
zachytávanej spoločenskej situácie. Spresnenia takejto podoby krutosti, zločinu a trestu 
predpokladá neselektívne poňatie akejkoľvek existencie. Samotný komentátor, ústredný 
rozprávač zostáva informovaným pozorovateľom a strážcom, ktorý konfrontuje vlastný 
záujem definovať rôznorodosť vecí so záujmom ďalších postáv. 

K nástrojom intenzívneho rozpamätávania a zároveň zabúdania patrí v kontexte ce
lého textu podoba sna. Rozprávačovi ponúka možnosti ozvláštnenia konkrétneho prípa
du. Princípy takto projektovaného sveta zostávajú vo viacerých bodoch skryté, a to na
priek tomu, že sa text nepúšťa do otvorených myšlienkových experimentov. Nástroje 
pamäti totiž nezodpovedajú súkromným šifrám jednotlivých protagonistov, ktorí by sa 
vyhýbali konvenčným a banálnym kategóriám individuálneho bytia: ,,Naordinovať sny. 
Aký sen sa má dostavit'. o čom sa mu má snívať. Jeden z jeho najobľúbenejších objedna
ných snov bol o tom, že robí v záhradke" (s. 94). S miernym odstupom môžeme hovoriť 
o prezentácii neprítomných predstáv. Ich základ kontrastuje s tvrdou a neúprosnou „prí
tomnosťou". Práve tá generuje vďaka vlastnému odcudzenému poriadku znepokojenie, 
ktoré sprevádza pennanentný dialóg uprostred rozprávania. To napriek všetkému privá
dza čitateľa k zdrojom hrôzy. V ňom si vyberá z katalógu telesných a duševných tráum, 
pomenúva ich univerzálnym jazykom, na ktorom participuje celé spoločenstvo. Kľúč 
k takejto skupine modelov podáva autor spôsobom jemu vlastným. Napriek všetkým di
ferencovaným pochybnostiam vytvára maketu zrozumiteľného systému, ktorý odráža 
hodnotovo hierarchizovaný svet a množinu jeho špecifických kultúrnych identít. 
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Dum na samote ve filmu noir 

PETRA DOMINKOVÁ, Univerzita Karlova, Praha 

Tennínji/m noir zrejme poprvé použil 28. srpna 1946 francouzský filmový kritik 
Nino Frank v časopise L'Écran franr;ais. Označil jím tehdy skupinu čtyr amerických fil
mu, které byly krátce po sobe promítány ve Francii po skončení druhé svetové války, tedy 
po uvolnení dovozu filmli z USA, jenž byl v dobé války Nemci pozastaven: Double In
demnity, Laura, The Maltese Fa/eon a Murder, My Sweet. Tyto americké filmy natočené 
za války mely podle Franka mnoho společného. Lišily se od pfedchozích filmli s detek
tivní zápletkou, které na záver často ztrácely tempo díky nekonečnému vysvetlování, jak 
~etektiv zločin rozluštil. Detektiv sám pak nebyl ničím víc než jen myslícím strojem. 
Ctvefice filmli, o nichž Frank mluví, prišla s nečím navíc: s komplikovaným vyprávením, 
v nemž se divák lehce ztrácí, s detektivem, který má rysy reálné postavy, a se zamefením 
príbehu spíše na chování a motívy zločincli a nikoli na pouhé rozluštení toho, kdo zločin 
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spáchal. Hi z tech to čtyi' filmu byly adaptace tzv. hard-boiled románu od autoru Raymon
da Chandlera (Murder, My Sweet), Dashiella Hammetta (The Maltese Fa/eon) a Jamese 
M. Caina (Double Indemnity). Tedy autoru, jejichž knihy francouzská verejnost znala pod 
termínem roman noir. Termín.film noir se proto pi'ímo nabízel. 

