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Abstrakt:	Studie	pojednává	o	intertextových	odkazech,	citacích	a	parafrázích	italského	po-
pulárního	žánru	western	all‘italiana	(western	po	italsku)	v	amerických	westernech	Quentina	
Tarantina.	Hlavní	důraz	je	zde	kladen	na	tematické,	narativní,	stylistické	a	zejména	ikonogra-
fické,	sociokulturní	a	hudební	souvislosti	mezi	dvěma	Tarantinovými	filmy	Nespoutaný Django 
(Django Unchained,	20121) a Osm hrozných (The Hateful Eight,	2015)	a	westerny	některých	ital-
ských	režisérů,	na	něž	se	tvůrce	odkazuje	již	ve	svých	newesternových	snímcích.	Citační	rovi-
na	je	analyzována	na	příkladech	obecných	charakteristik	italského	westernu	i	na	konkrétních	
příkladech	tvorby	některých	režisérů	(Sergio	Corbucci,	Sergio	Sollima,	Giulio	Petroni,	Tonino	
Valerii,	Duccio	Tessari),	 z	 jejichž	 snímků	Tarantino	přebírá	 a	modifikuje	 vybrané	 scény,	 zá-
běry,	situace	 i	repliky	postav.	Studie	sleduje	proces	revitalizace	žánrových,	 ikonografických,	
sociokulturních,	spektakulárních	a	hudebních	charakteristik	v	Tarantinových	westernech,	které	
představují	filmařskou	poctu	italskému	westernu	a	jeho	režisérům.	Zkoumá	také	mezinárod-
ní	 fenomén	 a	 kultovní	 status	 postavy	Djanga	 v	 souvislosti	 s	Corbucciho	původním	filmem	
i	snímky	jiných	filmařů.	Text	poukazuje	na	Tarantinem	používané	archivní	skladby	a	hudební	
motivy	z	italských	westernů	a	jeho	první	spolupráci	na	původní	hudbě	se	skladatelem	Enniem	
Morriconem.	Na	základě	této	spolupráce	došlo	v	Tarantinově	tvorbě	ve	stylistické	konstrukci	
k	proměně	hudební	složky,	neboť	byla	doposud	založena	zejména	na	stylech,	žánrech	a	tren-
dech	60.	a	70.	let	20.	století.	Podobně	také	Morricone	zkomponoval	k	westernu	nový	a	pro	jeho	
dřívější	westerny	atypický	hudební	doprovod.	
Klíčová slova:	Quentin	Tarantino,	western	all‘italiana,	italské	populární	žánry,	italská	kinema-
tografie,	Sergio	Corbucci,	Ennio	Morricone,	italská	filmová	hudba,	sociokulturní	a	ikonografic-
ké	aspekty,	intertextové	odkazy,	citace	a	parafráze

Tvorba	amerického	filmaře	Quentina	Tarantina	představuje	v	posledních	patnácti	
letech	na	poli	 filmových	 studií	 častý	předmět	 analytického	 a	 badatelského	 zájmu.	
Důvodem	je	především	mnohovrstevnatost	jeho	filmů,	které	provokují	a	vybízejí	jak	
k	interpretaci	jednotlivých	prvků,	tak	k	uceleným	pohledům	na	žánrovou,	narativní	
a	stylistickou	konstrukci.	V	Itálii	je	Tarantinova	tvorba	v	kontextu	populárního	i	aka-
demického	psaní	o	filmu	systematicky	zkoumána	 již	od	počátku	90.	 let	20.	 století.	
Vedle	množství	časopiseckých	článků,	periodických	studií	a	diplomových	prací	mají	
historici	a	badatelé	k	dispozici	několik	analytických	publikací	i	kolektivních	mono-
grafií.2	Důvodem	velkého	zájmu	o	Tarantinovy	filmy	v	oblasti	 italských	filmových	

1	U	filmů,	které	byly	uvedeny	v	české	distribuci,	uvádíme	nejdříve	český	název	a	do	závorky	původní	
název.	V	opačném	případě,	kdy	filmy	v	české	distribuci	uvedeny	nebyly,	je	nejdříve	uveden	původní	název	
a	v	závorce	jeho	odpovídající	překlad.	

2	GANDINI,	Leonardo.	Quentin Tarantino, regista pulp.	Roma	:	Fanucci,	1996;	GATTI,	Francesco	(a	cura	
di). Quentin Tarantino.	Roma	 :	Dino	Audino,	 1996;	TEDESCO,	Antonio.	Quentin Tarantino.	 S.l.	 :	Ripostes,	
1996;	MALAN,	Domenico.	Quentin Tarantino. Quando la fantasia si fa cinema.	Roma	:	Alpi,	1997;	ALEOTTI,	
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studií	je	především	skutečnost,	že	se	tvůrce	v	narativním	a	zvláště	formálním	pojetí	
svých	snímků	často	odkazuje	na	různé	populární	žánry	italské	kinematografie,	hlav-
ně	z	období	60.	až	80.	let.	Italskými	intertextovými	citacemi	u	Tarantinova	prvního	
westernu	jsem	se	zabýval	 již	dříve3,	nyní	bych	je	chtěl	rozvinout	do	širších	souvis-
lostí	a	poukázat	na	některé	opomenuté	aspekty.	Jelikož	i	v	této	oblasti	 je	již	Taran-
tinova	tvorba	podrobně	zpracována	(některé	italské	diplomové	práce	bohužel	stále	
ještě	nevyšly	knižně),	budu	se	zde	zabývat	pouze	jeho	posledními	dvěma	filmy,	tedy	
westerny	Nespoutaný Django (Django Unchained,	 2012)	 a	Osm hrozných (The Hateful 
Eight,	2015).	V	rámci	analýzy	obou	těchto	filmů	se	budu	zabývat	pouze	referenčními	
citacemi	na	italské	westerny.	Jiné	populární	žánry	italské	kinematografie	stejně	jako	
odkazy	na	jiné	národní	kinematografie	nebudou	předmětem	studie.	
Western	all‘italiana	(western	po	 italsku)	vždy	patřil	–	společně	s	mnoha	 jinými	

populárními	žánry	 italské	kinematografie	50.	až	80.	 let	–	k	základním	inspiračním	
a	citačním	zdrojům	ve	tvorbě	Quentina	Tarantina.	Mnohé	jeho	newesternové	filmy	
využívají	formálních	aspektů	a	stylistických	postupů	příznačných	pro	italské	wester-
ny,	jako	detailní	záběry	na	oči,	tváře	a	předměty,	důraz	na	fetišistický	a	rituální	vztah	
postav	ke	zbraním,	rozvíjení	vnitřního	neklidu,	nedůvěřivosti	a	podezíravosti	mezi	
postavami,	explicitní	obraz	násilí	a	sadismu,	ritualizace	dramatických	událostí	(ver-
bální	a	fyzické	konflikty,	přestřelky,	souboje)	apod.	Tarantinův	debut	Gauneři (Reser-
voir Dogs,	1992)	je	de	facto	gangsterským	remakem	italského	westernu	Prega il morto 
e ammazza il vivo (Modlí	se	k	mrtvému	a	zabíjí	živého,	1971)	Giuseppa	Variho,	kde	je	
komorní	příběh	soupeření	o	kořist	z	vyloupené	banky	přesunut	z	horské	dostavní-
kové	stanice	ve	Variho	snímku	do	izolovaných	prostor	garáže.	Odkazy	na	western	
all‘italiana	jsou	z	Tarantinovy	newesternové	tvorby	nejpatrnější	ve	snímcích	Kill Bill 
(Kill Bill,	2003)	a	Kill Bill 2 (Kill Bill 2,	2004),	které	jsou	v	tematickém	pojetí	a	narativní	
konstrukci	novou	audiovizuální	a	transžánrovou	variantou	westernu	Muž proti muži 
(Da uomo a uomo,	1967)	Giulia	Petroniho,	z	něhož	Tarantino	použil	i	flashbackovou	
sekvenci,	kde	je	malé	dítě	očitým	svědkem	vyvraždění	své	rodiny	a	později	identifi-
kuje	jednotlivé	vrahy	na	základě	zapamatovaných	dekorativních	detailů	jejich	oděvů.	
Motiv	skalpování	německých	vojáků	a	vyřezávání	hákových	křížů	na	čela	důstojníků	
SS	v	Hanebných panchartech (Inglorious Basterds,	2009) jsou	rituální	praktiky	převzaté	
z westernu Navajo Joe (Navajo Joe,	1966)	Sergia	Corbucciho,	kde	Indián	Joe,	mstící	se	
lovcům	indiánských	skalpů	za	zmasakrování	jeho	rodiny,	vyřezává	desperátům	na	
čela	indiánské	znamení	ve	tvaru	dvou	překrývajících	se	trojúhelníků.

