vypátrá své mučitele, které zavraždí. Anna pochybuje o oprávněnosti vražd, ale pomáhá své
přítelkyni s likvidací těl; Lucie mezitím spáchá sebevraždu. Poté Anna objeví v domě tajné
prostory, kde blíže nespecifikovaná skupina osob experimentuje s prožitky blízké smrti. V tu
chvíli do domu přicházejí její členové a Annu čeká dlouhé a pomalé umírání.

3.1. METODA DRAMATURGICKÝCH ŘEZŮ JAKO PROSTOR PRO ŽÁNROVÉ INOVACE
Jak bylo popsáno výše, moment transformace je pro Mučedníky zásadní. Střídají se v nich
nejrůznější narativní strategie a žánrové koncepty, ale díky systematičnosti dané speci26

fickým dramaturgickým přístupem celek nepůsobí jako triviální žánrová čítanka s bohatým rejstříkem odkazů na kanonická díla, zápletky a motivy. Žánrové prvky a vzorce zde
mají dvojí využití; jejich žánrovost je plně rozvinuta a vytěžena, ale zároveň svým chováním a pozicí v celkové struktuře díla mohou plnit i jiné funkce než čistě žánrové.
Ve filmu se pracuje s ryze žánrovými aspekty, jako jsou například gore efekty, důraz na
předvedení co nejefektnějšího monstra,94 propracovaný styl ve smyslu upoutání pozornosti
atrakcemi a nápaditou akcí nebo silná ženská postava.
Estetika gore filmů se zaměřuje na okázalou a co nejnápaditější dezintegraci tělesných
částí, krvavé scény a fyzické násilí; hlavním znakem je festivnost umocňující uspokojení
z atrakcí. V prvé řadě přitom nejde o utrpení oběti, ale spíš o nadšenecké zkoumání a estetizaci předváděného.95 S festivností a estetikou krve souvisí také potlačení klasické kauzality, kdy není nejpodstatnější samotný příběh, ale podstatná je především stylová složka.
Oceňován je co nejzajímavější vizuální styl podporující atmosféru či efektnost předvedených atrakcí. Jinými slovy, není tolik podstatné to, co se odehrává, ale především jak
se to odehrává.
Dalším typickým atributem žánru bývá uvedení co nejpropracovanějšího monstra. Monstrum je prvkem, na jehož autenticitě závisí úspěch konkrétního filmu, a zároveň fenoménem, který v průběhu různých vývojových etap žánru expandoval vně média a zapojil
se do širšího kontextu fandomu s jeho tradicí specializovaných časopisů i diskuzních fór
zaměřených na zajímavosti z produkční historie filmů, herce či speciální efekty. Sdílení
podívané v komunitě příznivců funguje jako důležitý zcizující aspekt a mění prožitek ze
sledování hororů.96 Protiváhou monstra je silná hrdinka; kdysi progresivní prvek moderního hororu v následujících obdobích zdevalvoval na úroveň fetiše a jednoduchého estetického objektu, který dále neplní svoji původní subverzivní funkci (viz 2.1) a stává se
napříč subžánry pouze očekávaným zábavným atributem.
V Mučednících se všechny uvedené elementy vyskytují a naplňují svůj žánrový účel,
celek ale přesto působí jako cosi jiného a ofenzivního a klade zvýšené požadavky na koncentraci. Děje se tak díky sofistikovanému, ale účinnému pozměňování struktur, kontextů
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Ačkoliv je monstrum v Mučednících předmětem mnoha inovací, v jejichž rámci prochází různými subžánry a dokonce vystupuje ze své žánrové role (viz 3.2.3), po technické stránce za jeho vznikem nestojí digitální technologie,
ale manuální výroba; autorem masek je Benoît Lestang.
K problematice estetiky gore filmů in: PINEDO, Isabel Cristina, Recreational Terror. Women and the Pleasures of
Horror Film Viewing, State University of New York Press, Albany, 1997, s. 60–65.
Tamtéž, s. 42–45.
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a perspektiv, které je srovnatelné s opatrným vytahováním dílků ze stavebnice tak, aby
nedošlo k porušení její konstrukce. Stěžejní je téměř exaktní přístup k látce, kdy je vyprávění pevně strukturováno ostrými přechody mezi různými subžánry. Jsou to řezy poměrně radikální, ale celek přitom zůstává soudržný; spíše než rozsekání do izolovaných
útvarů či kapitol jde o systematické převrstvování, které vyprávění rytmizuje a přispívá
k jeho gradaci. Výsledkem je ucelený organismus, v němž se dílčí subžánry přirozeně
propojují s ostatními složkami díla a aktivně participují na formulaci významů.
Narativ Mučedníků funguje na principu uvedení do určitého subžánru, nastolení a ustálení
sady pravidel na základě jeho povahy a následném porušení, vynechání či přepsání některých pravidel v rámci subžánru, případně proměně spočívající v přepnutí do subžánru
nového. Východiskem je tak hromadění a zmnožování krizových narativů (viz 2.1) a ve
struktuře jednotlivých subžánrů vzniká trvalé napětí mezi orientací a dezorientací, známým a cizím, konejšením a šokem.
Vědomé a promyšlené přepínání mezi subžánry zde funguje jako nástroj, jehož prostřednictvím je navozován dojem falešné jistoty. Jakmile však dojde k adaptaci na podmínky
právě exponovaného subžánru, přichází náhlá změna z formálního hlediska signalizovaná
ostrým střihem nebo zatmívačkou. Vyprávěcí struktura Mučedníků se stává sérií narativní
šoků, čímž se vymezuje vůči dominantním strategiím současných hororů, jež jsou založeny převážně na šocích vizuálních (viz 2.2). I přes vycizelovanou vizuální stránku tak
neprovokuje to, co je nám předváděno, ale spíše kontexty, do nichž jsou dílčí atrakce vsazovány. Některé scény jsou například tarantinovsky exaltované a v případě samostatného
uvedení by svou dynamikou, koncepcí mizanscény a načasováním působily zcizujícím
dojmem spektakulární podívané; kontext celkové vyprávěcí struktury ale takové zcizení
neumožňuje (viz 3.1.3.4).
Výsledkem těchto postupů je typ dynamiky, který evokuje silný a konstantní tah vpřed.
Trvalé napětí mezi dodržením a porušením nastolovaných schémat pak vytváří prostor
pro momenty inovace. Skrze popření některého ze svých rozhodných atributů tak žánr
paradoxně regeneruje; díky chirurgickému, ale funkčnímu rozevření švu v pevně daných
strukturách sílí a naplňuje svůj ofenzivní potenciál (viz 2.1).
Jak popsané mechanismy pracují v kontextu rozvíjení konkrétních žánrových konceptů,
za jakých podmínek dochází k jejich proměnám a střídání a kam lze při formulaci významů proniknout skrze žánrový aparát, popíšu na konkrétních příkladech přepínání mezi
jednotlivými subžánry.
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3.1.1 MUČEDNÍCI A SLASHER
Pro popsanou dynamiku a ozřejmení, že ve srovnání s běžnými žánrovými snímky je
v případě Mučedníků vždy cosi jinak, je emblematická už úvodní scéna, která je příkladem
porušení tradičních žánrových schémat na úrovni celé vyprávěcí struktury, ale i ve smyslu
vnitřního uspořádání scény samotné. Sledujeme sekvenci Luciina útěku, jež odkazuje na
subžánr slasher filmů,97 ovšem její pozice ve vyprávění se jeho konvencím vymyká. Jedná
se o typ scény, která bývá obvykle součástí závěrečného kataklyzmatu, během něhož dojde
k finální konfrontaci oběti a monstra, což vede buď k jejímu definitivnímu dostižení a likvidaci, nebo se jí naopak zdaří uprchnout.98 Ani jeden z těchto předpokladů zde ale není
naplněn a místo rozuzlení a uzavření se útěk vyděšené dívky stává jakýmsi otevřeným
prologem, který předznamenává věci příští. Tato narativní otevřenost se přelévá i do významové roviny, když ve fikčním světě představuje prostor, který pohltila entropie a chaos
(viz 3.2), a z hlediska širších kontextů a referencí odkazuje k tradici postmoderních hororů
(viz 2.1).
Ačkoliv analyzovaná scéna operuje s mnoha atributy typickými pro daný subžánr, jimž
jsou například motiv útěku a běhu, mladá zraněná dívka, naturalismus fyzické destrukce
či ponurá krajina evokující nebezpečí, její vnitřní koncepce a uspořádání žánrové stereotypy soustavně zpochybňují.
V jediném dlouhém záběru běží hlavní hrdinka pustou industriální krajinou. V širokých
perspektivách neudržované krajiny a opuštěných továrních budov rezonují předimenzované ruchy, které umocňují iluzi prostorovosti. Svět je v permanentním pohybu; jeví se
otevřený a nekonečný, zatímco postava i přes svůj triumf zůstává drobná a ztracená. Hudební podkres zcela absentuje, slyšíme pouze zvuk bosých nohou ztěžka a nekoordinovaně dopadajících na asfalt spolu s přerývanými výkřiky hlavní hrdinky. Její překotný
a trhaný pohyb se odráží v obdobně autentickém pohybu kamery, která je nestabilní a těkavá; přes studené filtry snímá prostor ve velkých celcích, ale přesto se vše jeví nepříjemně
blízko. Nelze nic dovodit o lokalitě ani událostech, které útěku předcházely, a dokonce
ani rozlišit, zda se výjev odehrává za soumraku či za úsvitu. Vše se upíná k centrálnímu
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Více k problematice in: CLOVER, Carol, Men, Women and Chainsaws. Gender in Modern Horror Film, Princeton
University Press, Princeton-New Jersey 1992, s. 21–64.
Únik oběti bývá v konvencích subžánru předznamenáním dalšího filmu, jenž se odehrává v podobném prostředí
a s totožným monstrem, a poslední přeživší se stávají spojovacím článkem mezi předchozím filmem a jeho pokračováním, viz například Pach krve (Wrong Turn, r. Rob Schmidt, USA – Německo 2003) a Pach krve 2: Cesta nikam
(Wrong Turn 2: Dead End, r. Joe Lynch, USA 2007) nebo Ledová smrt (Fritt vilt, r. Roar Uthaug, Norsko 2006)
a Ledová smrt II (Fritt vilt II, r. Mats Stenberg, Norsko 2008). Dále k této problematice PINEDO, Isabel Cristina,
Recreational Terror. Women and the Pleasures of Horror Film Viewing, State University of New York Press, Albany,
1997, s. 86.
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bodu kompozice, jímž je běžící postava, přičemž její tělesná aktivita svou mechaničností
připomíná porouchaný stroj. Vzniká iluze reálného plynutí času. Jako by neexistovalo
žádné tehdy a příště, ocitáme se v okamžiku zlomu či rozvratu, který ovšem zakořenil
v podivný status quo. Tato apokalyptičnost opět rezonuje s poetikou moderního hororu,
napájejícího se z nespojitého a bezvýchodného světa, který jsme nuceni sdílet a obývat.
Jestliže je pro úvodní scénu Mučedníků symptomatické rozevření perspektiv vedoucí ke
stavu jakési konstantní entropie, finální scény typických slasher filmů bývají snímány
z pohledu ústřední postavy, což perspektivu spíše uzavírá a izoluje, přispívá ke gradaci
napětí a připravuje půdu pro závěrečný spektákl. Monstrum obvykle útočí z nečekaných
pozic, případně mu hrdinka sama v určitém okamžiku vběhne do cesty. Celé schéma se
během jediné scény může různě variovat a několikrát opakovat, přičemž ono dezorientované motání v kruhu a soustavné padání do pastí paradoxně umožňuje díky své repetitivnosti situaci analyzovat a předvídat, čímž se narativní struktury stabilizují, a čtení
významů se stává přehledným a jednoznačným.
V případě Mučedníků ovšem hrdinku nic nepronásleduje; výjev působí, jako by bojovala
pouze sama se sebou a svojí (ne)schopností běžet. Namísto toho, aby byl tento motiv podobně jako v běžných slasher filmech okázale estetizován a hlavní postavu ztělesňovala
atraktivní dívka, je naopak autenticky stylizován. To ztěžuje jeho čtení a stává se zdrojem
znejistění, protože se jedná o další případ vybočení ze zavedených schémat. Vše se soustředí pouze na oběť, která zůstává obětí, jelikož nepřichází konfrontace s Jiným, jež na
sebe tradičně bere podobu monstra, venkovských buranů či sériového vraha.
V typicky žánrovém pojetí se tento střet odehrává ve formě spektáklu provázeného dramatickou hudbou, efektní montáží a okázalými atrakcemi, který obvykle končí triumfem
oběti, kdy se z nevinné mladé dívky stává silná hrdinka, jež však v rámci své nové role
musí adaptovat některé ze znaků Jiného.99 Tento aspekt je důležitou součástí procesu,
během něhož dochází ke zcizení a uvědomění si rámců a limitů, za něž filmové médium
dále neexpanduje.
Během úvodní sekvence Mučedníků ale nic podobného neproběhne. Zcizení nahrazuje
nejvyšší možná otevřenost v rovině stylu i významu, kdy dynamiku atrakcí střídá soustředěná autenticita, spektakulární podívaná se mění v intimní vhled a estetika distancované slasti se transformuje v estetiku znepokojivé blízkosti.
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Viz poznámka č. 18.
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3.1.2 MUČEDNÍCI A DUCHAŘSKÝ HOROR