O filmu noir bylo napsáno nepreberné množství literatury a od samého počátku se 
vede bouflivá diskuse o tom, co to vlastne je: zda žánr, styl, hnutí, proud, cyklus, tón, 
nálada, stylistická a narativní tendence či podžánr kriminálního thrilleru, gangsterky, 
nebo detektivky. Jedno je však jisté: naprostá vetšina.fi/mu noir se odehrává ve meste. 
A to málokdy v malomeste, jde vetšinou o ty nejrozsáhlejší aglomerace: New York, Los 
Angeles, San Francisco nebo Chicago. Mestskému prostredí též odpovídají názvy filmú, 
které mnohdy obsahují slovo „city" nebo „street". Roli mesta také zdúrazňují mnohé 
klíčové prameny k bádání o filmu noir. Treba podle Jamese Naremorea je mestské pro
stredí jednou ze čtyi' hlavních charakteristik.filmu noir: „Termín (film noir - pozn. P. D.) 
bývá také často spojován s určitými vizuálními a narativními vlastnostmi, mezi než patrí 
tlumené (low-key) svícení, obrazy vlhkých mestských ulic, vykreslení postav ovlivnené 
zpopularizovanou freudovskou psychoanalýzou a romantická fascinace osudovými žena
mi (femmes fatales)." 1 Podobne Susan Haywardová ve slovníkovém hesle.film noir píše: 
„Místo deje je svázáno s mestem a obvykle je to souhrn deštem smáčených ulic a interié
rú (obojí se norí v pfíšefí)."2 Podle jiného autora, Jacka Shadoiana, „vetšina gangsterek 
a kriminálních filmú se jasne vyjadruje k podstate a neomezené moci mest. Mesto zfídka 
hraje neutrální roli; obvykle je to prostredí pfinášející zkázu".3 Jiný akademik, Frank 
Krutnik, popisuje mesto filmu noir takto: „Mesto filmu noir je ústrední scénou, na níž se 
odehrává drama ztráty ,domova' - ale namísto toho, aby sefilm noir zabýval pi'ímo spo
lečenskými pomery, které z moderního mesta vytvofily zcela ,nežitelné' prostredí, zame
fuje se na psychické dôsledky této choroby. V aréne noirového mesta se musí protagonis
ta konfrontoval jak se zvláštností jiného, tak i se zvláštní jinakostí v sobe samém."4 

I když nechci zpochybňovat, že mesto jako mí sto deje má ve filmu noir prominentní 
postavení, je zrejmé, že j iné než urbánní lokality - venkov, dúm na samote či príroda (les, 
morské pobreží, poušť, hory apod.) - nejsou ve filmech noir zas tak ojedinelé, jak by se 
mohlo na první pohled zdát. Objevují se pomerne často jako místo deje, pokud ne celého 
filmu, tak jeho části. V tomto textu bych se ráda venovala specifické skupine film ti noir, 
které se odehrávají v domech na samotách. 

* * * 

Nekolikfilmu noir se odehrává na odlehlých samotách (Storm Fear, The Red House, 
On Dangerous Ground). Jde vetšinou o ranče či domy, které jsou vzdáleny od civilizace 

1 NAREMORE, James: Dčjiny jedné predstavy. In: Kino-Ikon, vo!. 11, 2007, č. l, s. 40. 
2 HAYWARD, Susan: Cinema Studies: The Key Concepts. London, New York : Routlcdge, 2002, s. 129. 
3 SHADOIAN, Jaek. Dreams & Dead Ends: The American Gangster Film. New York: Oxford University 

Press, 2003, s. 7. 
4 KRUTNIK, F., Something More Than Night. In: CLARK, David B. (ed.): The Cinematic City. London, 

New York: Routledgc, 1997, s. 89. 
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a jej ich obyvatelé tak mají značne ztíženou možnost kontaktu s jinými osobami. V nekte
rých filmech se odlehlost od civilizace zdôrazňuje hned od počátku. Napríklad ve filmu 
The Red House vypraveč popisuje, že od Morganovy farmy je „jediným prístupem k okol
nímu svetu vesnická cesta, která vede kolem". Ovšem obyvatelé osamelých usedlostí 
často ani nemají zájem techto omezených možností využít. Jak fíká jedna z postav ve 
filmu The Red House: „Nemeli jsme žádnou potrebu jezdit do mesta." 