Paolo. La Hollywood dell‘era pulp. Dalle prime riviste pulp al cinema di Tarantino.	Roma	:	Editori	riuniti,	1999;	TE-
RRIBILI,	Daniela.	Quentin Tarantino. Il cinema „degenere“.	Roma	:	Bulzoni,	1999;	TASSINARI,	Matteo.	Quentin 
Tarantino. La iena di Hollywood.	Milano	:	Bevivino,	2003;	BRANCATI,	Simona.	Kill Tarantino. Quentin Taran-
tino, istruzioni per l‘uso.	Roma	:	Pericle	Tangerine,	2004;	BRANCATI,	Simona.	Quentin Tarantino. Asfalto nero 
e acciaio rosso sangue.	Recco	:	Le	mani,	2014;	GIOVANNINI,	Marco.	Pulp Quentin. Storia e storie di Tarantino, 
l‘uomo che sconvolse Hollywood.	Milano	:	Ciak,	2004;	MORSIANI,	Alberto.	Quentin Tarantino.	Roma	:	Gremese	
Editore,	2004.	MORSIANI,	Alberto.	Quentin Tarantino. Pulp Fiction.	Torino	:	Lindau,	2008;	REZOAGLI,	San-
dro	(a	cura	di).	Pulp Quentin. Storia e storie di Tarantino, l‘uomo che sconvolse Hollywood.	Milano	:	Mondadori,	
2004;	GIALLONARDI,	Marco.	Morte e rinascita del cinema. Kill Bill di Quentin Tarantino. Racconto, interpre-
tazione e messa in scena.	S.	l.	:	Hobo,	2006;	SBROZZI,	Nicola.	Più di una lingua. Sovvertimento e decostruzione 
nel cinema di Quentin Tarantino.	Fano	:	Fano	International	Film	Festival,	2006;	ZAGARIO,	Vito	(a	cura	di).	
Quentin Tarantino.	Venezia	:	Marsilio	Editore,	2014.

3	ŠVÁBENICKÝ,	 Jan.	Quentin	Tarantino,	Nespoutaný	Django	a	 italský	western.	Není	snadné	udržet	
zbraně	v	klidu.	In	Cinepur,	2013,	roč.	20,	č.	86,	s.	24	–	34.	
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Italský western, Franco Nero a Nespoutaný Django

Western	představuje	filmový	žánr,	k	němuž	Tarantino	dlouho	směřoval	prostřed-
nictvím	užití	 ikonografických	 vzorců	 a	 stylistických	 postupů	 již	 ve	 své	 předchozí	
tvorbě.	 Jelikož	 je	 obecně	western	 z	 vizuálního	 a	 ikonografického	 hlediska	 snadno	
rozpoznatelným	žánrem,	 jsou	u	Tarantina	také	mnohem	zřetelnější	 intertextové	ci-
tace	a	odkazy	na	western	all‘italiana.	Celý	film	je	–	společně	s	žánry	a	tvůrci	jiných	
národních	kinematografií	–	Tarantinovou	poctou	italským	westernům	ve	tvorbě	jeho	
oblíbených	režisérů,	mezi	nimiž	zaujímá	specifický	význam	zejména	Sergio	Corbuc-
ci.	Snímek	Nespoutaný Django (Django Unchained,	2012)	se	v	symbolickém	názvu	fil-
mu	neodkazuje	pouze	na	Corbucciho	původního	Djanga	 (Django,	 1966)	 s	Francem	
Nerem,	jehož	režisér	obsadil	do	menší	role	otrokáře	Ameriga	Vessepiho,	ale	na	celou	
populární	 sérii	 italských	westernů	 o	Djangovi,	 včetně	 gotického	 snímku	Django il 
bastardo (Bastard	Django,	1969)	Sergia	Garroneho.	Podle	Corbucciho	Djanga pojal Ta-
rantino	celou	ústřední	 titulkovou	sekvenci	s	podobným	pozadím	ubíhající	krajiny,	
červeně	stylizovanými	titulky	a	hlavním	anglicky	zpívaným	motivem	Luise	Bacalo-
va.	Nejedná	se	ovšem	o	remake	ani	novou	verzi	původního	snímku,	jen	o	filmařskou	
poctu	v	podobě	tematických,	situačních	a	ikonografických	odkazů	na	některé	scény	
z	Corbucciho	westernu.	Nové	pojetí	Djanga	dokládá	 také	skutečnost,	že	Tarantino	
nepoužil	charakteristické	rozpoznávací	atributy	úzce	spojené	s	Corbucciho	postavou,	
jimiž	 jsou	 kostým	unionistické	 vojenské	 uniformy,	 rakev	 a	 těžký	 kulomet.	 Taran-
tinův	Django	rovněž	není	bývalým	unionistickým	vojákem	a	potulným	pistolníkem	

Ennio Morricone a Quentin Tarantino počas nahrávania hudby k filmu Osem hrozných v Prahe (2015). 
Foto Kevin Mazur pre Universal Music – ČNSO.
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bez	koně,	ale	černým	otrokem,	z	něhož	se	stane	pistolník,	dobrodruh	a	lovec	bílých	
lidí.	Tarantino	především	použil	 titul	Django	 jako	 jméno	ústředního	hrdiny,	název	
Corbucciho	snímku	 i	dalších	 italských	westernů	a	 jako	reklamní	žánrovou	značku	
související	s	mezinárodní	diváckou	popularitou,	kultovním	statusem	a	populárním	
sériovým	modelem	westernu	all‘italiana.
Tematická	a	narativní	linie	Tarantinova	filmu	vychází	ze	dvou	italských	wester-

nů.	Z	filmu	Ringo se vrací (Il ritorno di Ringo,	1966)	Duccia	Tessariho4	přebírá	myto-
logický	motiv	Ringova	návratu	z	občanské	války	a	hledání	jeho	ženy	Helen	Brown,	
unesené	klanem	mexických	desperátů.	Ze	snímku	Dny hněvu (I giorni dell‘ira,	1967)	
Tonina Valeriiho5	přejímá	zápletku	a	motiv	výchovného	partnerství	mezi	stárnoucím	
zabijákem	Frankem	Talbym	a	městským	metařem	Scottem	Marym,	z	něhož	vychová	
ambiciózního	pistolníka.	Rovněž	německý	lovec	lidí	Dr.	King	Schulz	přemění	Djanga	
z	degradovaného	otroka	na	profesionálního	zabijáka,	který	se	vydává	hledat	svou	
unesenou	ženu	Broomhildu.	V	obou	případech	–	u	Valeriiho	i	Tarantina	–	se	jedná	
o	sociální	aspekt	proměny	společenského	postavení	hrdiny,	v	rámci	kterého	se	for-
muluje	 také	 jeho	psychologická	motivace	stoupajícího	sebevědomí	a	 imunní	vztah	
k	násilí	 a	 zabíjení.	 S	 tímto	pohledem	 souvisí	 také	další	 intertextové	 odkazy,	 jaký-
mi	jsou	zejména	scény	sadistického	bičování,	které	nevycházejí	pouze	z	Corbucciho	
Djanga,	ale	také	z	dalších	italských	westernů	jako	Ať žije Django! (Viva Django,	1968)	
Ferdinanda	Baldiho,	Tepepa (Tepepa,	1969)	Giulia	Petroniho6,	Mrtví jezdci (Anda mu-
chacho, spara!,	 1971)	Alda	Floria	nebo	Tempo di massacro (Čas	masakru,	1966)	Lucia	
Fulciho,	kde	je	na	násilí	nahlíženo	jako	na	součást	sociální,	lidské	či	rasové	degrada-
ce,	páchané	zámožnou	společností.	Z	Fulciho	gotického	westernu	převzal	Tarantino	
rovněž	úvodní	scénu,	kdy	psychopatický	syn	rančera	Jason	nechá	rozzuřenými	psy	
uštvat	a	roztrhat	mexického	peóna.	Podobně	pojal	Tarantino	scénu,	ve	které	Calvin	
Candie	uskuteční	podobně	krutý	násilný	akt	k	pobavení	svého	okolí.	Stejně	jako	ve	
westernu	all‘italiana,	i	v	Tarantinově	snímku	jsou	násilí,	sadismus	a	zabíjení	prezen-
továny	 jako	prostředek,	který	uplatňují	představitelé	 ekonomické	a	politické	moci	
vůči	sociálně	podřízené	společnosti.	
Významový	vztah	mezi	násilím	a	politikou	v	Tarantinově	filmu	rovněž	vychází	

z	levicové	ideologie	italských	westernů,	kde	se	majitelé	mexických	haciend,	sadističtí	
rančeři,	městští	magnáti,	psychopatičtí	baroni	nebo	zámožní	vládci	jižanských	terito-
rií	baví	mučením	a	zabíjením	svých	podřízených.	Tento	model	vztahu	násilí	a	moci	
nalezneme	např.	ve	westernech	Ferdinanda	Baldiho.	V	Adios, Texas (Texas addio,	1966)	
nechá	 zámožný	majitel	 pozemků	Cisco	Delgado	 cejchovat	 dobytkářským	náčiním	
syny	mexického	haciendáře,	aby	ho	donutil	k	prodeji	pozemků.	V	Odia il prossimo tuo 
(Nenáviď	bližního	tvého,	1968)	se	sadistický	rančer	Chris	Malone	a	jeho	společnost	
baví	krutými	zápasy	mexických	peónů	s	kovovými	háky	v	koňské	ohradě.	V	Il pis-
tolero dell‘Ave Maria (Pistolník	 od	Ave	Maria,	 1969)	 jiný	despotický	 rančer	Thomas	
během	posezení	v	zahradě	 sleduje	bičování	mexických	peónů	svými	dráby.	Vedle	
těchto	 snímků	 je	u	Tarantina	nejpatrnější	odkaz	na	 scénu	s	 rasistickým	kontextem	

4	BRUSCHINI,	Antonio	–	TENTORI,	Antonio.	Duccio	Tessari.	La	leggenda	si	tinge	d‘ironia.	In	PISELLI,	
Stefano	 –	MORROCCHI,	 Riccardo.	Western all‘italiana. The Specialists.	 Firenze	 :	 Glittering	 Images,	 1998,	
s.	72	–	81.	