„Tlačí pěstmi na ty sloupy a přesto tvrdí, že vidí duchy.“
Stephen King, To
Dalším subžánrem, na němž budu demonstrovat posuny vedoucí k momentům inovace,
je duchařský příběh. I zde se uplatňují tradiční žánrové vzorce a atributy, aby vzápětí nastalo jejich popření, a tedy i proměna perspektivy. Čím hlubší pak bývá znalost a orientace
v žánru, tím silnější je vědomí dezintegrace fikčního světa.
Zvlášť nesnadné je využít a přirozeně rozvíjet tyto postupy v případě subžánru, jehož narativní struktury obvykle vynikají svou koncepčností a více než jiné podléhají striktním
konvencím, pro něž jsou zásadní principy opakování, paralel, zmnožování a různých ritualizovaných úkonů, které jsou typické pro tematiku magie a spirituality, tedy konfrontaci
s Jiným ve formě působení nadpřirozeného, respektive iracionálního.100 Postavy pohybující se v podmínkách takto konstruovaných světů obvykle musí při setkání s přízrakem či
monstrem objevit a následovat sady určitých pravidel, nebo naopak stávající pravidla aktivně měnit a nastolovat nová.101
To platí také pro sekvenci Mučedníků, která přímo navazuje na prolog. Po úvodní scéně,
jež se vymyká žánrovým očekáváním celkovou pozicí v dramaturgii snímku i svojí vnitřní
strukturou (viz 3.1.1), se radikálně mění prostor. Otevřenou perspektivu exteriéru střídá
institucionální prostředí dětského domova, v němž se autority reprezentované lékaři a policejními vyšetřovateli snaží vyřešit případ Luciina únosu.
Tím je navozován dojem jistoty či bezpečí, které je však relativizováno uplatněním důležitého aspektu duchařského hororu, jímž je perspektiva dětského vnímání reality. Otevírá
se tak prostor, který je rozčísnut jakýmsi rozhraním, kdy děti existují v paralelním okruhu,
kam dospělí obvykle neumějí nahlédnout. To je příhodný narativní rámec pro aktualizaci
dávných traumat, v němž jsou prolamovány kategorie, jež obvykle stojí v opozici. Dětský
pohled umožňuje skutečnost rozšířit, měnit a všelijak deformovat, a ve fikčním světě je
tak tematizováno iracionální na úkor racionálního nebo představivost namísto reality.
Hlavními postavami jsou zde navíc dvě senzitivní dívky, což je další z obvyklých znaků
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Uvažování o duchařském příběhu má více než stoletou tradici reprezentovanou například autory, jako je M. R. James
nebo Edith Whartonová.
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Například filmy Teď se nedívej (Don t Look Now, r. Nicolas Roeg, Velká Británie – Itálie 1973); Pronásledovaná
(Full Circle, r. Richard Loncraine, Kanada – Velká Británie 1977); Poltergeist; Kruh; Sirotčinec a další.