Život v domech na samote je vždy idylický,5 nebo se tak alespoňjeví- do okamžiku 
než ho naruší príchod nekoho z mesta. Ve filmu The Red House žije schovanka Megan na 
farme s Petem a jeho sestrou Ellen, kterí ji vychovávali po smrti jejích radiču. Žijí si 
spokojené do doby, než zde začne pomáhat Nate, Meganin spolužák. Navzdory prísnému 
zákazu od Peta začne Nate, pozdeji i s Megan, prozkoumávat blízký les. Naleznou polo
rozbofený dúm, „Red House", který, jak se dozví až na konci filmu, byl pred mnoha lety 
dejištem dvojnásobné vraždy - Pete zabil Meganiny rodiče a svuj zločin, o nemž vedela 
jen jeho sestra, se mu podarilo skrýt. Následky tohoto odhalení jsou ale dramatické: Ellen 
zastrelí hlídač lesa, kterého si najal Pete ve snaze za každou cenu zabránit Natovi odhalit 
jeho tajemství, a Pete sám, v sebevražedném úmyslu, utone v lodenici vedie dotyčného 
domu. 

Zhruba v polovine filmu si Pete začne uvčdomovat, že idylický život na farme se 
zfejme blíží svému konci a fíká své sestfe: „Byli jsme tu šťastni, než pfišel ten kluk. Meg 
me mela ráda, vefila mi, udelala všechno, o CO jsem ji požádal. Začínám ji ztrácet." Bez 
Natovy prítomnosti by sice zústal dávný zločin neodhalen, ale Megan by se nestala - již 
podruhé ve svém živote - sirotkem. 

Ve filmu On Dangerous Ground žijí v dome na samote uprostred hor sourozenci 
Mary a Daniel. Oba se sice vyrovnávají s handicapem - Mary je slepá a Daniel zfejme 
lehce mentálne postižený -, ale jejich život, jak lze soudit z Maryina vyprávení, plyne 
docela poklidne. Krize nastane v momente, kdy se Daniel vydá do blízké vesnice a za
vraždí mladou dívku, která se mu vysmívá. Na místo je (z mesta) vyslán policista Jiin, 
který má vraždu vyšetfit. Společne s otcem zavraždené dívky jdou po stopách vraha, 
které je dovedou k domku na samote, kde sourozenci bydlí. Jej ich „hon" na Daniela poz
deji vyvrcholí jeho smrtí - pronásledovatelé Daniela doslova „uženou". Uklouzne na 
skále a zfítí se. Podobne jako ve filmu The Red House, i zde zapríčiní pfíchozí muž z mes
ta smrt jediné osoby, která je hlavní hrdince blízká. Navzdory tomu (nebo práve díky 
tomu?), opet identicky s filmem The Red House, se hlavní hrdinka s mužem z mesta sblí
ží a oba filmy mají šťastný konec - záver obou filmú slibuje začátek vztahu mezi mužem 
z mesta a hrdinkou, která díky jeho vlivu prišla o veškeré blízké. 

Film Storm Fear nabízí jiný pi'íbeh- v dome v horách žijí manželé Elizabeth a Fred 
a jejich malý syn. Jeden večer do jejich domu vtrhnou ti'i gangsteri (dva muži a jedna 
žena), kterí prchají pi'ed policií. Jak se brzy ukáže, jeden z gangsteru, Charlie, se s Eliza-
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beth dobre zná. Též je možné, že chlapec je ve skutečnosti jeho synem. Pi'ítomnost gang
sterô tak predstavuje hned dvojnásobné nebezpečí - jednak pfítomnost bývalého Elizabe
thina milence môže ohrozit fungování rodiny a jednak je samozrejme znepokojující 
samotná ptítomnost tfí ozbrojených lidí, které hledá policie. Záver filmu je tragický pou
ze pro gangstery - všichni tfi pfi pokusu uprchnout pres hory umírají. 