5	BRUSCHINI,	Antonio	–	TENTORI,	Antonio.	Tonino	Valerii.	Vecchi	e	nuovi	pistoleri.	Tamtéž,	s.	82	–	89.
6 BRUSCHINI,	Antonio	–	TENTORI,	Antonio.	Giulio	Petroni.	L‘epica	della	vendetta.	Tamtéž,	s.	102	–	109.
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v	Corbucciho	Djangovi,	kde	fanatický	major	Jackson	a	jeho	muži	střílejí	na	živé	terče	
utíkajících	mexických	peónů,	vyháněných	bičem	z	koňské	ohrady.
Tematickými,	 ikonografickými	 i	hudebními	aspekty	se	Tarantino	odkazuje	pře-

devším	na	zpolitizované	westerny	s	marxistickým	pozadím	Velká přestřelka (La resa 
dei conti,	1966),	Faccia a faccia (Tváří	v	tvář,	1967)	a	Corri, uomo, corri! (Běž,	člověče,	
běž!,	1968)	Sergia	Sollimy7,	kde	je	explicitně	vyjádřen	vztah	mezi	násilím	a	mocí,	jež	
jsou	uplatňovány	vládnoucí	zámožnou	společností	vůči	chudým	mexickým	peónům.	
Např.	ve	Velké přestřelce posiluje Sollima	 tento	vztah	ve	 scéně,	kdy	 se	 skupina	ho-
mosexuálních	honáků,	vedená	sadistickou	rančerkou,	baví	sledováním	zápasu	Me-
xičana	Cuchilla	s	býkem	v	uzavřené	ohradě.	Tarantino	rozvíjí	tento	model	násilí	ve	
vztazích	mezi	otrokáři	a	otroky,	kde	představuje	stejný	ideologický	význam	moci.
Se	 sociálními	 hrdiny	 Sollimových	 westernů	 Manuelem	 Cuchillem	 Sánchezem	

a	 Solomonem	 Beauregardem	 Bennetem	 pojí	 Tarantinova	 černošského	 pistolníka	
Djanga	zejména	motivace	touhy	po	svobodě	pro	sebe	i	svou	rasu,	ke	které	etnicky,	
sociálně	a	kulturně	náleží.	Stejně	jako	Sollimovy	postavy	sociálních	banditů	a	psan-
ců	se	staví	proti	zkorumpovaným	představitelům	zákona	a	majetnické	společnosti,	
Tarantinův	hrdina	bojuje	proti	zotročování	své	rasy	bělošskými	plantážníky,	rančery	
a	obchodníky.	V	italských	westernech	bývá	zpravidla	téma	mocenské	nadvlády	bí-
lých	utlačovatelů	nad	příslušníky	jiných	rasových	etnik	zobrazováno	také	jako	repre-
se	v	podobě	poprav.	V	Tessariho	Pistoli pro Ringa (Una pistola per Ringo,	1965)	střílí	
vůdce	mexických	banditů	Sancho	do	seřazených	peónů	skrze	zrcadlo,	v	jehož	odraze	
sleduje	své	zasažené	oběti.	V	Baldiho	Adios, Texas nechává	předák	Alcalde	Miguel	
střílet	vojáky	do	peónů	na	pokyn	zvuku	špuntu	z	čutory.	V	I lunghi giorni della vendet-
ta (Dlouhé	dny	krevní	msty,	1967)	Florestana	Vanciniho	nechá	sadistický	rančer	Cobb	
zlynčovat	dva	černochy,	které	poté	chladnokrevně	zastřelí.	Otázka	otroctví	a	rasismu	
vůči	černochům	jsou	jako	myšlenkový	koncept	rozvedeny	v	marxistickém	westernu	
Requiescant (Requiescant,	 1967)	Carla	Lizzaniho.	 Fanatický	 jižanský	 rančer	George	
Bellow	Ferguson	z	Lizzaniho	snímku,	jež	považuje	černošské	otroky	za	podřadnou	
rasu,	se	stal	pro	Tarantina	modelem	k	postavě	Calvina	Candieho.	
V	60.	letech	sloužil	western	italským	filmařům	také	jako	populární	žánrová	forma	

ke	zprostředkování	společenské	kritiky	rasismu,	sociální	nespravedlnosti,	násilí	a	za-
bíjení,	stejně	jako	Tarantino	zprostředkovává	publiku	svůj	odmítavý	postoj	k	americ-
ké	historické	zkušenosti	s	otroctvím,	xenofobií	a	rasismem.	Společenská	a	historic-
ká	témata	Tarantinova	snímku	se	nejvíce	blíží	podobně	pojatým	westernům	Sergia	
Corbucciho8,	z	jehož	tvorby	tvůrce	přejímá	vztah	mezi	ideologií	jako	společenským	
sdělením	a	westernem	jako	formou	napínavého	populárního	vyprávění.	Jestliže	z	fil-
mů	Django,	Navajo Joe a I crudeli (Ukrutníci,	1967) přebírá	 témata	 rasismu,	xenofo-
bie	a	 jižanského	fanatismu,	ze	snímků	Žoldnéř (Il mercenario,	1968)	a	Vamos a matar 
compañeros! (Pojďme	zabíjet,	druhové!,	1970)	přejímá	postavy	materiálně	založených	
žoldnéřů	a	profesionálních	zabijáků,	kteří	se	nakonec	stavějí	na	stranu	revolucionářů	
a	peónů	bojujících	za	svobodu.	
V	 Tarantinově	 westernu	 bohatém	 na	množství	 citovaných	 filmových	 referencí	

7	BRUSCHINI,	Antonio	–	TENTORI,	Antonio.	Sergio	Sollima.	La	pistola,	il	coltello,	la	filosofia.	Tamtéž,	
s.	64	–	71.

8	BRUSCHINI,	Antonio	–	TENTORI,	Antonio.	Sergio	Corbucci.	Fango,	sangue	e...	Revolución.	Tamtéž,	
s.	38	–	63.
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nalezneme	také	různé	sociokulturní	souvislosti	s	westernem	all‘italiana.	Např.	scé-
na,	kdy	Schulz	vypráví	Djangovi	starogermánskou	pověst	o	Broomhildě,	nebo	kdy	
Candie	líčí	goticky	zabarvenou	historku	o	lebce	starého	černocha	Bena,	připomína-
jí	podobně	vyprávěné	příběhy	v	některých	 italských	westernech.	V	Trumfovém esu 
(I quattro dell´Ave Maria,	 1968)	 Giuseppa	 Colizziho9	 vypráví	 desperát	 Cacopoulos	
mexickým	banditům	pohádkovou	historku	o	 svém	dědovi	 a	 řeckých	předcích,	 ve	
Valeriiho	snímku	Mé jméno je Nikdo (Il mio nome è Nessuno,	1973)	líčí	pistolník	Nobo-
dy	staříkovi	bajku	o	vrabčákovi,	který	vypadl	z	hnízda.	Tarantino	tedy	transponuje	
do	svého	filmu	rovněž	 literární	a	narativní	 charakter	 italského	westernu,	 jež	často	
v	konstrukci	charakterů	postav	a	stylu	vyprávění	vychází	z	odkazů	na	staré	evropské	
mýty,	legendy	a	příběhy.	Dr.	King	Schulz,	který	má	rovněž	jako	postava	literární	po-
vahu	hrdiny	s	falešnou	identitou	(lovec	odměn	vystupující	v	roli	zubaře)	je	tematic-
kou	variantou	Dr.	Toma	Coopera	z	italského	westernu	Sugar Colt (Sugar	Colt,	1967)	
Franca	Giraldiho10.	Cooper,	stejně	jako	Schulz,	je	federální	agent	přijíždějící	v	kočáře	
do	městečka	zločinu	s	tajným	posláním	pod	falešnou	identitou	lékaře,	kterou	demon-
struje	svým	kostýmem	i	vystupováním.	Z	westernu	all‘italiana	se	u	Tarantina	často	
objevuje	další	specifický	kánon	v	souvislosti	s	postavami,	jež	je	charakteristický	pro	
většinu	italských	westernů.	 Jedná	se	o	nedůvěřivost,	podezíravost	a	vnitřní	neklid	
postav,	které	se	projevují	jejich	fetišistickým	a	rituálním	vztahem	ke	zbraním.	Tuto	

9	BRUSCHINI,	Antonio	–	TENTORI,	Antonio.	Giuseppe	Colizzi.	...E	li	chiamarono	Terence	&	Bud.	Tam-
též,	s.	110	–	115.

10 BRUSCHINI,	Antonio	–	TENTORI,	Antonio.	Franco	Giraldi.	La	violenza	e	l‘ironia.	Tamtéž,	s.	116	–	123.

Ennio Morricone počas nahrávania hudby k filmu Osem hrozných v Prahe (2015). Foto Kevin Mazur pre 
Universal Music – ČNSO.
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charakteristiku	lze	vysledovat	v	detailních	záběrech	zabírajících	ruce	hladící	kožená	
pouzdra	u	opasků	nebo	prsty	přejíždějící	po	 rukojetích	koltů	 či	natahujících	 jejich	
kohoutky,	což	zpravidla	anticipuje	blížící	se	násilí	nebo	masakr.
Epický	 rozměr	westernu	umožnil	Tarantinovi	 také	využít	 ikonografické	prvky,	