31

subžánru. Ženské hrdinky jsou díky schopnosti spoléhat se na vlastní intuici a emoce
kompetentně vybaveny ke konfrontaci s jevy iracionální povahy, a narozdíl od mužů, kteří
se ve stejné situaci nedovedou vymanit z uvažování v intencích stereotypních kategorií,
z tohoto střetu obvykle vycházejí vítězně.102
Většina popsaných mechanismů se ustavuje ve chvíli, kdy se v ložnici dětského domova
hlavní hrdince zjevuje podivné humanoidní monstrum. Ve vizuálně podmanivé noční
scéně odkazující na duchařské horory z prostředí sirotčinců a starobylých panských sídel
je vše podřízeno budování znepokojivé atmosféry. Statická kamera pomalu snímá prázdné
koridory, v nichž slyšíme déšť, který sem doléhá zvenčí a jehož monotónní zvuky navozují
dojem falešného konejšení. Její pomalé oddalování a následné přibližování ke dveřím, za
nimiž je dívčí ložnice, přispívá ke zvláštní dynamice, která je typická pro hypnotické
tempo noci, a budí tak zdání, že v tuto dobu se může přihodit téměř cokoliv. Prostor minimalistického pokoje Lucie a Anny sledujeme z nadhledu, noc odměřuje pouze monotónní tikání hracího strojku a rytmické oddechování dívek. Úhel pohledu se mění
v okamžiku, kdy Lucie, kterou probudí neartikulované zvuky, zjišťuje, že v místnosti je
ještě kdosi třetí. Od této chvíle veškeré dění sledujeme jejíma očima. V závislosti na snaze
objevit zdroj znepokojivých zvuků se Luciina perspektiva proměňuje a ztrácí přehlednost;
kamera těká ze strany na stranu a mizanscéna se fragmentarizuje prostřednictvím prudkých střihů. Monstrum lze identifikovat pouze prostřednictvím stínů, rychlých rozostřených pohybů a ruchů, přičemž cizorodé zvuky a zmatený pohyb dívky se disharmonicky
mísí a splývají. Prostor ložnice se hroutí do sebe a uzavírá se jako past, v níž se bezpečí
domova proměňuje v dům hrůzy, kde nelze spoléhat ani na útočiště vlastní postele.
Ačkoliv se jedná o příklad komplexního naplnění žánrových konvencí, přesto zde dochází
k posunům, které na první pohled dokonalou žánrovou strukturu rozrušují a přepisují.
Narozdíl od konvenčních děl daného subžánru pokus o objevení pravidla či principu, jímž
lze čelit přítomnosti cizí entity a přimět ji tímto k ústupu (viz výše), nefunguje. V případě
analyzované scény například selhává vědomá kontrola prostoru, jíž je snaha nezůstat
v noci o samotě, mít rozsvíceno a v případě pocitu ohrožení aktivně prozkoumat místnost
nebo z ní dokonce vyjít ven.
Navzdory pokusům o nastolení obranných mechanismů se scéna uzavírá nevyhnutelnou
a přímou konfrontací s monstrem, jehož temná a disproporční silueta odkazuje na fenomén
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Více k této problematice in: CLOVER, Carol, Men, Women and Chainsaws. Gender in Modern Horror Film, Princeton University Press, Princeton-New Jersey 1992, s. 65–113.
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východních duchařských hororů.103 Příčiny jeho přítomnosti se ovšem netematizují, a širší
spojitosti a motivace takto vystavěného univerza proto zůstávají otevřeny různým výkladům. V tomto ohledu scéna evokuje spíše závěr, respektive epilog typického duchařského
hororu, nicméně vzhledem k jejímu vsazení do dramaturgické struktury Mučedníků je
i v tomto případě uplatňován princip porušení žánrových schémat na úrovni celkové vyprávěcí struktury (viz 3.1.1).
Autority, které monstrum nevnímají a snaží se situaci racionálně uchopit vyšetřováním
dívčina traumatu, v kontrastu s pudově jednající hrdinkou, jež je soustavně konfrontována
s monstrem, tvoří rámec precizně konstruovaného střetu rozumu a emocí. Jsou to ideální
podmínky pro vznik další žánrové pasti, v níž otázky vyplývající z povahy duchařského
subžánru vzápětí převrstvují vzorce subžánru následujícího. Prostřednictvím ostrého dramaturgického řezu se tak rychle mění hledisko, jež ustavuje jiná žánrová a vyprávěcí schémata, a otevírá tím prostor pro nový typ otázek a žánrových očekávání.

3.1.3 MUČEDNÍCI A FILMY O POMSTĚ
Změna perspektivy způsobená tímto dramaturgickým řezem se sice uskutečňuje nečekaně
a spolu s příklonem k jiné žánrové formě ji provází ustavení nového časoprostorového
rámce, přesto ale není pouhým fragmentárním střídáním nebo jednorázovou záměnou určitého žánru či prostředí za jiné. Stěžejní je pro ni naopak procesuálnost (viz 3.1), jejíž
dynamika zohledňuje vše, co bylo dosud řečeno. Zároveň dochází k etablování čerstvé
žánrové struktury, případně k jejímu přepisování, a tímto se připravuje terén pro příští
zlom a novou výchozí situaci. Nejnázorněji se tento třístupňový mechanismus projevuje
v pasáži Mučedníků, v níž se pracuje se subžánrem filmů o pomstě.

3.1.3.1 MY, ONI A VŠECHNO MEZI TÍM: PLNĚNÍ NARATIVNÍ MŘÍŽKY
Žánrový vzorec pomsty jakožto následku způsobeného příkoří je signifikantní svým
a(tra)kčním potenciálem, v němž se realizuje krizový narativ ozvláštněný archetypální
touhou po spravedlnosti, vykonávané hrdiny, kteří musí v průběhu plnění dílčích úkolů
a deadlinů nastavených vyprávěním prokázat velkou míru osobního odhodlání.104 Přestože
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Například filmy Kruh (Ringu, r. Hideo Nakata, Japonsko 1998); Shutter (r. Banjong Pisanthanakun-Parkpoom Wongpoom, Thajsko 2004); Nenávist (Ju-on, r. Takaši Šimizu, Japonsko 2002).
104
Zde rozlišuji mezi pojmy revenge movies a rape-revenge films – vzhledem k povaze analyzovaných scén v této části
stavím Mučedníky do příbuznosti s prvně zmíněným typem filmů, který reprezentuje například trilogie pomsty od
Park Chan-wooka, jejíž součástí jsou filmy Má je pomsta (Boksuneun naui geot, Jižní Korea 2002); Old Boy (Oldeuboi, Jižní Korea 2003); Nebohá paní Pomsta (Chinjeolhan Geum-ja ssi, Jižní Korea 2005); v západním prostoru pak
například Blue Ruin (r. Jeremy Saulnier, USA – Francie 2013). K problematice rape-revenge filmu viz například
HELLER-NICHOLAS, Alexandra, Rape-Revenge Films. A Critical Study, McFarland & Company, Inc., Publishers,
Jefferson, North Carolina, and London 2011.

33

schéma zločinu a trestu podsouvá vyprávěcí struktuře pojmy jako chronologie, kauzalita
a příčinnost, mívá spíše podobu jakési mřížky, do níž jsou postupně vkládány motivy a témata, jejichž význam se mění v závislosti na tempu odhalování kontextů, do kterých byly
dané informace umístěny.
Výsledkem je komplexní a proměnlivá struktura plná digresí, cézur i slepých skvrn, v níž
se postupně rozkrývá a zvýznamňuje to, co se na počátku jevilo nedůležité, zůstávalo neobjasněné nebo mělo odlišné konotace. Takový narativ je velmi variabilní a připomíná
právě dramaturgickou koncepci Mučedníků. Přirozeně zde proto dochází například k reminiscencím na dosud exponované subžánry (viz 3.1.1 a 3.1.2) a jejich integraci do subžánru nového; tento druh narativních šoků posiluje vědomí neustálé transformace, jež
vede k významovým posunům a stimuluje žánrová očekávání.
Mechanismus tohoto žánrového upomínání se uplatňuje už ve scéně, která bezprostředně
navazuje na sekvenci z dětského domova, přičemž skutečnost, že se vydáváme na další
neprobádané území, zároveň tematizuje mezititulek O patnáct let později. Je slunečný
den a kamera snímá ve velkém celku obyčejný rodinný dům. Do zpěvu ptáků a šumění
listí v korunách stromů náhle pronikne ženský výkřik a střet běžné každodennosti s momentem bezprostředního ohrožení stvrzuje následující obraz, kdy v jediném dlouhém záběru sledujeme schodiště domu, po němž sbíhá křičící dívka, kterou kdosi pronásleduje.
Kamera snímá její záda, takže zdroj ohrožení nevidíme; vnímáme pouze zoufalý křik
a útočníkův zrychlený dech. Situace je nepřehledná a nekoordinovaný pohyb je přerušen
ve chvíli, kdy je dívka prudce sražena k zemi. Série velkých detailů tváře evokuje boj
o život, což odkazuje na prolog a scénu úniku oběti, jež je příznaková pro subžánr slasher
filmů (viz 3.1.1). Vzápětí se ale ukazuje, že to, co se jevilo jako zoufalý křik, byl ve skutečnosti extrovertní smích, a sledujeme sourozeneckou bitku o odcizený dopis.
Takto minimalisticky, a přesto intenzivně je rozvíjen určitý předpoklad, který se opět
ukáže jako zavádějící či mylný, a scéna tak předznamenává pozdější fáze, v nichž narativ
začíná odhalovat své mimikry, aby nakonec došlo k úplnému stržení všech slupek ve
smyslu doslovném i přeneseném (viz 3.2). Zároveň je funkčně integrována do kontextu
subžánru filmů o pomstě, neboť se stává prostředkem vtažení do intimního rodinného mikrosvěta, který zde funguje jako pevný bod bezpečí. Tím je navozen dojem normality
a orientovanosti v důvěrně známém prostředí, což je důležité vzhledem k vyprávěcí metodě spočívající v prudkých změnách hlediska.
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Vstupujeme sice do sféry soukromí a intimity, nicméně v příští scéně sledujeme pouze
nekonečné vrstvení konverzací o všem a o ničem. Nedělní ráno běžné středostavovské
rodiny je výchozí situací, která sama o sobě nevykazuje žánrové prvky, přesto je ale koncipována jako dokonale načasovaná souhra pohybů, gest, replik a úkonů, jež svou zautomatizovaností působí jako pečlivě nazkoušené divadelní představení. Tato falešná
autenticita je pečlivou rekonstrukcí životního tempa příslušníků střední třídy, které konejší
svým nekomplikovaným a uhlazeným povrchem, ale při soustavnějším pozorování se přirozenost mění v posedlost normalitou, jež pro tuto skupinu spočívá především v pečlivém
dodržování společensky žádoucích konvencí.
Scéna je tak ironizujícím gestem, kdy jsou pravidla žánru dočasně nahrazena pravidly určité společenské skupiny, čímž se zvýznamňuje klamavá či přinejmenším dvojaká podstata
obého. Zároveň slouží jako expozice předznamenávající prudký pohyb, v němž se veškeré
jistoty a stabilita, na kterých si tato vrstva zakládá, hroutí a ukazují se být jen křehkým
a nestabilním konstruktem, jenž může být kdykoliv nekompromisně rozbit i banálním zazvoněním domovního zvonku.