Všechny tri filmy spojuje nejen vzdálenost od civilizace, ale i okolní nebezpečná 
krajina. Ve všech zmiňovaných filmech nekdo zahyne v okolí domu kvôli nebezpečnému 
terénu - Pete v The Red House utone v fíčce, Daniel v On Dangerous Ground spadne ze 
skály a Ednu, gangsterku ze Storm Fear, shodí jeden z její komplicô z útesu. Dalším 
společným znakem je ztížená, snad až nemožná, orientace a pohyb v okolním terénu. 
Nekdy, ale ne vždy, jsou v jisté výhode místní obyvatelé. Ve filmu On Dangerous Ground 
získává Daniel nad svými pronásledovateli (jako místní) velký náskok a naopak pro Jima, 
muže z mesta, je pohyb terénem velmi obtížný. Gangsteri ze Storm Fear nemají vôbec 
odvahu vydat se na cestu sami, a proto pfomluví Elizabethina syna (místního ), aby je te
rénem ved!. Presto nedokáží hory pi'ejít - částečne kvuli zcela nevhodnému, mestskému, 
odevu: Edna s sebou napríklad vláčí norkový kožich, kterého se odmítá vzdát a jenž na
konec zapríčiní její smrt, když ji její komplic, unavený Edniným neustálým stežováním 
na váhu kožichu, shodí z útesu. Ale ve filmu The Red House trvá Megan a Natovi, na
vzdory tomu, že Megan je místní, nekolik dnu (možná i týdnu), než se jim podarí nalézt 
dôm skrytý v lesích. 

Dum na samote bývá často útočištem, místem klidu. V dome je vždy lépe než 
v okolní krajine. Napríklad ve filmu Storm Fear jsou zábery z domu, kde hoi'í krb a Eli
zabeth opečovává své nezvané hosty, prokládány zábery na okolí domu, kde se práve 
strhla snehová boui'e (v té pozdeji zrejme umrzne Elizabethin manžel). Ve filmu On Dan
gerous Ground se zase slepá Mary nedokáže vne svého domu orientovat - vidíme ji 
i upadnout, v jiné scéne ji musí vést Jim. Naopak ve svém dome se orientuje lépe než 
vidící fon. Ve filmu The Red House žije ve svém dome Pete se sestrou a svou schovankou 
spokc~ene mnoho let, zatímco okolní krajina skrývá tajemství, které muže vyzradit Pe
teôv zločin. V domech samotných je tedy útulno, ale jsou vždy obklopeny nelítostnou 
krajinou, kterou človek musí dobre znát, aby dokázal využít toho pozitivního, co nabízí. 
Jinak mu krajina ukáže spíše svou nebezpečnou tvár a není výjimkou, že nežádoucího 
vetfelce zahubí. 

* * * 

Nekteré.fi/my noir hraničí s tzv. gotickým filmem. Adjektívum „gotický" prešlo do 
kinematografie z literatury - termín „gotický román" se bežne užívá a, jak vysvetluje 
Tania Modleski, „muže být identifikován díky ilustraci na obalu: na každé stojí mladá 
dívka v dlouhé vlající róbe pfed obrovským, strašidelne vypadajícím hradem nebo pan
stvím. Atmosféra je pochmurná, blíží se boufe a éterická dívka je zi'etelne vystrašena".6 

6 MODLESKI, Tania: loving with a Vengeance: Mass-Produced Fantasiesfor Women. New York, London 
: Mcthucn, 1984, s. 59. 
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Deje gotických filmu jsou často podobné a variace jsou pouze jemné: dívka pfichází na 
panství často jako novomanželka a zjišťuje, že buď její manžel zavraždil svou pfedešlou 
ženu, nebo že se chystá zavraždit ji samotnou. Často se též manžel pokouší dohnat svou 
novou ženu k šílenství. Panské sídlo, kde se vetšina gotických románu (a potažmo i go
tických filmu) odehrává, je specifickým pfípadem domu na samote. 

Z filmu noir patrí do této skupiny snímky My name is Ju/ia Ross, Rebecca, Secret 
Beyond the Door. .. , The Spiral Staircase a Dark Waters. Dle Diane Waldmanové, která se 
gotickým filmem zabývá, byly v období 1940 až 1948 (kam spadá vznik všech peti výše 
zmínčných filmu) tyto filmy „produkovány takfka každým hollywoodským studiem s te
mi nejprestižnejšími režiséry a s tím nejlákavejším obsazením".7 