formální	 aspekty	 a	 stylistické	 natáčecí	 postupy	 příznačné	 pro	western	 all’italiana.	
Vnější	pojetí	postav	Calvina	Candieho,	Leonida	Moguyho,	Big	Daddyho	nebo	Ame-
riga	Veseppiho	vycházejí	z	aristokraticky	stylizovaných	kostýmů	jižanských	rančerů,	
majitelů	haciend	či	vládců	měst	v	 již	zmíněných	filmech	Sergia	Corbucciho,	Sergia	
Sollimy,	Ferdinanda	Baldiho	nebo	snímku	Velký souboj (Il grande duello,	1972)	Giancar-
la	Santiho,	kde	bílé	obleky	charakterizují	zvrácenost	psychopatických	bratrů	Davida	
a	Adama	Saxonových.	Djangův	kostým	–	a	zvláště	oblek	v	závěru	filmu	–	se	odkazují	
na	akční	western	Cesta do Sonory (La parola di un fuorilegge... è legge!,	1975)	Antonia	
Margheritiho,	kde	vystupují	podobně	odění	 černošští	pistolníci.	 Stejně	 tak	arzenál	
perkusních	zbraní	Dr.	Schulze	připomíná	zbrojní	výbavu	agentských	pistolníků	ze	
série	 italských	westernů	 o	 Sartanovi	 a	 Sabatovi	 jako	Sabata (Ehi amico... c‘è Sabata. 
Hai chiuso!,	 1969)	 a	Návrat Sabaty (È tornato Sabata... hai chiuso un‘altra volta!,	 1970)	
Gianfranca	Paroliniho	nebo	Sono Sartana, il vostro becchino (Jsem	Sartana,	váš	hrobník,	
1969) a Buon funerale amigos!... paga Sartana	(Šťastný	pohřeb,	přátelé!...	platí	Sartana,	
1970)	Giuliana	Carnimea.	
Tarantino	 ve	 svém	filmu	 rozvinul	 několik	 scenérií	 krajiny	 a	 prostředí	 příznač-

ných	pro	italský	western.	Kromě	jižanského	a	středozemského	koloritu	zde	můžeme	
identifikovat	exteriéry	zabláceného	a	rozježděného	městečka	známého	z	Corbucciho	
Djanga nebo	El Desperado (El	Desperado,	1967)	Franca	Rossettiho,	nebo	zimní	sněho-
vou	sekvenci	odkazující	se	na	Corbucciho	Velké ticho (Il grande silenzio,	1968).	Ironická	
scéna,	kdy	Schulz	učí	Djanga	střílet	do	sněhuláka,	se	odkazuje	na	podobně	pojatou	
ironickou	scénu	z	westernu	Quanto costa morire (Kolik	stojí	zemřít,	1968)	Sergia	Merol-
leho,	kde	sněhulák	prostřílený	pistolníky	Tonym	a	Danem	Elem	nakonec	exploduje.	
Prvků	a	rekvizit	příznačných	pro	italský	western	rozvíjí	Tarantino	ve	svém	filmu	

daleko	více.	Např.	cirkusová	maringotka	Dr.	Kinga	Schulze	zde	představuje	charak-
teristický	atribut	postavy	podobně	jako	v	Bandidos (Bandidos,	1967)	Massima	Dalla-
mana,	kde	bývalý	pistolník	Richard	Martin	se	zmrzačenýma	rukama	cestuje	v	marin-
gotce	v	převlečení	za	divadelníka	a	hledá	někoho,	koho	by	naučil	střílet	a	použil	ho	
jako	nástroj	pomsty	za	zmrzačení.	Podobný	sociokulturní	charakter	má	maringotka	
ve Vanciniho I lunghi giorni della vendetta nebo	Colizziho	Trumfovém esu a Boot Hillu 
(La collina degli stivali,	 1969),	 kde	 představuje	 prostor	 k	 úkrytu	 ústředního	 hrdiny	
nebo	atribut	putujících	cirkusových	společností.	Divadelní	a	rituální	charakter	ital-
ského	westernu	se	u	Tarantina	vztahuje	 také	k	některým	dějovým	situacím.	Např.	
ve	scéně	před	masakrem,	kdy	Schulz	prostřelí	Candiemu	dekorativní	květ	na	saku,	
se	odkazuje	na	soubojovou	scénu	v	býčí	aréně	mezi	Pacem	a	Curlym	v	Corbucciho	
snímku	Žoldnéř,	kde	je	Curly	během	střelby	obou	protivníků	zasažen	do	bílého	květu	
na	obleku.	Zatímco	u	Corbucciho	má	motiv	květiny	ironický	a	metaforický	význam	
zasaženého	býka	(černý	oděv	Curlyho	s	bílým	květem)	v	býčí	aréně,	kde	se	souboj	
odehrává,	u	Tarantina	se	naopak	jedná	o	počáteční	akt,	kterým	Candieho	smrtí	udá-
lost	nekončí,	ale	vede	ke	krvavému	masakru.	V	 jiné	scéně,	kdy	při	přestřelce	mezi	
Djangem	a	pistolníky	exploduje	Bag	Heat	(ironicky	hraný	Tarantinem)	s	náloží	dy-
namitu	a	hrdina	se	objevuje	v	dýmu	koře,	je	variací	na	závěrečnou	soubojovou	scénu	
z	Leoneho	Pro hrst dolarů (Per un pugno di dollari,	1964),	kde	se	Joe	zjevuje	bratrům	
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Rojosům	v	ustupujícím	dýmu	po	explozi	dynamitu.	V	této	scéně,	kdy	Django	postřílí	
strážce	převážející	černochy	na	nucené	práce	a	ujíždí	s	puškou	na	koni,	je	odkaz	na	
podobnou	scénu	v	Navajo Joe,	kdy	Joe	po	osvobození	dostavníku	od	desperátů	odjíždí	
zachránit	vlak	s	penězi,	který	plánuje	přepadnout	Duncanova	banda.
V	Tarantinově	filmu	jsou	charakteristické	také	specifické	formální	a	stylistické	po-

stupy,	které	patří	k	pevným	rozpoznávacím	znakům	italského	westernu	a	jež	tvůrce	
používal	již	ve	svých	předchozích	filmech,	zejména	v	obou	částech	snímku	Kill Bill. 
Patří	mezi	ně	především	prudké	zoomy	z	detailu	na	velký	celek	nebo	z	celku	a	po-
locelku	na	detail,	 jež	ve	westernu	all‘italiana	 často	uplatňovali	 různí	kameramani.	
Např.	Stelvio	Massi	rozvíjel	 tyto	postupy	v	detektivních	a	zpolitizovaných	wester-
nech Per il gusto di uccidere (Pro	chuť	ze	zabíjení,	1966)	a	Cena moci (Il prezzo del potere,	
1969)	Tonina	Valeriiho	nebo	Il momento di uccidere (Okamžik	zabíjení,	1969)	Giuliana	
Carnimea.	Tento	postup	nalezneme	také	v	akčních	a	válečných	westernech	Enza	G.	
Castellariho11 Vado... l‘ammazzo e torno (Jdu...	zabiji	a	vracím	se,	1967)	a	Ammazzali tutti 
e torna solo! (Zabij	je	všechny	a	vrať	se	sám!,	1968),	které	snímali	Giovanni	Bergami-
ni	a	Alejandro	Ulloa.	Podobně	 jako	ve	zmíněných	 italských	westernech,	 i	u	Taran-
tina	mají	prudké	zoomy	dvojí	stylistickou	funkci:	vizuálně	ozvláštňují	pohyb	jezd-
ců	v	krajině	a	slouží	k	posilování	napětí	ve	vztazích	mezi	 jednotlivými	postavami.	
Zejména	Massiho	 dynamické	 snímací	 postupy	 dokládají	 nejen	 inovativní	 přístup	
k	westernu	jako	napínavé	a	spektakulární	podívané,	ale	také	jeho	pojetí	ve	smyslu	
žánrové	hravosti,	kde	je	kladen	důraz	na	vizuální	experimenty	v	souvislosti	s	detek-
tivně	pojatými	příběhy.	Kromě	již	zmíněných	filmů	je	u	Massiho	tato	tvůrčí	metoda	
velmi	příznačná	v	jeho	koncepci	filmového	obrazu	např.	ve	dvou	snímcích	ze	série	
detektivních	a	mysteriózních	westernů	s	agentským	pistolníkem	Sartanou	Buon fu-
nerale amigos!... paga Sartana a C‘è Sartana... vendi la pistola e comprati la bara! (Je	tady	
Sartana...	prodej	pistoli	a	kup	si	rakev!,	1970)	Giuliana	Carnimea,	kde	prudké	zoomy	
během	sledování	 ikonografických	 charakteristik	westernu	 často	navozují	dojem	 ji-
ných	žánrových	linií	a	posilují	napětí	detektivního	vyprávění.	
Od	obou	částí	filmu	Kill Bill používá	Tarantino	v	rámci	širokého	hudebního	reper-

toáru	skladeb	a	písní	také	motivy	z	populárních	žánrů	italské	kinematografie,	přede-
vším	pak	z	westernů	all‘italiana.	Zde	postavil	vedle	sebe	dvě	anglicky	zpívané	písně	
Luise	Bacalova,	které	vykreslují	charakter	obou	hlavních	postav.	Zatímco	jazzová	pí-
seň	Django v	interpretaci	Rockyho	Robertse	z	Corbucciho	stejnojmenného	westernu	
charakterizuje	melancholický	příběh	 černošského	pistolníka	Djanga,	popová	píseň	
His Name Was King v	pěveckém	podání	Ann	Collin	z	westernu	Lo chiamavano King 
(Říkali	mu	King,	1971)	Giancarla	Romitelliho	představuje	optimistický	charakter	po-
stavy	Dr.	Kinga	Schulze.	V	ironickém	kontextu	použil	Tarantino	také	ústřední	motiv	
Rize Ortolaniho z Valeriiho Dnů hněvu ve	scéně	střílení	do	sněhuláka	a	v	závěru	filmu	
popovou	píseň	Trinity	v	interpretaci	Annibala	Giannarelliho	z	komediálního	wester-
nu Pravá a levá ruky ďábla (Lo	chiamavano	Trinità,	1970)	Enza	Barboniho.	Tato	píseň	
zde	funguje	jako	optimistický	protiklad	k	melancholické	písni	z	Corbucciho	Djanga 
a	dokládá	povahovou	proměnu	postavy	Djanga,	který	odjíždí	z	Candieho	ranče	jako	