3.1.3.2 MONSTRUM NENAPLNĚNÉ POMSTY
Oním zničujícím pohybem se stává příchod mstící se Lucie. Jedná se o příklad vizuálně
nápadité a stylově vycizelované akční scény a precizní naplnění žánrových mechanismů
uplatňovaných ve filmech o pomstě. Uspořádání prostoru zde podléhá dynamice jakéhosi
organizovaného chaosu, v jejímž rámci je destrukce zobrazována jako vrcholně pragmatická a promyšlená činnost. Autenticita reálného plynutí času, podpořená přirozeným svícením a studenou tonalitou obrazu zdůrazňující hloubku prostoru i ostré a jasné kontury
interiéru domu, kontrastuje s předimenzovanými úhly pohledu a dynamikou akčního spektáklu odkazujícího na estetiku gore filmů, komiksovou sekvenčnost a média, jako je asijská manga nebo anime.105
Stylově přesná reprezentace subžánru se z narativního hlediska opět vymyká jeho konvenčnímu uchopení. Svou reverzní pozicí v celkové struktuře vyprávění jde již o třetí scénu,
která se vyskytuje na jiném místě, než je pro žánr obvyklé (viz 3.1.1 a 3.1.2). Její atrakční
potenciál je tak oslaben, protože v daném kontextu nejsme na podobný typ scény připraveni. Neznáme kontext ani motivace jednání postav, a proto zcizující moment, jenž obvykle
zaujetí atrakcemi provází, střídá snaha o porozumění a rekonstrukci dějových souvislostí.
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Například seriál Gunslinger Girl (r. Morio Asaka, Akira Iwanaga, Japonsko 2002) nebo Elfen Lied (r. Mamoru
Kanbe, Akira Iwnaga, Kóbun Šicuno, Japonsko 2004).
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V poplatnosti zmíněné procesuálnosti, která zohledňuje vše, co bylo zatím řečeno, dokládá
variabilní práci se subžánrem výskyt dalšího návratného motivu, jímž je monstrum
(viz 2.3). Duchařský motiv je stejně jako v případě reminiscence na slasher účelně integrován do konceptu filmů o pomstě a jeho propojení s flashbacky odkazujícími na minulost hlavní hrdinky tvoří podstatnou součást narativní mřížky (viz výše).
Monstrum se ohlašuje sérií neartikulovaných zvuků ihned po spáchaných vraždách. Děje
se tak náhle a neočekávaně nikoliv v hodině duchů, ale za bílého dne a v prostoru, který
je sice členěn různými přepážkami v podobě zamčených dveří a úzkých chodeb, ale přesto
je díky čistotě svých linií a dostatku přirozeného světla volný a průchozí. Přítomnost cizí
entity umocňuje dojem bezprostředního ohrožení, které nepominulo ani poté, co Lucie
vykonala svůj čin. V tradičním duchařském příběhu by splnění úkolu nebo následování
určitého pravidla předznamenávalo zvrat v ději vedoucí k záchraně hrdinů. V této logice
se Lucie snaží krvavou dlaní sloužící jako primitivní důkaz přimět monstrum k ústupu.
Pokus je to ovšem neúspěšný a následná konfrontace má formu otevřeného boje, v němž
se přízrak, dosud zprostředkovávaný pouze prostřednictvím ruchů, stínů a efemérních pohybů, zhmotňuje a získává podobu živé bytosti. Absencí katarze z dokonání úkolu, který
měla postava splnit, je pak devalvován i samotný okamžik pomsty a motiv primárně patřící
jinému subžánru paradoxně zdůrazňuje nenaplnění hlavních strategií filmů o pomstě.

3.1.3.3 OD ATRAKCÍ K AKTIVITÁM
Systematické zpochybňování jakékoliv organizovanosti a podvracení všech vzorců tvoří
základ nepředvídatelného světa, v němž neplatí žádné zákonitosti a jehož základním nastavením se stalo řetězení bezvýchodných situací. Tento posun se nejdramatičtěji projevuje
v sekvenci, kdy Lucie s Annou uklízejí dům a zbavují se těl. Namísto uvolnění dochází
ke stupňování napětí, které provází intenzivní fyzická činnost; atraktivitu krvavých efektů
tak střídá namáhavá aktivita postrádající samozřejmou lehkost nebo absurdní přepjatost
hraničící s černým humorem typickou pro tento typ akčních scén.106
Během nekonečných pohybů, přesunů a posunů bezvládných těl se časoprostorové rámce
rozvolňují a v kontrastu s prudkým střídáním perspektiv v předchozích úsecích vše nyní
trvá nepoměrně dlouho i přesto, že jde o události jediné noci. Monotónní a únavná činnost,
při níž dialogy absentují, umocňuje hladké prolínání téměř totožně komponovaných obrazů, jež čas od času přerušují pouze zmatené vzlyky, pláč a dunění prudkého deště, jehož
očistná podstata kontrastuje s prostorem, který očistit nelze.
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Například estetika akčních scén ve filmech režisérů, jako jsou Takaši Miike nebo Takeši Kitano.
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Z této atmosféry vyvstává obraz strašidelného domu, do něhož se předtím transformoval
i dětský domov ve scéně prvního výskytu monstra (viz 3.1.2). Stává se místem opuštění
všech jistot a absolutní ztráty kontroly, jejímž jediným nositelem je zde postava Anny.
Rozhodnost, s níž sešívá Lucii otevřené rány na zádech, z ní činí integrující prvek, a právě
soustavnou snahou o integraci se Mučedníci ve vztahu k tělu a tělesnosti vymezují vůči
pojetí, s nímž k této problematice přistoupily žánry, pro něž je tělesnost určujícím motivem
i stylovým prostředkem (podrobněji viz 3.2).
S potřebou integrovat souvisí také progresivní přístup k motivu ženy-hrdinky. V ústředních
ženských rolích sice vystupují atraktivní herečky, ale v případě Mučedníků se s tímto stereotypem nepracuje. Na úkor obrazů křehkých dívek v tílkách od krve je upřednostněn
jejich příběh. Ženské postavy zde nejsou manipulovány a objektivizovány do pozice další
z řady žánrových atrakcí, ale vystupují především jako odvážné konatelky jednající
z vlastní vůle. Jsou to ony, které vyprávějí, jakkoliv je jejich snaha zvrátit nepříznivý stav
věcí v myzogynním světě, kde je žena tím posledním, marná a neúčinná.107

3.1.3.4 FINÁLNÍ ŘEZ
Poslední scéna, které se chci v souvislosti s Mučedníky a subžánrem filmů o pomstě věnovat, je sebevražda Lucie. Je další ukázkou vycizelovanosti žánrových struktur a zároveň
se vůči subžánru opět vymezuje nepřipuštěním jakékoliv katarze. Prostřednictvím třetí
a závěrečné konfrontace s monstrem se definitivně usouvztažňuje jeho existence se vzpomínkami Lucie na čas strávený v zajetí, čímž se narativní mřížka typická pro subžánr filmů
o pomstě kompletuje. Ukazuje se, že monstrum je konstrukt, a jednoznačné, respektive
žánrové kategorie střídá neurčitost a rozvolnění pojmů. Šílenství a normalita se stávají spojitými nádobami, kdy nehmotná představa může být silnější než skutečnost; takový rozpad
struktur vede k sebevraždě hlavní hrdinky, jež má formu akčního spektáklu.
Vše podléhá exaltované předimenzovanosti a sofistikované uspořádanosti typické pro dynamiku akčních filmů. Lucie se po finální konfrontaci s monstrem prudce rozbíhá ke stěně
domu. Přichází prudký střih, jenž tvoří přechod z interiéru do exteriéru; kamera se rychle
blíží k francouzskému oknu, kterým ve stejnou chvíli proskakuje hlavní hrdinka. Zvuk
deště a tříštícího se skla propojuje vnitřní a vnější, čímž je umocněn dojem, že prostor
bezpečí je pouze iluze. Zatímco déšť stále sílí, aniž by ovšem zastával jakoukoliv očistnou
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Srovnej například se silnými ženskými postavami ve filmech Quentina Tarantina, například Kill Bill (Kill Bill: Vol 1,
USA 2001); Hanebný pancharti (Inglourious Basterds, USA–Německo 2009) nebo Nespoutaný Django (Django
Unchained, USA 2012).
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funkci, vše se soustředí na zkrvavenou postavu ležící na trávníku. Následuje konečné
gesto demonstrativní sebevraždy. Obraz se v prudkých poryvech deště zpomaluje a rozostřuje. Déšť nyní v ozvěnách doléhá z velké dálky, jako bychom se nacházeli pod vodní
hladinou. Vše se uzavírá melodramatickým obrazem Anny objímající zhroucené tělo své
přítelkyně.
Co začalo atrakcemi, končí kontemplací. Z nadhledu sledujeme, jak Anna soustředěně
a jemně omývá Luciino mrtvé tělo. Ani nyní tento návratný motiv neplní svou katarzní
úlohu a celý proces připomíná spíše ošetřování ran. Do procesu stále zasahují nejrůznější
ruchy; prudký dech, přerývané vzlyky i kapání vody jsou součástí nestabilního světa, jenž
je neklidný ze své podstaty, a první moment absolutního ticha tak přichází až se závěrečnou zatmívačkou.