Panství v techto filmech se svými rozmery velmi liší od domku na samote, jaký jsme 
videli ti'eba ve filmech On Dangerous Ground nebo Storm Fear. Ve všech peti zmínených 
pfípadech jde o luxusní dum s mnoha místnostmi, obhospodarovaný početným služeb
nictvem. Každý z domu skrývá své tajemství - ve filmech Rebecca a Secret Beyond the 
Door. .. je jeden z pokoju „zakázaný" a novomanželka, kterou si čerstvý vdovec v obou 
filmech pfiveze na své sídlo, se všemožne snaží získat do tajné komnaty prístup. Fritz 
Lang se pfi natáčení filmu Secret Beyond the Do01'. .. nechal inspirovat Hitchcockovým 
filmem Rebecca,8 a proto jsou príbehy obou filmu v mnohém podobné, liší se jen v detai
lech - zatímco ve filmu Rebecca je Maxim posedlý ,jen" svou první ženou Rebeccou, jež 
zahynula za záhadných okolností a „zakázanou komnatou" je tak ložnice Rebeccy, ve 
filmu Secret Beyond the Door. .. má Mark obsedantní zálibu: pokoje na jeho panství jsou 
inscenovány tak, aby do detailu znázorňovaly scénu v momente, kdy se stala nejaká vraž
da; jeden z pokoju zústává uzamčen a jak pozdeji zjistíme, je zarízen zcela identicky jako 
ložnice jeho druhé ženy, kterou se chystá zabít. 

Ve filmu My name is Julia Ross se žena jménem Julia Ross ocitne v neznámém 
dome, kde se jí všichni obyvatelé snaží vnutit jinou identitu (paní Hughesové, ženy Ral
pha) a pfesvedčit ji o jejím chabém duševním zdraví. Účelem je dohnat ji k sebevražde, 
a zamaskovat tak pfedchozí vraždu pravé paní Hughesové. Podobne ve filmu Dark Wa
ters se též všichni obyvatelé domu spikli proti Leslie a snaží se ji donutit, aby šla k l'ece, 
kde se ji ze zištných duvodu chystají zabít a vraždu zamaskovat jako nehodu - využívají 
pfi tom toho, že Leslie dfíve prežila nehodu na lodi, má panický strach z vody a nedoká
zala by se zrejme dostat na bl'eh. Ve filmu The Spiral Staircase se Helen, devče ze služeb-

nictva, dostane do nebezpečí, ponevadž v okolí fádí masový vrah a s nejvetší pravdepo

dobností je to jeden z majitelU panství. Ten se tuto noc bude snažit He len, handicapovanou 
tím, že je nemá a nemúže proto ani kfičet, natož volat o pomoc, zavraždit. 
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Ačkoli se vetšina deje ve všech peti filmech odehrává v interiérech, neznamená to, 
že bychom nevideli žádnou prírodní scenerii. Naopak, tvurci se ve všech filmech snažili 
všemožne zdliraznit vzdálenost sídla od nejbližší civilizace (v tomto aspektu se domek na 
samote z trojice výše zmínených filmu zcela shoduje s luxusními sídly z petice filmú, 
o nichž zde ml uvíme). Odlehlost sídel je samozrejme velmi dliležitá pro vyprávení- žen
ské hrdinky jsou tak ve všech pfípadech vlastne v dome uvezneny a mají malou šanci 
spojit sev prípade nebezpečí s okolním svetem (o což se s výjimkou Jennifer z filmu Re
becca snaží všechny). 