11	 BRUSCHINI,	Antonio	 –	TENTORI,	Antonio.	Enzo	G.	Castellari.	 Il	 classico,	 il	mistico,	 il	 gotico.	 In	
PISELLI,	Stefano	–	MORROCCHI,	Riccardo.	Western all‘italiana. The Specialists.	Firenze	:	Glittering	Images,	
1998,	s.	90	–	101.
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svobodný	a	sebevědomý	člověk.12	Největší	zastoupení	mají	v	hudební	složce	Taran-
tinova	 snímku	 skladby	 ze	dvou	Corbucciho	westernů,	Bacalova	 témata	 z	Djanga13 
a	Morriconeho	motivy	z	I crudeli14,	z	nichž	režisér	vybral	několik	skladeb	k	vykreslení	
různých	dramatických,	melancholických,	napínavých	a	emotivních	situací.	Morrico-
ne	napsal	přímo	pro	Tarantinův	film	také	lyrickou,	italsky	zpívanou	píseň	Ancora qui 
v	podání	Elisy	Toffoli,	jež	zazní	u	scény	stolování	v	Candieho	vile,	kde	se	Django	zno-
vu	setkává	se	svou	ženou	Broomhildou.	Z	emotivního	hlediska	nalezneme	podobně	
pojatou	scénu	za	doprovodu	Morriconeho	hudby	při	opětovném	setkání	pistolníka	
Ringa	s	jeho	unesenou	ženou	Helen	Brown	v	Tessariho	italském	westernu	Ringo se 
vrací,	jež	je	žánrovou	variací	na	Homérův	starořecký	epos	Odyssea.

Western all‘italiana, Ennio Morricone a Osm hrozných

Oproti	 spektakulárnímu	Nespoutanému Djangovi,	 bohatému	na	proměnu	 lokali-
zací,	prostředí,	postav	a	rekvizit,	představují	Osm hrozných (The Hateful Eight,	2015)	
návrat	 ke	komorně	 a	konverzačně	pojatému	příběhu,	 kde	nicméně	vůbec	nechybí	

12	Porov.	FLÍGL,	Jiří.	Nespoutaný	Django.	Osvobozující	lživost	fikce.	In	Cinepur,	2013,	roč.	20,	č.	86,	s.	37.	
13	Ze	Bacalova	soundtracku	k	Corbucciho	Djangovi použil	Tarantino	 ještě	skladby	Town of Silence,	La 

corsa a Blue Dark Waltz.
14	Ze	Morriconeho	soundtracku	k	Corbucciho	 I crudeli použil	Tarantino	 ještě	skladby	Un monumento,	

Minacciosamente lontano a Dopo la congiura.

Quentin Tarantino a Ennio Morricone v nahrávacom štúdiu ČNSO v Prahe (2015). Foto Kevin Mazur pre 
Universal Music – ČNSO.
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významové	konotace	s	italským	westernem.	Quentin	Tarantino	zde	rozehrává	inter-
textovou	hru	plnou	odkazů	a	citací,	které	 jsou	zašifrované	v	 jednotlivých	scénách,	
záběrech	i	dialozích.	Tarantino	se	zde	opět	vrací	k	italskému	westernu	Prega il morto 
e ammazza il vivo Giuseppa	Variho15,	podle	něhož	natočil	svůj	debut	Gauneři. Z Variho 
filmu	opět	použil	motiv	osamělé	horské	dostavníkové	stanice,	kde	se	setkává	něko-
lik	charakterově	odlišných	postav.	Tentokrát	se	nejedná	o	rivalitu	o	bankovní	kořist,	
ale	o	psychologické	detektivní	vyprávění,	kde	dochází	nejen	k	odhalování	skutečné	
identity	jednotlivých	aktérů,	ale	také	dvojí	linie	zločinu:	otrávení	konvice	s	kávou	jed-
ním	ze	členů	přečkávajících	sněhovou	bouři	a	chladnokrevné	vyvraždění	Minnieina	
obchodu.	Detektivní	zápletka,	mysteriózní	linie	vyprávění	i	gotická	stylizace	s	prvky	
hororu	jsou	atributy	příznačné	také	pro	mnohé	westerny	all‘italiana,	které	jsou	–	po-
dobně	 jako	Tarantinovy	westerny	–	 transžánrovými	kombinacemi	postavenými	na	
rozmanitých	tematických,	ikonografických	a	audiovizuálních	prvcích.	Z	formálního	
hlediska	se	Tarantino	do	značné	míry	odkazuje	na	Velké ticho	Sergia	Corbucciho,	z	ně-
hož	přebírá	–	podobně	jako	v	případě	Corbucciho	Djanga –	stylizaci	ústřední	titulko-
vé	sekvence	bílé	zasněžené	krajiny	se	žlutě	stylizovanými	titulky.	Tarantinův	western	
má	jako	první	snímek	z	celé	režisérovy	tvorby	původní	hudbu	zkomponovanou	pří-
mo	pro	film,	což	do	určité	míry	změnilo	tvůrcův	dosavadní	filmový	styl	založený	na	
používání	přejaté	archivní	hudby.	Originální	hudbu	složil	Ennio	Morricone,	 jehož	
skladby	Tarantino	používal	od	snímků	Kill Bill a Kill Bill 2. 
Intertextových	citací	na	italské	westerny	je	zde	ovšem	mnohem	více,	než	nazna-

čují	tematicky	i	formálně	rozpoznatelné	Variho	a	Corbucciho	westerny.	Úvodní	titul-
ková	sekvence,	kdy	se	kamera	pomalu	vzdaluje	od	detailu	kříže	s	Ježíšem	Kristem	
stojícím	podél	dostavníkové	trasy	a	za	nímž	vidíme	přijíždět	dostavník,	evokuje	cha-
rakteristický	vizuální	atribut	westernu	all‘italiana.	Křesťanská	ikonografie	zahrnující	
zbořeniny	katolických	kostelů	nebo	křížů	lokalizovaných	do	odlehlých	a	opuštěných	
míst	často	reprezentuje	v	italském	westernu	apokalyptický	obraz	lidské	civilizace.16 
V	podobném	významu	použil	atribut	kříže	také	Tarantino	v	souvislosti	s	nepřístup-
ností	a	osamělostí	horského	místa,	které	svede	do	izolovaného	prostoru	dostavníkové	
stanice	několik	osob.	Křesťanskou	symboliku	kříže	rozvíjí	v	téměř	všech	svých	wes-
ternech	Sergio	Corbucci,	který	lokalizuje	některé	scény	na	hřbitov	nebo	používá	kříž	
jako	dekorační	či	významový	atribut	v	souvislosti	s	postavami.	Např.	v	závěrečné	
soubojové	scéně	v	Djangovi používá	hrdina	se	zmrzačenýma	rukama	kříž	jako	pod-
pěru	pro	svůj	kolt.	Ve	Velkém tichu se	matka	objímající	kříž	modlí	za	syna	zavražděné-
ho	lovci	lidí,	v	Žoldnéři projíždí	Curly	se	svými	pobočníky	v	barokně	komponovaném	
záběru	během	západu	slunce	kolem	trosek	kostela	s	třemi	kříži	apod.	V	Buon funerale 
amigos!... paga Sartana Giuliana	Carnimea17	je	čtveřice	jezdců	přijíždějící	do	městečka	
pomstít	 smrt	 svého	 bratra	 Pigotta	 snímána	 z	 podhledu	 skrze	 kříž	 jeho	 náhrobku.	
Kříž	v	Tarantinově	snímku	jako	atribut	křesťanství	i	smrti	anticipuje	budoucí	krvavé	

15 BRUSCHINI,	Antonio.	Prega	il	morto	e	ammazza	il	vivo.	In	PISELLI,	Stefano	–	MORROCCHI,	Riccar-
do	(a	cura	di).	Western all‘italiana. The Wild, the Sadist and the Outsiders.	Firenze	:	Glittering	Images,	2001,	s.	131.

16 Více	na	toto	téma	in	ŠVÁBENICKÝ,	Jan.	Iconografia	e	simbologia	cristiana	negli	spaghetti	western	
di	Sergio	Corbucci.	Il	tema	religioso	a	livello	tematico	e	formale.	In	Quaderni di CinemaSud,	prosinec	2010	–	
březen	2011,	roč.	7,	č.	2,	s.	189	–	204.