3.2 PO ŽÁNRU: MUČEDNÍCI V PROSTORU, KDE NENÍ SLYŠET DÉŠŤ

„Horor... ale asi víc brutál... to by asi nemělo existovat.“
Anonymní uživatel serveru Uložto
Explicitní obraznost, s níž si Lucie energicky prořízne hrdlo, předznamenává závěrečný
a rozhodující řez v dramaturgické struktuře Mučedníků. Obrat, který není jako dosud dalším vykročením jinam z hlediska fungování určitého (sub)žánru, se stává pohybem, jenž
rozevírá prostor, v němž se rozpojuje vše, co zatím bylo prostřednictvím žánrových mechanismů systematicky spojováno.
Povolení všech spojů a zhroucení struktur na úrovni žánru, stylu i formulace významů
rozvolňuje tempo, kterým se vypráví. První část Mučedníků asociovala dynamiku soustavného a intenzivního tahu vpřed. Od scény Luciiny sebevraždy ale vyprávění připomíná
spíše vlek nebo tlak, pod nímž se pravidla garantovaná žánrem hroutí, a postavy i události
se uzavírají v pojmech, jako je nahodilost, nemotivovanost či absence vysvětlení. Pro
takto koncipovanou strukturu se stává stěžejním topos špatné chvíle, nesprávného místa
a nemožnost cesty zpět.
Využití metody ostrých dramaturgických řezů provázelo mnoho formálních a stylových
změn, zatímco v rovině významu naopak docházelo k vytváření spojů a postupnému ozřejmování motivací a vazeb. Co mělo být propojeno, se propojilo, a nyní tato taktika pře38

stává být funkční. V druhé části filmu tak nové vazby nevznikají a staré se rozpadají, zatímco formální stránka naopak vyniká svou plynulostí a koherencí. Další vrstvení nebo
doplňování indicií do vyprávěcích struktur nepřichází a následuje pouze zacyklení se ve
vleku dění.
Jestliže tedy první část Mučedníků představovala narativ skoků, respektive šoků (viz 3.1),
jenž byl jakousi dlouhou a otevřenou expozicí rozkrývající souvislosti a mapující prostor
prostřednictvím dlouhých kamerových jízd a deskriptivních záběrů z nadhledu, to, co přichází poté, nejlépe vystihuje pojem cyklický a uzavřený narativ, pro který je relevantní
rozpojování struktur a soustavný pohyb směrem dolů, který omezuje perspektivu a znesnadňuje rozhled.
Pro metodu dramaturgických řezů se ustavilo jako významný narativní prostředek opakování. V případě inovativní práce se žánrem jde o opětovné včlenění scény, která se stereotypně vyskytuje v určité části díla, do jiného kontextu. Dále se například jedná
o opětovné a detailní předvádění mrtvých těl, které nemá podobu žánrového spektáklu,
ale spíše exaktní observace, kdy je ukazováno prakticky totéž, pouze s drobnými obměnami perspektivy nebo pozorovatele. Jde například o scénu následující bezprostředně po
vraždách, kdy Lucie obchází jednotlivá těla, příchod Anny a její kontrola prostoru nebo
úklid domu, během něhož dívky s mrtvolami opakovaně manipulují. Důležitou funkci
plní rovněž návratné motivy, jež se v závislosti na pozici ve vyprávění aktivně podílejí na
proměnách významu; například výskyt monstra a transformace jeho role v závislosti na
kontextu, flashbacky související s postavou Lucie, jež vyplňují mezery v paměti postavy,
a tím rekonstruují příběh, nebo motiv očisty reprezentované vodním elementem, jehož
variováním se původní význam vyvíjí od konkrétních reprezentací až k symbolickým přesahům (viz 3.1.1 až 3.1.3).
V případě cyklického narativu se uplatňují především paralelismy, v jejichž rámci mapování
prostoru nahrazuje systematické znepřehledňování perspektivy, v druhé části filmu navíc
reprezentované pohybem směrem dolů, kdy se střídají různá prostředí, která však spojuje
institucionální odstup, ať už jde o scénu z dětského domova, prostor nukleární rodiny, experimentální laboratoř nebo podzemní celu. Takový svět se jeví jako ultimativní danost,
která se vyznačuje vysokým stupněm trvání a neměnnosti, a bez ohledu na to, jakým směrem
se postavy vydávají, spějí události stále ke stejnému výsledku. Odráží se v něm moderní fatalismus, který není definován fantomy či znameními, ale modernitou a stavem společnosti,
která dospěla ke klinické odtažitosti, v níž prostor dříve určený duchům okupují noční můry.
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Jestliže tedy expozice Mučedníků představovala past, která se pomalu uzavírá, druhá část
filmu se stává vězeňskou celou, jež možnost úniku zcela vylučuje.

3.2.1 „KDE JSI?“ – „DALEKO.“
Pokusy vyvázat se z kritické situace dovoláním se pomoci z vnějšku selhávají ještě předtím, než mohou být vůbec realizovány. Instituce ve vztahu k hlavním hrdinkám fungují
buď jako zdroj bezprostředního ohrožení, nebo jako paralelní okruh, v němž na sebe obě
strany nedohlédnou, podobně jako tomu bylo u duchařského příběhu v případě dětí a rodičů (viz 3.1.2). Postavy mají k autoritám apriorní nedůvěru a nechtějí ani nedovedou své
problémy s jejich pomocí řešit. Příkladem definitivního utažení smyčky, konečného gesta
uzavření se před vnějším světem a potvrzení, že nic, co by se dalo označit za svět tam
venku, vlastně neexistuje, je scéna Annina telefonátu s matkou.
Je po dešti a začíná nový den. Exteriér snímaný v pastelových barvách jako rozostřený
impresionistický obraz svítání, jehož hloubku a plastičnost modelují nesouvislé vrstvy
hluků a ruchů, kterým dominuje zpěv ptáků a šumění větru v korunách stromů, vystupuje
v juxtapozici s jediným krátkým záběrem přítomným ve scéně vraždění, kdy se po prvním
výstřelu Lucie vzneslo k podmračenému nebi hejno ptáků splašeně vylétajících z úkrytu
holého stromoví. Konec klidu před bouří vystřídal iluzorní klid po bouři, jež na malou
chvíli připouští možnost obnovy a nového začátku. Rozptýlené ranní světlo ale vzápětí
ustupuje ostrým konturám dění předešlé noci.
Anna hovoří s matkou; kontrast monotónního proudu běžných frází a výčitek se stále přítomnou mrtvolou Lucie zvýznamňuje okamžik, v němž se běžná realita transformuje ve
skutečný horor. Podstata věcí ztracená za frázemi a nevědomím kontextů umocňuje izolovanost světa, v němž se nyní Anna nachází. Replika „Kde jsi?“ – „Daleko.“ se tak vztahuje ke konkrétní žité přítomnosti, ale zároveň předznamenává expanzi do prostoru,
z něhož není cesty zpět (viz 3.2), a hlubokému příkopu mezi tady a tam tak s razancí magické formule udává definitivní platnost. Krok do neznáma a vstup do zakázaných dveří,
jenž se pro toho, kdo jej činí, stává fatálním, je zde ovšem spíše než variací na klasický
hororový motiv obratem k novému typu narativu – počátkem onoho vleku ohlašujícího
rozpad všech pracně budovaných struktur a zahájením systematického sestupu do hlubin.

3.2.2 KRAJINA ZA ZRCADLEM A SVĚT BEZ ČASU
Opuštění metody ostrých dramaturgických řezů provází řez v rovině prostoru, jímž se ustavuje a rozvíjí topos nesprávného místa (viz 3.2). Důraz na budování završeného uni40