Dum ve filmu Rebecca se nachází nedaleko more a chatrč na jeho bi'ehu - protipól 
luxusního sídla - je druhým nejduležitejším místem deje, kde se Maxim své druhé žene 
zpovídá ze svého tajemství: práve v této chatrči Rebeccu nechtene zabil, a poté dal její 
telo do loďky, kterou pustil na rozboufené more. Dlim ve filmu My name is Julia Ross se 
dokonce nachází pfímo nad morským útesem. Julie bydlí v pokoji s výhledem na more 
a rodina se ji všemožne snaží donutit, aby skokem z okna svého pokoje spáchala sebe
vraždu. Julie s pomocí pi'ítele nakonec „sebevraždu" zinscenuje, ve snaze rodinu usvedčit 
z pokusu o její vraždu a z vraždy první Ralphovy ženy. Dum ve filmu Dark Waters se 
nachází nedaleko i'eky, kterou navíc obklopují bažiny. Na recese též odehraje dramatické 
finále filmu. Dum ve filmu Secret Beyond the Door.„ zase obklopuje rozsáhlý park, kde 
se v záveru filmu - po konfrontaci se svým mužem, který ji chce zabít - Celie málem 
ztratí (čemuž prispeje i mlha, která sena panství snesla). V jednom momente narazí na 
prekážku, neprostupnou fadu keru, která jí zabrání v dalším úteku. V tom se k ní blíží 
muž, o nemž si my i Celie myslíme, že jde o jejího manžela Marka, který se ji chystá 
zabít. Až o pár minut pozdeji se ukáže, že oním mužem byl neškodný Bob. Príroda je 
nehostinná i ve filmu The Spiral Staircase. Na začátku filmu se Helen vrací domú z náv
števy kina, zprvu jede společne s místním doktorem na koňském povoze, posléze jde 
sama pešky. Jako by snad ani k panství nevedia cesta, poslední úsek se Helen prodírá 
hustou vegetací. Její cesta propojuje místo poslední vraždy (která se stala v podlaží nad 
sálem kina) s místem vraždy plánované (panským sídlem). Poté, co vejde do domu, veš
kerý zbylý dej filmu se odehrává výhradne v interiéru, okolní pi'írodu vidíme jen v neko
lika zábčrech. Ponurou atmosféru deje zdôrazňuje hustý déšť a silný vítr. 

Ostatne, prírodní scenerie v okolí domú a počasí se velmi často „spiknou" proti 
ženským hrdinkám. Hradbu kefli (a mihu), která zabránila Celii uprchnout od psycho
patického manžela, jsem již zmínila. Ve filmu The Spiral Staircase se zase strhne hustý 
déšť, když je Helen taki'ka na konci své cesty domu, a upustí klíč. Chvíli ho mame 
bledá na rozbahnené ceste pred domem. Zatímco se snaží klíč najít, uprene ji zpoza 
stromu pozoruje postava, kterou vidí diváci, ale nikoli Helen. Znalost situace - vhne, 
že se v okolí potuluje vrah mladých dívek - tak v divákovi logicky budí napetí a ten má 
skoro chuť ki'ičet na Helen: „Pozor, nekdo te sleduje!" Silný vítr v záveru filmu zase 
znemožní Helen upozornit odjíždejícího policistu na dramatickou situaci v dome. Je 
nemá, nemôže ki'ičet, a proto mlátí okenicí. Ve vetru se ale zároveň opakovane zavírá 
hranka pfed domem a policista má za to, že hluk, který slyší, pochází odtud. Výjimečne 
dokáže hrdinka pi'emoci svuj strach a naopak prírodu využít, jako je tomu ve filmu 
Dark Waters, kde Leslie pfemuže svou fobii z vody a v záverečné scéne si (společne 
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s doktorem, který se má též stát obetí vraždy) zachrání život tím, že seskočí z lode 
a skryje se ve vodních rastlinách. 

Odloučenost sídel v techto peti filmech je extrémním pfípadem toho, o čem mluví 
Vivian Sobchacková: „když se ve filmu noir občas objeví dum, sotva kdy je to zároveň 
i domov."9 Gotické filmy jsou zajímavé i tím, že narušují obvyklý genderový stereotyp, 
kdy žena je spojována s domácností, tedy i domem obecne. Ženy v techto filmech nejsou 
v bezpečí tam, kde by podle všech konvencí mely být - v domech, kam patrí. Všech pet 
hrdinek se tak ocitá v patové situaci, ponevadž pro ne není nikde bezpečno. V dome (snad 
s výjimkou Helen v The Spiral Staircase, která tam pracuje) nejsou vítány, z domu jim 
není pi'íliš dovoleno vycházet, a pokud ano, stejne není kam jít, protože jde o dum u mo
re, kde vlny v pľílivu narážejí na zrádné útesy (Rebecca, My Name is Ju/ia Ross), či 
o dum uprostred nehostinné prírody (The Spiral Starircase, Dark Waters) nebo parku 
(Secret Beyond the Door. .. ). Není divu, že se všech pet pohybuje na pokraji šílenství. 