17	BRUSCHINI,	Antonio.	Buon	funerale,	amigos...	paga	Sartana.	In	PISELLI,	Stefano	–	MORROCCHI,	
Riccardo	(a	cura	di).	Western all‘italiana. The Wild, the Sadist and the Outsiders.	Firenze	 :	Glittering	Images,	
2001,	s.	110	–	111.
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události	a	skutečnost,	že	z	tohoto	místa	nikdo	neodejde	živý.	V	podobném	významu	
používá	tento	náboženský	i	pohřební	symbol	také	pistolnický	přízrak	Django	v	ital-
ském	gotickém	westernu	Django il bastardo Sergia	Garroneho18,	který	během	soubojů	
zapichuje	do	země	před	své	protivníky	kříž,	na	němž	je	napsáno	jejich	jméno	a	datum	
jejich smrti. 
Úvodní	konverzační	scéna	v	dostavníku,	kde	se	setkávají	John	Ruth,	Daisy	Do-

mergue,	major	Marquis	Warren	a	šerif	Chris	Mannix,	je	pozměněnou	variantou	po-
dobné	scény	v	Corbucciho	Velkém tichu,	kde	se	v	dostavníku	potkávají	Silence,	Loco	
a	šerif	Gideon	Burnett.	V	obou	případech	režiséři	rozehrávají	filozofické	konverzace	
o	politice	a	smyslu	lidského	života	ve	vztahu	mezi	lovci	lidí	a	hledanými	zločinci.	Na	
základě	Corbucciho	snímku	Tarantino	zvolil	také	zasněžené	zimní	lokace	horského	
průsmyku	a	vytvořil	interiéry	staveb	westernového	městečka	a	kožešinové	kostýmy	
jednotlivých	postav.	Stejně	tak	v	dostavníkových	scénách	z	obou	filmů	dochází	ke	
vzájemnému	představování	postav	a	oba	šerifové,	Burnett	a	Mannix,	přišli	o	koně	
a	potřebují	se	dostat	do	města.	Tarantino	pouze	pozměnil	dějové	situace	a	významo-
vý	kontext	postav.	Moment,	kdy	dostavník	přijíždí	k	majorovi	Warrenovi	sedícímu	
na	hromadě	mrtvol	zločinců,	vychází	rovněž	z	Corbucciho	westernu,	kdy	lovec	od-
měn	Loco	na	různých	místech	zastavuje	dostavník	a	nakládá	na	něho	mrtvoly	za-
střelených	psanců	konzervovaných	ve	sněhu.	Mnohé	záběry	i	scény	odehrávající	se	
u	Tarantina	na	několika	místech	v	dostavníkové	stanici	jsou	ikonickými	a	situačními	
citacemi	rozmanitých	scén,	jež	se	u	Corbucciho	odehrávají	na	různých	lokalitách.	Bý-
valý	konfederační	generál	Sandy	Smithers,	který	je	jednou	z	postav	Tarantinova	de-
tektivního	westernu,	je	ve	své	povahové	a	názorové	konstrukci	modelem	jižanských	
vojenských	důstojníků	s	fanatickými,	rasistickými	a	xenofobními	postoji	z	Corbucci-
ho	westernů.	Zejména	major	Jackson	z	Djanga a	plukovník	Jonas	z	I crudeli,	kteří	po	
prohrané	válce	se	severem	vedou	vlastní	fanatickou	a	rasovou	válku	proti	Mexiča-
nům	a	unionistické	armádě.	V	případě	Smitherse	 je	nenávist	naznačena	v	odporu	
k	Warrenovi	jako	černochovi	ve	vojenské	uniformě.	
Kromě	sociálních	a	politických	aspektů	dotýkajících	se	témat	rasismu,	americké	

občanské	války	 a	 s	 ní	 souvisejícími	konfrontačními	otázkami	mezi	 zastánci	 sever-
ských	a	jižanských	hodnot	společnosti	je	Tarantinův	western	především	transžánro-
vým	vyprávěním,	které	 je	pro	italský	western	příznačné.	Jestliže	z	Corbucciho	Vel-
kého ticha režisér	přejal	a	modifikoval	téma	lovců	lidí,	neetický	přístup	námezdních	
zabijáků	 k	 hledaným	psancům,	 krvavé	 efekty	 ze	 scén	násilí,	 zabíjení	 a	 přestřelek,	
zimní	prostředí	a	stylizaci	interiérů	a	kostýmů,	pak	tematické,	narativní	i	některé	for-
mální	charakteristiky	jsou	příbuzné	s	detektivně	pojatými	westerny	all‘italiana.	Patří	
k	nim	již	zmíněná	populární	série	o	Sabatovi	a	Sartanovi	z	filmů	Gianfranca	Paroli-
niho	a	Giuliana	Carnimea,	kde	superhrdinové	zároveň	vystupují	v	 roli	pistolníka,	
tajného	agenta,	detektiva,	soudce,	hrobníka	a	dobrodruha.	Víceznačnou	podobu	má	
rovněž	Tarantinův	major	Marquis	Warren,	který	je	vojenským	důstojníkem,	lovcem	
lidí	i	detektivem.	Jestliže	Paroliniho	a	Carnimeův	Sartana	má	mystickou	povahu,	je	
oděn	jako	Lucifer	a	svým	protivníkům	se	zjevuje	a	mizí	jako	přízrak,	pak	Warren	je	
v	rámci	napínavého	vyprávění	realistickou	a	zranitelnou	postavou.	Jeho	vnější	styli-
zace	upravená	do	unionistické	uniformy	(černý	klobouk,	plášť,	vysoké	jezdecké	boty,	

18	BRUSCHINI,	Antonio.	Django	il	bastardo.	Tamtéž,	s.	96	–	97.
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arzenál	zbraní)	je	ikonografickou	obdobou	Sabaty	a	Sartany.	V	Paroliniho	Se incontri 
Sartana prega per la tua morte (Jestli	potkáš	Sartanu,	modli	se	za	svou	smrt,	1968)19	nebo	
Carnimeově	Una nuvola di polvere... un grido di morte... arriva Sartana (Oblak	prachu...	
křik	smrti...	přichází	Sartana,	1971)20	je	Sartanovo	detektivní	odhalování	zločinů	kom-
binováno	s	tématem	hledání	ukradeného	pokladu.	U	Tarantina	naopak	během	pát-
rání	odhalujeme	motivy	záchranné	akce	vysvobození	Daisy	Domerque	jejím	bratrem	
Jodym	a	jeho	kumpány	a	pomsty	majora	Warrena	za	zavraždění	jeho	přátel.	
Kombinace	motivů	detektivního	vyšetřování,	osvobození	rukojmí	a	osobní	msty,	

které	Tarantino	vypráví	 jako	rafinovanou	hru	s	postavami	i	publikem,	představuje	
častý	konstrukční	prvek	mnohých	italských	westernů,	kde	jsou	během	vyprávění	od-
halovány	stále	nové	a	překvapující	skutečnosti.	Motiv	pomsty	je	v	sérii	o	Sartanovi	
rozvíjen	např.	v	již	zmíněné	scéně	Carnimeova	Buon funerale amigos!... paga Sartana,	
kde	se	čtveřice	bratrů	Pigotů	utká	ve	vylidněném	městečku	se	Sartanou,	který	zabil	
jejich	bratra.	Detektivní	zápletky	a	vyšetřování	nalezneme	i	v	jiných	italských	wes-
ternech jako Johnny Yuma (Johnny	Yuma,	1966)	Romola	Guerrieriho,	 Il momento di 
uccidere Giuliana Carnimea,	Valeriiho	Cena moci,	Specialista (Gli specialisti,	1969)	Sergia	
Corbucciho	nebo	Kulomet zabiják	(Quel maledetto giorno di fuoco,	1969)	Paola	Bianchini-
ho,	kde	se	–	podobně	jako	u	Tarantina	–	během	pátrání	rozkrývají	skutečná	identita,	
intrikánství	a	zákeřnost	některých	postav.	Podobně	jako	Sabata	a	Sartana,	tak	i	major	
Warren	postupně	rozkrývá	jednotlivé	do	sebe	zapadající	události	na	základě	důsled-

19	BRUSCHINI,	Antonio.	Se	incontri	Sartana	prega	per	la	tua	morte.	Tamtéž,	s.	85	–	87.	
20	DE	ZIGNO,	Federico.	Una	nuvola	di	polvere...	un	grido	di	morte...	arriva	Sartana.	Tamtéž,	s.	129	–	130.

Quentin Tarantino v nahrávacom štúdiu ČNSO v Prahe (2015). Foto Kevin Mazur pre Universal Music 
– ČNSO.
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ného	pozorování	svého	okolí	a	hledání	pravděpodobných	příčin	a	souvislostí.	Detail-
ní	záběr,	kdy	ruka	v	černé	kožené	rukavici	nalije	do	konvice	s	kávou	jed,	není	pouze	
dalším	odkazem	na	populární	žánr	giallo	all‘italiana	(detektivní	film	po	italsku),	ale	
také	na	kombinace	tohoto	žánru	s	italským	westernem.	Žánrové	hybridizace	detek-
tivních	a	mysteriózních	westernů	all‘italiana	Gentleman Jo... uccidi! (Gentlemane	Jo...	
zabíjej!,	1967)	Giorgia	Steganiho,	Killer adios (Sbohem,	zabijáku,	1969)	Prima	Zeglia	
nebo	Hai sbagliato... dovevi uccidermi subito! (Spletl	ses...	měl	jsi	mě	hned	zabít!,	1972)	
Maria	 Bianchiho	 jsou	 napínavými	 detektivními	 příběhy	 vyprávěnými	 –	 podobně	
jako	Tarantinův	film	–	prostřednictvím	ikonografie	westernu,	kde	se	prolíná	široko-
úhlá	podívaná	s	komorním	odhalováním	zločinu.	
S	mysteriózně	pojatými	záběry	(u	Tarantina	otrávení	konvice	s	kávou,	kdy	je	di-