verza, kde se vše soustředí na ozřejmování významů, střídá fenomén skrytého, respektive
motiv prostoru v prostoru,108 v němž se pojmy a pokusy o jejich interpretaci rozpadají
a tříští. V návaznosti na absenci výkladového rámce se čas v takto koncipovaném fikčním
světě rozvolňuje a cyklí, čímž se v porovnání s první částí Mučedníků (viz 3.1.1 až 3.1.3)
tempo vyprávění zpomaluje.
Filmovému prostoru dosud dominovala dvě prostředí. Nehostinná industrie prezentovaná
zašedlými obrazy plnými třasu, zrnitosti a drobných kazů odkazujících na estetiku starých
fotografií či amatérských videí, a rodinný dům vyznačující se časoprostorovou neutralitou,
v níž je vše podřízeno snaze rekonstruovat jakýsi univerzálně platný prostor, jenž by svým
vzezřením připomínal každodenní přítomnost a navozoval dojem, že to, co se v něm odehrává, se může dít kdykoliv a kdekoliv. Jeho hlavními rysy jsou tedy unifikovanost a typizovanost, díky níž na sebe nic přehnaně neupozorňuje, a i při vědomí jasných časových
souvislostí se vše odehrává v jakémsi bezčasí.
Tato moderní aktualizace strašidelného domu je protipólem odlehlých sídel přeplněných
obskurními objekty. Běžný dům je naopak snadno dosažitelný a jeho interiér vyniká přehledným členěním s převahou ostrých hran, jež umocňuje dostatek denního světla a práce
s chladným barevným spektrem. Vše je v něm účelně organizováno a tato uspořádanost
navozuje dojem, že nic nezůstává skryto. To, že se jedná o nesprávné místo, tedy již není
podmíněno žánrovostí, která by spočívala v náležité stylizací prostoru nebo aplikaci určitých vzorců chování, ale může být odhaleno jedině náhodou.109
Do nebezpečných sfér se proto Anna vydává jaksi mimochodem a celý objev svou nahodilostí kontrastuje s minimalistickým uspořádáním podzemních prostor, které podobně
jako interiér domu podléhají sterilní organizovanosti. Čím níž sestupujeme, tím se stupňuje izolovanost, která je důsledkem neexistence jakýchkoliv pravidel a nemožnosti se
na cokoliv připravit. Nacházíme se v dokonale svébytném prostoru, kam nedolehne déšť,
který by upozornil na nebezpečí v podobě blížícího se monstra. Jediným vjemem se stává
otupující umělé světlo a hlasité problikávání silných zářivek. Navzdory tomu, že události
kontinuálně plynou, zde čas ztrácí veškerou posloupnost, a tato disproporce otevírá svět,
jehož ponurá danost vyústila ve stav permanentní apokalypsy, kde pojem monstrum
a monstrózní nabývá zcela nových rozsahů i obsahů.
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Pascal Laugier pracoval s tímto motivem už ve svém prvním celovečerním filmu Sanatorium, kde byl rozbitím zrcadla objeven skrytý prostor. Zde tento přístup ale nevedl k žádným přesahům, jimiž by se Sanatorium vydělovalo
z běžné žánrové produkce.
109
Srovnej s Michael (r. Markus Schleizner, Rakousko 2011).
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3.2.3 OBĚTI A MONSTRA
Monstrum je v Mučednících motivem expandujícím do všech vrstev díla, přičemž v každé
své reprezentaci nabývá jiných významů, a signifikantní se zde stává jak jeho přítomnost,
tak i nepřítomnost.
V první části filmu byl tento motiv vytěžován především při uplatnění metody ostrých
dramaturgických řezů a inovativní práce s dílčími subžánry. Pro scénu prologu odkazující
na slasher filmy, kde je výskyt monstra, respektive entity reprezentující Jiné, stereotypně
předpokládán, se proto významotvornou stala právě jeho nepřítomnost. Tento nulový stupeň reprezentace byl jedním z aspektů, s jehož pomocí docházelo k revizi žánrových
struktur a přípravě prostoru pro jejich inovativní přestavbu. V subžánru duchařského hororu byl zase rozvíjen koncept monstra jako žánrové atrakce a hybatele dění, který se přetavil v jeho inovativní včlenění do scén, jež pracovaly s žánrem filmů o pomstě (viz 3.1.1
až 3.1.3).
S proměnou významů souvisí také proměna stylu, během níž je monstrum předváděno
formou jakéhosi postupného zpřítomňování. Změny ve způsobech prezentace, typu prostředí nebo koncepci mizanscény se nejdříve podřizují povaze právě exponovaného subžánru a následně se přizpůsobují expanzi vyprávěcích struktur mimo žánrová pole.
Například v duchařském hororu proces zpřítomňování probíhá tak, že monstrum na sebe
nejprve upozorňuje pouze prostřednictvím různých nepřirozených zvuků či ruchů. Později
zaznamenáváme neurčité a sotva postřehnutelné pohyby v nejzazších plánech obrazových
kompozic nebo drobná mihnutí stínu na okraji rámu. Další konkretizace už spočívá v odhalení kompletní siluety monstra, která vystupuje z tmavého prostoru s minimem světelných zdrojů. Postupně monstrum vychází z temnoty a během procesu adaptace tohoto
motivu do subžánru filmů o pomstě se ukazuje na denním světle a v místě, jehož otevřenost koresponduje s první přímou konfrontací mezi monstrem a hrdinkou, kdy i přes překotný střih a těkavý obraz zaznamenáme dostatek velkých detailů a poprvé zřetelně
sledujeme jeho fyziognomii (viz 3.1.3.2).
V případě narativních přesahů mimo struktury žánru prochází tento pojem významovou
transformací. Smazání žánrovosti je koncepční změna (viz 3.2), v jejímž rámci jsou některé příznaky žánru zachovány, ale dochází u nich k různým významovým posunům,
jako tomu bylo například v případě aktualizace motivu strašidelného domu (viz 3.2.2).
Poté, co Anna v tajných prostorách domu objeví vězněnou dívku vykazující formální
znaky monstra, zaujímá kamera odstup nezúčastněného pozorovatele, když je tělo nového
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monstra podrobováno klinickému zkoumání a podrobné analýze s důrazem na to, aby
vše, co může být ukázáno, bylo předvedeno co nejexplicitněji. Paradoxně právě v modu
úplného vystavení monstrum ztrácí veškeré příznaky žánrové atrakce a stává se východiskem významových přesahů souvisejících s vykročením mimo žánr.
Legitimizuje se tím stav, kdy oběti nabývají vzezření monster (dívka ve sklepení),
a monstra se naopak mohou vyznačovat lidskými rysy a chováním (obyvatelé vily). Stejně
jako prostor Mučedníků vynikal svou neutralitou a univerzálností, i postavy s výjimkou
hlavních hrdinek podléhají typizaci. Mučitelé nejsou po fyzické stránce ničím výjimeční.
Jedná se o obyčejné lidi s indiferentními a zaměnitelnými tvářemi a tuto unifikovanost
umocňuje skutečnost, že zavražděnou rodinu ihned střídá rodina nová, jejíž zástupci jsou
typově velmi podobní předchozím. V takto koncipovaném univerzu tak přestává platit, že
entita vykazující znaky monstrozity je automaticky monstrem.
Z žádného střetu proto nelze vyjít vítězně, neboť monstrum je v každém okamžiku čímsi
jiným, než se v danou chvíli jeví, čímž se plně rozvíjejí transformační možnosti tohoto
motivu. Hrdinky se nemohou s žádným aspektem monstra ztotožnit ani přijmout některé
jeho znaky, jako tomu je například v případě slasher filmů, protože v návaznosti na princip
nenaplněného očekávání nikdy nemůže dojít k rovnocennému střetu, který by vedl třeba
jen k dílčímu vítězství. Výsledkem všech pokusů o konfrontaci je buď honba za fantomem,
kdy se ukáže, že boj proti přízraku je pouze bojem se sebou samým (první část Mučedníků), nebo zrcadlem, v němž hrdinka nahlédne svoji nepříznivou budoucnost (část filmu
počínající sebevraždou Lucie). Taková situace nepřipouští zcizení, a jediná možnost, která
postavám zůstává, je podřídit se a setrvat ve vleku dění.

3.2.4 A CO S TÍM TĚLEM
Otázka těla, tělesnosti a fyzické (dez)integrity prostupuje celým fimovým textem bez
ohledu na jeho žánrové či nežánrové struktury. Tělo je zde dalším motivem, které v rámci
inovativní práce s žánrovou dramaturgií může fungovat jako atrakce, a být tak součástí
spektáklu (viz například 3.1.3), zároveň ale z této role aktivně vystupuje a pracuje pro
celkovou strukturu Mučedníků jinak, než jak je pro žánry těla obvyklé.
Vedle potenciálu žánrové aktrakce a schopnosti participovat na spektáklu je důležitým
aspektem estetiky gore filmů důraz na dezintegraci těla a detailní průzkum jeho součástí.
Děje se tak při potlačení klasické vyprávěcí kauzality, kdy je příběh záměrně upozaděn
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na úkor festivalu žánrových atrakcí.110 V případě Mučedníků ale tato cézura nepřichází;
fyzično a práce s tělem je pevnou součástí příběhu a namísto snahy co nejnápaditěji dezintegrovat a odhalovat, zde naopak dominují více či méně soustavné pokusy o integraci
a zcelení (viz také 3.1.3.3).
Kontrast mezi potřebou integrovat a nemožností jakéhokoliv stupně integrace dosáhnout
je nejvýrazněji tematizována ve scénách, kdy Anna objeví v prostorách pod domem vězněnou dívku. Tělo, které se ocitlo v takovém stádiu dezintegrace, že jakákoliv náprava už
u něj nepřichází v úvahu, je nahlíženo a dopodrobna zkoumáno ze všech možných úhlů
a pod přímým denním světlem. Toto systematické ohledávání nenese žádný ze symptomů
žánrové atrakce, a soustředěný pohled na nelidsky vyhlížející stvoření s deformovanou
fyziognomií vzbuzuje především nejistotu, rozpaky a diskomfort. Ačkoliv tedy takové
tělo vykazuje všechny formální znaky nadpřirozeného monstra, jeho přirozená podstata
násobí křehkost běžné lidské existence. Lakonické konstatování Anny „Nemůžu tě vyléčit.“ je pak stvrzením onoho tahu a vleku, pod nímž se veškerá pravidla hroutí (viz 3.2),
a jedinou jistotou zůstává svět, kde se monstra nacházejí těsně pod povrchem naší každodennosti.
Co se týče mechanismů samotné dezintegrace, která bývá tradiční součástí filmů pracujících s prvky gore estetiky, v Mučednících nejsme tohoto procesu svědky a buď sledujeme
to, co mu předcházelo (dlouhá sekvence věznění Anny), nebo až jeho výsledek (dívka
v podzemí, bezvládné tělo Anny stažené z kůže). Podobnou strategii ovšem zaujímá
i druhá strana, kdy dezintegraci těla i mysli předchází požadavek na jejich integraci, prostřednictvím níž by získala odpovědi na své otázky. Rozklad těla zde neprobíhá za účelem
zkoumání či fascinace tělesnými funkcemi, ale je prostředkem, jak proniknout za jeho
hranice. Nepředstavuje tedy limitu poznání,111 jak tomu bývá například ve filmech nového
francouzského extremismu,112 ale je spíše rozhraním, jehož překonáním lze navodit specifický stav, a dosáhnout tak poznání vyššího stupně.113 Tělesná schránka jako taková je
tedy nezajímavá a ve světě, kde lze s dostatkem peněz a moci dosáhnout čehokoliv, představuje pouhou komoditu, kterou lze všemožně dekonstruovat za účelem pozdější rekonstrukce ve vyšším zájmu.