Na záver bych chtela shrnout, co mají zmínené domy na samote a velkolepá panství 
společného a v čem se naopak liší. Ústredním motivem všech filmu je (s výjimkou The 
Spiral Staircase) príchod nekoho neznámého, kdo do domu nepatrí a kdo se setká s nepi'í
zní místních obyvatel. Zatímco do domu na samote pfichází vždy muž (ve filmu Storm 
Fear dva muži a žena), v gotických filmech jde vždy o ženu, která vetšinou nepi'ichází 
sama, ale je do domu pi'ivedena, ať už svým novomanželem (Rebecca, Secret Beyond the 
Door. .. ) či jiným členem rodiny (My name is Ju/ia Ross). Ženy navíc mají vždy nižší so
ciální status než majitelé panství. V krajním prípade na panství slouží (The Spiral Stair
case). Co ovšem má všech osm filmu společné, je vzdálenost od civilizace (často vede 
k domu jediná cesta a dum je tak posledním místem, kam se dá dojet či dojít) a divoká 
príroda v okolí domu, která nezrídka pi'ispívá k úmrtí nekterého z hrdinu filmu (pád z úte
su či ze skály: Storm Fear, On Dangerous Ground, My name is Ju/ia Ross; utopení vrece 
či v močálu: The Red House, Dark Waters), často skýtá nebezpečí pro hlavní hrdinky 
(težko prostupná vegetace v The Spiral Staircase, neprostupná hradba keru v Secret Be
yond the Door. .. ) nebo alespoň poslouží hrdinovi k zatajení jeho zločinu (more, které 
dlouhé mesíce skrývá loďku s mrtvou Rebeccou ve filmu Rebecca). 

V peti z osmi filmu zmínených v tomto príspevku existují vlastne dva domy na sa
mote. Oproti domu, kde probíhá vetšina deje, sev druhém dome na samote odehrává buď 
pouze finále filmu, nebo zde dojde k nejaké klíčové události. Vrah se zde prizná ke svému 
činu (chatka u moi'e ve filmu Rebecca, chatka vysoko v horách v On Dangerous Ground), 

prípadne zde málem dojde k opakování pi'edchozí vraždy (rozpadlý dúm v The Red Hou
se; Pete, který se po letech ocitne na míste, kde nechtene zabil svou milenku a poté za
vraždil jejího muže, se nechá natolik ovlivnit místem, že si pomýlí svou schovanku Me
gan se svou milenkou, její matkou, a začne ji škrtit), nekdy zde dokonce zločinci 
vysvetlují svuj vražedný plán budoucím obetem (starý opuštený cukrovar v Dark Wa
ters). Ve filmu Storm Fear dum zapríčiní smrt gangstera Charlieho: David, Elizabethin 
syn, zastrelí jeho kumpána a je v šoku. Charlie, jenž snad môže být Davidovým otcem, ho 
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odnese do domu, který vidí opodál. Tím se ovšem zdrží a dostihne ho muž, který ho smr
telne postrelí. Techto pet domu na samote je ješte více vsazeno do nehostinné prírody než 
domy výše zmínené. Jsou ješte výše v horách (On Dangerous Ground, Storm Fear), blíže 
k mofi (Rebecca) či bažinám (Dark Waters), hloubeji v lesích (The Red House). Tyto 
domy nejsou nikým obydleny a nikdy tak nemají podobu idylického „šťastného domu" 
jak o domy ve tfech z tech to filmu - On Dangerous Ground, Storm Fear a The Red House. 
Ale i ve srovnání s ústi'edními domy ve dvou zmínených gotických filmech - Dark Wa
ters a Rebecca - je druhý dum na samote ješte o neco méne vlídný. Není tedy nijak pre
kvapivé, že nejkrizovejší momenty v deji filmu - vraždy či pfiznání sek nim - jsou z pu
vodních domu vytesneny do domu jiných. Steží je jen náhoda, že jde o domy, které jsou 
zároveň daleko méne ochráneny proti vlivum zvenčí (netopí se v nich -On Dangerous 
Ground, Storm Fear a Rebecca, jsou polorozborené - The Red House, či jim úplne chybí 
dvere -Darlc Waters) a zároveň ješte blíže nebezpečné pfírode. Za takových podmínek se 
totiž musí nutne „neco" pfihodit. 
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