vákovi	znemožněna	identifikace	postavy)	se	můžeme	v	italském	westernu	setkat	ve	
snímku	Cena smrti	(Il venditore di morte,	1971)	Enza	Giccy	Palliho,	kde	jsou	tajemné	
vraždy	snímány	ze	subjektivního	pohledu	vraha,	čímž	je	znemožněno	jeho	odhalení	
a	tím	naplněn	detektivní	rámec	vyprávění.	Chladná,	bezvýchodná,	ponurá	a	melan-
cholická	atmosféra	Tarantinova	filmu	je	blízká	gotickému	modelu	westernu	all‘itali-
ana,	kde	je	náladové,	ikonografické	a	audiovizuální	pojetí	příběhů	podřízeno	násilí,	
zabíjení	 a	 antagonistickým	postojům	mezi	 jednotlivými	 postavami.	Krvavé	 efekty	
zdůrazněné	použitím	zpomalených	záběrů,	kdy	Tarantino	posiluje	u	publika	pocit	
bolesti	 a	utrpení	umírajících	postav,	 rozvíjí	 zejména	gotický	model	 italského	wes-
ternu	70.	let,	který	často	vychází	z	apokalyptické	a	náboženské	problematiky.	Filmy	
Čtyři z Apokalypsy (I quattro dell‘Apocalisse,	1975)	a	Stříbrné sedlo (Sella d‘argento,	1978)	
Lucia	Fulciho,	Keoma (Keoma,	1976)	Enza	G.	Castellariho,	Kalifornie (California,	1977)	
Michela	Lupa	nebo	Mannaja (Mannaja,	1977)	Sergia	Martina	pojímají	western	 jako	
mystickou	podívanou	odehrávající	se	v	opuštěných,	mlhavých	a	zablácených	městeč-
kách	a	tematizující	apokalyptickou	vizi	společnosti.	Násilí,	sadismus	a	zabíjení	zde	
představují	–	 stejně	 jako	u	Tarantina	–	pevnou	součást	existenciální	 roviny	postav	
bez	 společenských	hodnot,	u	kterých	nemá	 lidský	život	žádnou	cenu.	Téma	smrti	
má	u	Tarantina	shodně	s	italským	westernem	až	apokalyptický	a	hororový	charakter	
a	úzce	se	váže	k	izolovanému	prostoru	dostavníkové	stanice	během	sněhové	bouře,	
kde	se	nenabízí	žádná	možnost	úniku.	Tarantinův	film	je	ve	skutečnosti	westernovou	
variací,	 ne-li	přímo	 remakem	amerického	hororu	Věc (The Thing,	 1982)	 Johna	Car-
pentera,	z	jehož	filmu	zde	použil	i	dva	hudební	motivy	Ennia	Morriconeho.	Zatímco	
v	Carpenterově	filmu	jsou	členové	výzkumné	posádky	postupně	likvidováni	infekč-
ním	virem	mimozemské	hmoty	šířícím	se	krví,	u	Tarantina	umírají	jednotlivé	postavy	
v	 rámci	 jejich	 zákeřného	 a	 intrikánského	 jednání.	Z	Carpenterova	 snímku	obsadil	
Tarantino	do	jedné	z	hlavních	rolí	lovce	lidí	Johna	Rutha	herce	Kurta	Russella.	
Vrátíme-li	se	k	zimnímu	prostředí,	které	bývá	v	rámci	westernu	obecně	filmový-

mi	historiky	považováno	za	atypické,	můžeme	se	s	ním	ve	skutečnosti	setkat	také	v	ji-
ných	italských	westernech	než	v	Corbucciho	Velkém tichu nebo	Merolleho	Quanto costa 
morire.	Zimní	sněhové	sekvence	nalezneme	ve	westernech	Dnes já, zítra ty! (Oggi a me, 
domani a te!,	1968)	Tonina	Cerviho,	Lo straniero di silenzio (Tichý	cizinec,	1969)	Luigiho	
Vanziho	nebo	Sledge (Sledge,	1970)	Giorgia	Gentiliho.	Podobně	i	některé	španělské	ko-
produkční	westerny	obsahují	scény	odehrávající	se	v	zasněžené	zimní	krajině,	která	
slouží	jako	izolované	prostředí.	Konkrétně	dva	španělské	westerny,	zasazené	přímo	
do	zimních	horských	lokalizací,	ikonograficky	i	žánrově	odpovídají	charakteristikám	
Tarantinova	snímku.	Vedle	akčního	a	dobrodružného	westernu	El más fabuloso gol-
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pe del Far-West	 (Nejbáječnější	 zásah	na	Dalekém	Západě,	 1971)	 Josého	Antonia	De	
La	Lomy	o	vyloupení	banky	se	 jedná	především	o	krvavý	western	s	prvky	hororu	
Condenados a virir (Odsouzeni	žít,	1971)	Joaquína	Luíse	Romera	Marchenta.21	Příběh	
o	vojenské	eskortě	převážející	přes	zasněžený	horský	hřeben	skupinu	trestanců,	kte-
rým	se	podaří	utéct,	rozvíjí	zimní	prostředí	jako	místo,	kde	se	rozehrává	boj	o	přežití	
v	nehostinných	podmínkách.	Tento	motiv	do	určité	míry	zobrazuje	také	Tarantino.	
Marchent	rozvíjí	ve	svém	krvavém	zimním	westernu	také	duchařský	motiv	zaživa	
upáleného	seržanta	Browna,	který	se	zjevuje	v	zasněžené	krajině	jako	přízrak.	
Odkazy	 na	 italský	 western	 můžeme	 v	 Tarantinově	 filmu	 identifikovat	 rovněž	

v	některých	sociokulturních	–	zejména	hudebních	–	prvcích	 i	 ironických	replikách	
v	dialozích	jednotlivých	postav.22	Tyto	intertextové	citace	jsou	již	méně	rozpoznatel-
né,	neboť	nejsou	přímo	spojeny	s	konkrétním	vizuálním	a	ikonografickým	pozadím.	
Např.	scéna,	kdy	Daisy	Domergue	hraje	na	kytaru	a	zpívá	lyrickou	píseň	Jim Jones at 
Botany Bay,	připomíná	podobnou	scénu	v	Joe... cercati un posto per morire!	(Joe...	najdi	
si	místo	na	umírání!,	1967)	Giuliana	Carnimea,	kde	zpívá	Juanita	s	kytarou	v	kantýně	
mexickým	banditům	jazzovou	píseň	Find a Place to Die.23	Scéna,	kde	se	Mexičan	Bob	
rozčiluje	u	klavíru	u	vánoční	písně	Tichá noc,	se	odkazuje	na	ironicky	pojatou	scénu	
v Tessariho Pistoli pro Ringa,	kde	vůdce	mexických	banditů	Sancho	u	štědrovečerní	
večeře	na	haciendě	falešně	zpívá	tutéž	vánoční	koledu.	
Citace	 konkrétních	 filmů	 nalezneme	 v	 dialozích	 postav	méně,	 neboť	 jsou	 zde	

jazykově	důkladně	 zakódovány	 a	do	určité	míry	 i	 pozměněny	v	 jejich	původním	
znění.	Nejpříkladněji	to	dokládá	scéna	dialogu	mezi	Mexičanem	Bobem	a	majorem	
Warrenem	v	průběhu	vyšetřování	otrávení	konvice	s	kávou	a	vyvraždění	majitelů	
dostavníkové	stanice.	Okamžik,	kdy	Warren	říká	Bobovi,	že	Minnie	zde	měla	nápis	
„Psům	a	Mexičanům	vstup	zakázán“,	evokuje	úvodní	scénu	z	Tessariho	snímku	Rin-
go se vrací,	kde	je	Ringo	po	příchodu	do	městečka	u	mexického	saloonu	konfrontován	
s	cedulí	„Psům,	cizincům	a	žebrákům	vstup	zakázán“.	V	případě	Tarantinova	filmu	
se	jedná	o	tematickou,	národnostní	a	sociální	obměnu	ironické	narážky.	V	jiné	scéně,	
kdy	Warren	střílí	po	Daisy,	aby	přestala	mluvit,	připomíná	scénu	v	Petroniho	wester-
nu Muž proti muži,	kde	Ryan	během	rozhovoru	s	Walcottem	volá	na	jeho	pobočníka,	
aby	zavřel	dveře,	že	se	jedná	o	soukromý	hovor	a	nakonec	je	zavře	kulkou	z	pistole.
Jak	jsme	se	zmínili	již	na	začátku	podkapitoly,	původní	hudbu	k	Tarantinově	fil-

mu zkomponoval Ennio Morricone24	a	nahrál	 ji	 s	Českým	národním	symfonickým	
orchestrem	v	hostivařském	nahrávacím	studiu	v	Praze	za	Tarantinovy	osobní	účasti.	
Morricone	šel	ve	své	nové	kompozici	pro	Tarantinův	western	téměř	proti	veškerým	
kánonům	své	dřívější	hudby	k	italským	westernům	60.	a	70.	let.	Nenalezneme	zde	
charakteristické	motivy	připomínající	v	hudební	rovině	tento	filmový	žánr,	jedná	se	

21	BRUSCHINI,	Antonio.	Condenados	a	vivir.	Tamtéž,	s.	125.	
22	Replika	Johna	Rutha,	kterého	Daisy	Domergue	žádá,	zda-li	by	si	směla	zahrát	na	kytaru,	je	vystavěna	

na	charakteristické	ironii	příznačné	pro	postavy	italského	westernu.	John	ji	odpovídá,	že	pokud	si	vezme	
něco	jiného	než	kytaru,	tak	jí	jeho	pistole	zahraje	pohřební	pochod.	Jedná	se	také	o	narážku	na	názvy	ital-
ských	westernů.	Např.	Le Colt cantarono la morte e fu... tempo di massacro (Kolty	zpívají	smrt	a	nastal...	čas	
masakru,	1966),	což	je	delší	verze	názvu	snímku	Tempo di massacro Lucia	Fulciho.	