110

Například filmy Hostel (r. Eli Roth, USA 2005); Lidská stonožka (The Human Centipede, r. Tom Six, Nizozemsko
2009); Srbský film (Srpski film, r. Srdjan Spasojevic, Srbsko 2010).
111
FILA, Kamil, Tělo jako poslední limita poznání. Postmoderní remaky Úsvitu mrtvých a Texaského masakru motorovou pilou. Ke stažení na www.filmsokolov.cz/ke-stazeni/ (poslední přístup 26. 3. 2015).
112
Srovnej například s filmem Dans ma peau, který tematizuje fyzično ve smyslu fascinace vlastní tělesnou dezintegrací.
113
Srovnej například s přístupem k tělesnosti ve filmech Davida Cronnenberga.
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Zároveň se takové tělo stává metaforou vyprávění, pro něž se moment integrace a dezintegrace narativních struktur stal hlavním hybným principem (viz 3.1 a 3.2). Mučení, které
není sofistikované, ale pouze vytrvalé, se stává ironickým gestem, jež svým oddělením
od žánru do poslední chvíle odmítá poskytnout modelovému divákovi jakoukoliv katarzi,
a vymezuje se tak vůči stereotypnosti masové žánrové produkce. Disproporce mezi ustálením, které do vyprávěcích struktur vnáší žánrovost, a opouštěním těchto pracně budovaných struktur rozevírá dystopický prostor nestability generující výhradně situace, jež
nevedou k pointě ani řešení. Výsledkem je netypický stav, jenž se většinou u filmu jakožto
garanta určitého stupně iluzivnosti dané aparátovou povahou média,114 nepředpokládá.
Jediné uvolnění a vyvázání se z tohoto diskomfortu proto může přijít teprve v okamžiku
vědomí a akceptace jakési definitivy bez jasných odpovědí. Tento potenciál má dlouhá
sekvence věznění a mučení Anny, jež zde představuje studii progresu systematicky destruovaného těla zbavenou jakékoliv efektnosti. Minimalistický temný prostor, nediegetická
hudba a repetitivní činnosti umocňují procesuálnost a neúnosnou délku jejího trvání. Vše
se podřizuje jednoduché koncepci pomalu se prolínajících statických obrazů plynule propojených zatmívačkami, jež zdůrazňují procesuálnost a stupňované utrpení ústící do asketické introspekce, v níž hrdinka zažívá stavy provázené vidinami a přeludy, a právě
takové podmínky paradoxně otevírají prostor pro kontemplaci.115
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BAUDRY, Jean-Louis, Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus, in: Film Quarterly, Vol. 28,
No. 2., Winter, 1974–1975. Dostupné online: http://www.jstor.org/discover/10.2307/1211632?uid=3738936&uid=
2&uid=4&sid=21106514451093 (poslední přístup 15. 4. 2015).
115
Srovnej například s filmy Utrpení Panny Orleánské (La Passion de Jeanne d’Arc, r. Carl Theodor Dreyer, Francie
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4. ZÁVĚR
Mučedníci jsou příkladem díla, které vzniká, když je žánr plně konvencionalizovaný,
a tudíž otevřený momentům inovace, díky nimž znovunalézá ofenzivní potenciál svého
krizového narativu. Přestože se napájí ze známých schémat, žádnému subžánru nepřináleží, protože rozhodující zde není naplnění žánrových konvencí, ale integrující prvek
autorské vize. Pascal Laugier využívá možnosti několika hororových subžánrů, aniž by
však podléhal jejich slepému následování, a programově tak vytváří prostor, v němž se
z vyčerpaného žánru opět stává nástroj, jímž je možné vyprávět příběh, nikoliv pouze
hromadit audiovizuální atrakce.
Svou schopností pracovat s žánrem a zároveň jej přesahovat jsou Mučedníci jakýmsi prototypem, který bude těžko následován, a i sám autor se vymezuje proti souvislé tendenci
či „novým vlnám“ ve francouzské žánrové kinematografii.116 Krátký rozmach hororového
žánru z přelomu tisíciletí tak vnímá jako souhru okolností, kdy po období, v němž bylo
ve Francii téměř nemožné natočit horor, nastupuje nová generace producentů, pro jejichž
dospívání byla určující éra videa s filmy Johna Carpentera či George A. Romera.117 Antipatie vůči jednoznačným pojmenováním a kategorizaci se odráží i v jeho přístupu k pojmům. Gore estetiku a speciální efekty vnímá pouze jako výrazový prostředek, nikoli jako
určující princip: „Poté, co Wes Craven Vřískotem všechno zničil, jsme zažili dekádu s horory plnými humoru. To se mi nelíbilo a nebyl jsem sám. Následovala nová vlna, které se
začalo říkat torture porno, ale to nic neznamená. Já dělám něco jiného. Nejsem Američan
– jsem Francouz, a můj přístup je odlišný...“118
Ve svých analýzách jsem na konkrétních příkladech ukázala, jak fungují žánrové i nežánrové struktury Mučedníků, a jakým způsobem se ustavují zmíněné momenty inovace.
V první části filmu (viz 3.1) jsem analyzovala rozvíjení různých žánrových konceptů. Popsala jsem metodu ostrých dramaturgických řezů, v jejímž rámci jsou navozeny určité
předpoklady, které jsou následně uváděny do nových souvislostí. Vyprávění je tak sérií
narativních šoků, kdy vzniká napětí mezi jistotou navozovanou pravidly žánru a jejich
porušováním či pozměňováním. Během přechodů mezi subžánry se proměňuje i styl a tato
formální otevřenost kontrastuje s uzavřeností významovou, v níž je kladen důraz na propojování informací a ozřejmování souvztažností. Takto koncipovaná struktura pak evokuje
116

In: Martyrs – Pascal Laugier Interwiev. In: http://www.indielondon.co.uk/Film-Review/martyrs-pascal-laugier-interview (poslední přístup 26. 3. 2015).
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In: TUREK, Ryan, Exclusive interview: Martyrs Director Pascal Laugier. Viz: http://www.shocktillyoudrop.com/
news/6654-exclusive-interview-martyrs-director-pascal-laugier/ (poslední přístup 26. 3. 2015).
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In: http://www.whatsupmann.com/2009/10/pascal-laugiers-martyrs/ (poslední přístup 26. 3. 2015).
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konstantní tah vpřed a dominantním narativním prostředkem se kromě zmíněných dramaturgických řezů stává opakování na úrovni motivů i celých vyprávěcích schémat.
Druhá část filmu (viz 3.2) naopak vyniká rozpojováním pracně vytvářených spojů a významovou otevřeností, pro níž se stávají stěžejními pojmy nahodilost, nemotivovanost či
absence odpovědí na exponované otázky. I přes přítomnost dílčích žánrových prvků dochází k odpoutání se od žánrovosti a tempo vyprávění se rozvolňuje. Další vrstvení nebo
doplňování indicií do vyprávěcích struktur nepřichází a kauzálně chronologické vyprávění
střídá cyklický narativ, v němž se vše podřizuje jakémusi vleku či tlaku, který reprezentuje
pohyb směrem dolů, jenž je z hlediska stylu akcentován hladkými přechody a plynulou
návazností jednotlivých sekvencí a scén.
Výsledkem těchto postupů je atak na naše komfortní zóny a permanentní znejistění vyvolané nenaplněním žánrových očekávání, jež provází absence jakékoliv katarze. Vytrvalá
provokace těchto očekávání v první části filmu střídá stagnace ústící do stavu jakési paralýzy v části druhé, v níž plátno a prostor před ním splývají v kompaktní plochu prostředkující prožitek, který není strukturovaný zcizením daným sdílením s ostatními.119
V tomto diskomfortu se trvání projekce sbližuje s trváním příběhu, a my jsme uvězněni
v nevýhodné a nepohodlné pozici svědků dění ve světě, který je slovy postav „zařízen
tak, že jsou všichni jen oběťmi“.
Mučedníci nejsou jednoduchým filmem, protože nezprostředkovávají pasivní zážitek nebo
fascinaci, ale naopak vyžadují aktivitu, a z jejich rozpolcení mezi žánrem a nežánrem
plyne diverzita možných přístupů k nim. V rámci produkčně-recepčních mechanismů současného mainstreamového hororu, pro nějž je co nejpřesnější naplnění vlastních konvencí
požadovaným výsledkem, je příliš složitým, a tudíž nepřijatelným. A zároveň je žánr sám
pro Mučedníky pastí, když i přes inovativní práci s jeho strukturami je nakonec právě žánrovost překážkou bránící včlenění snímku do sféry uměleckého filmu. Výhodou jeho
mezní pozice ovšem zůstává možnost expanze i do velmi rozdílných diskurzů, aniž by
jednomu přináležel, a v tomto ohledu je film Pascala Laugiera příklad ojedinělého transgresivního díla, které v každém okamžiku vyvolává víc otázek, než poskytuje odpovědí.