23	Hudbu	k	westernu	Giuliana	Carnimea	zkomponoval	skladatel	Gianni	Ferrio.
24	 Opomineme-li	 italskou	 píseň	Ancora qui napsanou pro Nespoutaného Djanga,	 zkomponoval	 Ennio	

Morricone	před	filmem	Osm hrozných kompletní	původní	hudbu	k	westernu	naposledy	na	počátku	80.	let	
ke	komediálně	pojatému	snímku	Buddy míří na Západ (Occhio alla penna,	1981)	Michela	Lupa.	
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spíše	o	 symfonickou	partituru	vystihující	nehostinné	zimní	horské	prostředí	a	vy-
hrocující	 se	dramatické	 situace	 a	napětí	 ve	vztazích	mezi	 jednotlivými	postavami.	
Podobně	 jako	v	mnoha	 jiných	případech,	napsal	Morricone	několik	motivů,	na	 je-
jichž	základě	složil	také	různé	instrumentální	variace.25	Zachoval	jeden	z	hudebních	
prvků,	jež	byl	pro	jeho	kompozice	k	westernům	příznačný:	sólový	výstup	pro	trub-
ku	 v	 ústředním	 tématu	 doprovázejícím	hlavní	 titulkovou	 sekvenci	 (tu	 v	 interpre-
taci	 trumpetisty	 Jana	Hasenöhrla).	 Soundtrack	z	Tarantinova	 snímku	vyšel	v	USA	
v	hudebním	vydavatelství	Decca	Records	ve	speciálních	edicích	na	CD	discích	a	LP	
vinylech,	což	dokládá,	že	vydavatelství	i	sběratelé	soundtracků	měli	od	nového	spo-
jení	Morriconeho	a	westernu	velká	očekávání.	Skladatel	zde	kombinuje	symfonické	
a	experimentální	linie	hudby	rozbíjející	dynamickou	a	líbivou	melodičnost	založenou	
na	beatu,	popu	a	folku,	jež	byly	pro	jeho	kompozice	k	westernům	all‘italiana	charak-
teristickým	rozpoznávacím	prvkem.	Tentokrát	inklinoval	k	pojetí	hudby,	kterou	on	
sám	označuje	jako	absolutní	a	kterou	posunul	western	do	nových	významových	sou-
vislostí.	Nalezneme	zde	ovšem	–	jakkoliv	jen	v	malé	míře	–	i	lyrické	pasáže	a	motiv	
pro	vojenskou	trubku	znějící	v	závěrečné	scéně,	kdy	Chris	Mannix	čte	dopis	od	Abra-
hama	Lincolna.	Podobné	hudební	téma	nalezneme	také	v	Morriconeho	kompozicích	
pro	italské	westerny.26 

Několik poznámek závěrem

Přestože	Quentin	Tarantino	se	ve	své	tvorbě	odkazuje	na	italské	westerny	již	od	
svého	 debutu	Gauneři,	 největší	 prostor	 intertextovým	 citacím	 věnoval	 až	 ve	 dvou	
spektakulárních	westernech	Nespoutaný Django a Osm hrozných,	 kde	mu	 ikonogra-
fický	a	lokalizační	rozměr	žánru	umožnil	podrobněji	rozvíjet	konkrétní	scény,	prvky	
a	motivy	ze	svých	oblíbených	filmů.	Oba	Tarantinovy	westerny	naplňují	–	společně	
s	odkazy	na	jiné	národní	kinematografie	–	tvůrčí	proces	revitalizace	italských	popu-
lárních	žánrů	a	westernů	all‘italiana,	 jež	 se	 tímto	znovu	 stávají	předmětem	zájmu	
veřejnosti,	publika,	 fanoušků,	sběratelů	 i	filmových	odborníků.	Do	značné	míry	 to	
souvisí	také	s	používání	hudebních	motivů	Ennia	Morriconeho,	Luise	Bacalova,	Rize	
Ortolaniho	a	jiných	italských	skladatelů,	jejichž	soundtracky	se	těší	velké	popularitě	
u	sběratelů	a	jsou	stále	kvůli	velkému	zájmu	znovu	vydávány	v	nových,	speciálních	
a	kompletních	edicích	na	CD	i	LP	nosičích.	Opomineme-li	Tarantinem	často	použí-
vaný	stylistický	postup	detailního	záběru	na	oči	a	předměty,	který	není	příznačný	
pouze	pro	italský	western,	 lze	v	rámci	 jeho	tvorby	vysledovat	první	zřetelně	iden-
tifikované	odkazy	na	western	all‘italiana	v	obou	částech	snímku	Kill Bill.	Westerny	
Nespoutaný Django a Osm hrozných potvrzují	nejen	režisérovu	dlouhodobou	inklinaci	
k	tomuto	filmovému	žánru,	ale	také	možnost,	jak	v	jeho	narativní,	stylistické	a	ikono-
grafické	struktuře	citovat	témata,	motivy	a	prvky	z	řady	italských	westernů.	Taranti-

25	Ennio	Morricone	pojmenoval	názvy	jednotlivých	skladeb	na	soundtracku	k	Tarantinově	filmu	italsky	
a	v	tomto	znění	byly	publikovány	také	na	CD	a	LP	nosičích.	Názvy	jednotlivých	skladeb	jsou	L‘ultima dili-
genza di Red Rock,	Overture,	Narratore letterario,	Neve,	Sei cavalli,	Raggi di sole sulla montagna,	I quattro passeggeri,	
La musica prima del massacro,	L‘inferno bianco,	Sangue e neve,	La lettera di Lincoln a La puntura della morte,	včetně	
jejich	různých	instrumentálních	variací	se	stejnými	názvy.	

26	Podobné	motivy	s	vojenskou	trubkou	nalezneme	v	Morriconeho	hudbě	k	italským	westernům	např.	
u	skladby	Il funerale	z	Tessariho	filmu	Il ritorno di Ringo nebo	u	skladby	Un monumento z	Corbucciho	snímku	
I crudeli.
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novu	cinefilní	náklonnost	k	tomuto	typu	populární	podívané	dokládají	také	oficiálně	
zveřejněný	seznam	jeho	oblíbených	italských	westernů	a	jeho	dramaturgická	a	lek-
torská	spolupráce	na	velké	retrospektivě	westernu	all‘italiana	na	filmovém	festivalu	
v	Benátkách	v	roce	2007.	Angažování	Ennia	Morriconeho	k	napsání	první	původní	
hudby	k	jeho	filmu	představuje	návrat	skladatele	k	žánru,	jež	mu	v	60.	letech	20.	sto-
letí	zajistil	mezinárodní	popularitu.27

ITALIAN WESTERN AS A SOURCE OF ICONOGRAPHIC, SPECTACULAR 
AND GENRE REVITALIZATION
Intertextual References, Citations and Paraphrases in Westerns by Quentin Tarantino

Jan ŠVÁBENICKÝ

This	study	deals	with	intertextual	references,	citations	and	paraphrases	of	Italian	
popular	 genre	western	 all‘italiana	 (western	 in	 the	 Italian	 style)	 in	American	west-
erns	by	Quentin	Tarantino.	Main	emphasis	is	placed	on	thematic,	narrative,	stylistic	
and	mainly	on	iconographic,	socio-cultural	and	musical	contexts	between	two	Taran-
tino‘s	movies	Django Unchained (2012)	and	The Hateful Eight (2015)	and	westerns	of	
some	Italian	directors	that	filmmaker	reflects	in	his	no-western	movies	yet.	Citation	
level	is	analyzed	on	example	of	general	characteristics	of	Italian	western	and	on	ex-
ample	of	work	by	some	directors	(for	example	Sergio	Corbucci,	Sergio	Sollima,	Giulio	
Petroni,	 Tonino	Valerii,	Duccio	Tessari	 and	others),	 from	whose	movies	Tarantino	
takes	and	modifies	selected	scenes,	shots,	situations	and	replicas	of	characters.	Study	
follows	the	process	of	revitalization	of	genre,	iconographic,	socio-cultural,	spectacu-
lar	and	musical	elements	in	Tarantino’s	westerns	that	represents	a	cinematic	tribute	
to	Italian	westerns	and	their	directors.	Text	examines	also	international	phenomenon	
and	cult	status	of	character	Django	in	the	context	of	Corbucci’s	original	movie	and	
movies	 of	 another	filmmakers.	This	 study	 explores	 also	 archival	 songs	 and	music	
themes	from	Italian	westerns	used	by	Tarantino	in	his	movies	and	his	first	collabora-
tion	with	composer	Ennio	Morricone	on	original	music	for	his	last	western.	On	the	
basis	of	this	collaboration	Tarantino	changed	stylistic	level	of	using	styles,	genres	and	
trends	of	archive	music	of	60’s	and	70’s.	Similarly	also	Morricone	composed	for	west-
ern	new	and	atypical	score	that	is	very	different	from	his	music	for	Italian	westerns	
in period of 60’s and 70’s. 

27	 Mnohokrát	 děkuji	 Enniovi	 Morriconemu	 za	 korespondenční	 konzultaci	 jeho	 hudby	 k	 italskému	
westernu Velké ticho Sergia	Corbucciho.	Dále	moc	děkuji	Claudiovi	 Fuianovi	 z	 hudebních	 vydavatelství	
Beat	Records,	Digitmovies	a	GDM	Music	za	konzultaci	ohledně	Morriconeho	hudby	k	Osmi hrozným,	také	
Veronice	Vrhelové	z	Českého	národního	symfonického	orchestru	za	poskytnutí	a	umožnění	publikování	
fotografií	z	nahrávání	filmové	hudby	ke	snímku	Osm hrozných,	které	se	uskutečnilo	v	nahrávacím	studiu	
ČNSO	v	Praze	–	Hostivaři.