119

Viz poznámka 97.
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Obrazová příloha
Obr. 1

Sekvence Luciina útěku odkazuje na subžánr slasher filmů, ale její pozice ve vyprávění se jeho
konvencím vymyká. (viz 3.1.1)

Obr. 2.

Namísto toho, aby byl tento motiv podobně jako v běžných slasher filmech okázale estetizován
a hlavní postavu ztělesňovala atraktivní dívka, je naopak autenticky stylizován. (tamtéž)

Obr. 3

V rámci subžánru duchařského příběhu sledujeme z nadhledu prostor minimalistického pokoje
Lucie a Anny; noc odměřuje pouze monotónní tikání hracího strojku a rytmické oddechování dívek.
(viz 3.1.2)

Obr. 4

Úhel pohledu se mění v okamžiku, kdy Lucie, kterou probudí neartikulované zvuky, zjišťuje, že
v místnosti je ještě kdosi třetí. (tamtéž)

Obr. 5

Scéna se uzavírá nevyhnutelnou a přímou konfrontací s monstrem, jehož temná a disproporční
silueta odkazuje na fenomén východních duchařských hororů. (tamtéž)

Obr. 6

V úvodní scéně části, která pracuje se subžánrem filmů o pomstě, evokuje série velkých detailů
tváře boj o život odkazující na prolog a scénu úniku oběti, jež je příznaková pro subžánr slasher
filmů. (viz 3.1.3.1)

Obr. 7

Zároveň je účelně integrována do subžánru filmů o pomstě, když se stává prostředkem vtažení do
intimního rodinného mikrosvěta, který zde funguje jako pevný bod bezpečí... (tamtéž)

Obr. 8

... a slouží jako expozice předznamenávající prudký pohyb, v němž se veškeré jistoty a stabilita
hroutí a ukazují se být jen křehkým a nestabilním konstruktem... (tamtéž)

Obr. 9

... jenž může být kdykoliv nekompromisně rozbit i banálním zazvoněním domovního zvonku. (viz
3.1.3.2)

Obr. 10

Příchod mstící se Lucie je příkladem vizuálně nápadité a stylově vycizelované akční scény
a precizním naplněním žánrových mechanismů uplatňovaných ve filmech o pomstě, kdy uspořádání
prostoru podléhá dynamice jakéhosi organizovaného chaosu. (tamtéž)

Obr. 11

Variabilní práci se subžánrem dokládá výskyt dalšího návratného motivu, jímž je monstrum, které
se ohlašuje sérií neartikulovaných zvuků ihned po spáchaných vraždách. Děje se tak neočekávaně
nikoliv v hodině duchů, ale za bílého dne a v prostoru, který je díky čistotě svých linií a dostatku
přirozeného světla volný a průchozí. (tamtéž)

Obr. 14

Dojem bezprostředního ohrožení neodezní ani poté, co Lucie vykonala svůj čin. V tradičním
duchařském příběhu by splnění úkolu vedlo k záchraně hrdinů. V této logice se Lucie snaží krvavou
dlaní sloužící jako primitivní důkaz přimět monstrum k ústupu. (tamtéž)

Obr. 15

V sekvenci, kdy Lucie s Annou uklízejí dům a zbavují se těl, namísto uvolnění dochází ke stupňování
napětí, které provází intenzivní fyzická činnost. (viz 3.1.3.3)

Obr. 16

Atraktivitu krvavých efektů střídá namáhavá aktivita postrádající samozřejmou lehkost nebo
absurdní přepjatost hraničící s černým humorem typickou pro tento typ akčních scén. (tamtéž)

Obr. 17

Jediným nositelem kontroly je zde postava Anny... (tamtéž)

Obr. 18

Rozhodnost, s níž sešívá Lucii otevřené rány na zádech, z ní činí integrující prvek, a právě
soustavnou snahou o integraci se Mučedníci ve vztahu k tělu a tělesnosti vymezují vůči pojetí,
s nímž k této problematice přistoupily žánry, pro něž je tělesnost určujícím motivem i stylovým
prostředkem. (tamtéž)

Obr. 19

Ve scéně Luciiny sebevraždy vše podléhá exaltované předimenzovanosti a sofistikované
uspořádanosti typické pro dynamiku akčních filmů. Kamera se rychle blíží k francouzskému oknu...
(viz 3.1.3.4)

Obr. 20

... kterým ve stejnou chvíli proskakuje hlavní hrdinka. Zvuk deště a tříštícího se skla propojuje
vnitřní a vnější, čímž je umocněn dojem, že prostor bezpečí je pouze iluze. (tamtéž)

Obr. 21

V konečném gestu demonstrativní sebevraždy se obraz zpomaluje a rozostřuje... (tamtéž)

Obr. 22

... a vše se uzavírá melodramatickým obrazem Anny objímající zhroucené tělo své přítelkyně.
(tamtéž)

Obr. 23

Co začalo atrakcemi, končí kontemplací. Z nadhledu sledujeme, jak Anna soustředěně a jemně
omývá Luciino mrtvé tělo. Ani nyní tento návratný motiv neplní svou katarzní úlohu a celý proces
připomíná spíše ošetřování ran. (tamtéž)

Obr. 24

Je po dešti a začíná nový den. Exteriér je snímán jako rozostřený impresionistický obraz svítání,
jehož hloubku a plastičnost modelují nesouvislé vrstvy hluků a ruchů, kterým dominuje zpěv ptáků
a šumění větru v korunách stromů. Konec klidu před bouří vystřídal iluzorní klid po bouři... (viz
3.2.1)

Obr. 25

... vystupuje v juxtapozici s jediným krátkým záběrem přítomným ve scéně vraždění, kdy se po
prvním výstřelu Lucie vzneslo k podmračenému nebi hejno ptáků splašeně vylétajících z úkrytu
holého stromoví. (tamtéž)

Obr. 26

Když Anna hovoří s matkou, zvýznamňuje se okamžik, v němž se běžná realita transformuje ve
skutečný horor. (tamtéž)

Obr. 27

Důraz na budování komplexního univerza, kde se vše soustředí na ozřejmování významů, střídá
fenomén skrytého, respektive motiv prostoru v prostoru, v němž se pojmy a pokusy o jejich
interpretaci rozpadají a tříští. (viz 3.2.2)

Obr. 28

Do nebezpečných sfér se Anna vydává jaksi mimochodem... (tamtéž)

Obr. 29

... a celý objev svou nahodilostí kontrastuje s minimalistickým uspořádáním podzemních prostor,
které podobně jako interiér domu podléhají sterilní organizovanosti. (tamtéž)

Obr. 30

Ocitáme se ve světě, jehož ponurá danost vyústila ve stav permanentní apokalypsy, kde pojem
monstrum a monstrózní nabývá zcela nových rozsahů i obsahů. (viz 3.2.3)

Obr. 31

Když Anna objeví v tajných prostorách domu vězněnou dívku, legitimizuje se tím stav, kdy oběti
nabývají vzezření monster a monstra se naopak mohou vyznačovat lidskými rysy a chováním. (viz
3.2.3)

Obr. 32

Stejně jako prostor Mučedníků vynikal svou univerzálností, i postavy podléhají typizaci. Mučitelé
nejsou po fyzické stránce ničím výjimeční a tuto unifikovanost umocňuje skutečnost, že zavražděnou
rodinu ihned střídá rodina nová, jejíž zástupci jsou typově velmi podobní předchozím.(tamtéž)

Obr. 33

Otázka těla, tělesnosti a fyzické (dez)integrity prostupuje celým fimovým textem bez ohledu na jeho
žánrové či nežánrové struktury. (3.2.4)

Obr. 34

Mučení, které není sofistikované, ale pouze vytrvalé, se stává ironickým gestem, jež svým oddělením
od žánru do poslední chvíle odmítá poskytnout modelovému divákovi jakoukoliv katarzi, a vymezuje
se tak vůči stereotypnosti masové žánrové produkce. (tamtéž)

Obr. 35

Jediné uvolnění a vyvázání se z tohoto diskomfortu proto může přijít teprve v okamžiku vědomí a
akceptace jakési definitivy bez jasných odpovědí. (tamtéž)

Obr. 36

Tento potenciál má dlouhá sekvence věznění a mučení Anny, jež zde představuje studii progresu
systematicky destruovaného těla zbavenou jakékoliv efektnosti. (tamtéž)

Obr. 37

Vše se podřizuje jednoduché koncepci pomalu se prolínajících statických obrazů plynule
propojených zatmívačkami, jež zdůrazňují procesuálnost a stupňované utrpení ústící do asketické
introspekce. (tamtéž)

