
 

 

VTEDY NA ZÁPADE 
Opustená železničná stanica, na ktorej traja muži 

trpezlivo čakajú na príchod vlaku, je legendárnym 

prológom jedného z najslávnejších westernov v histórii 

svetovej kinematografie. Tých troch poslal bezcitný 

modrooký pištoľník Frank, aby sa postarali o muža, ktorý si hovorí Harmonika a chce 

si s Frankom vybaviť nejaké staré účty. V okamihu, kedy na malom nádraží dôjde k 

nevyhnutnej prestrelke, vyvraždia Frank so svojimi mužmi rodinu farmára McBaina 

Film popisuje dva deje, ktoré sa paralelne odohrajú vo Flagstone, fiktívnom meste 

na Divokom západe. Jedným z nich je boj o pozemok, súvisiaci s výstavbou železnice, 

druhý sa týka pomsty chladnokrvnému zabijakovi. 

Hlavný dej sa točí okolo boja o Sweetwater, pozemok v blízkosti Flagstone, ktorý 

ako jediný v oblasti má zdroj vody. Pozemky kúpil Brett McBain (Frank Wolff), ktorý 

predpokladal, že nová železnica bude musieť viesť touto oblasťou, kvôli 

zabezpečeniu vody pre parné lokomotívy. Keď to zistí železničný magnát Morton 

(Gabriele Ferzetti), pošle najatého zabijaka Franka (Henry Fonda), aby McBaina 

zastrašil, ale Frank namiesto toho McBaina aj jeho tri deti zastrelí. Zároveň nechá 

na mieste činu podvrhnuté dôkazy, ktoré poukazujú na banditu Cheyenne (Jason 

Robards) a jeho gang. 

V tom čase sa na scéne objavuje Jill (Claudia Cardinalová), McBainova novomanželka, 

ktorá prichádza z New Orleansu. Konštatuje, že jej nová rodina je mŕtva a ona 

zdedila dôležitý pozemok. Ďalej prichádza záhadný muž (Charles Bronson), hrajúci 

podivný motív na fúkaciu harmoniku (a pretože nikto nepozná jeho meno, Cheyenne 

mu začne hovoriť "Harmonika", podobne ako Mortona prezýva "pán Vláčik"). 

Harmonika z nejakého dôvodu ide po Frankovi. Cheyenne a Harmonika sa postupne 

zblížia a podarí sa im zlikvidovať časť Frankovej bandy. Frank zradí a zajme ťažko 

chorého Mortona a sám sa pokúša všetkými prostriedkami získať pozemky, patriace 

teraz Jill. Má s ňou intímny pomer a pokúša sa ju donútiť predať usadlosť vo 

fingovanej dražbe. Tomu zabráni Harmonika, ktorý dražbu vyhrá vďaka odmene v 

podobe hľadaného zločinca Cheyenne. Harmonikovi sa však stále nedarí vybaviť si 

účty s Frankom, dokonca mu zachráni život, aby "mu" ho nezabil nikto iný. Cheyenne 

medzitým pri prevoze do väzenia s pomocou svojich kumpánov ujde a spoločne 

napadnú Mortonov vlak. Nakoniec Frank sám príde, aby sa konečne dozvedel, prečo 

po ňom Harmonika ide. V záverečnom pištoľníckom súboji Harmonika Franka 

smrteľne zraní a pred smrťou mu pripomenie, že kedysi Frank popravil jeho brata a 

dal mu fúkaciu harmoniku s cynickými slovami "pekne bračekovi zahraj". V úplnom 

závere Harmonika a Cheyenne opúšťajú Jill a Cheyenne zomiera na zranenia, ktoré 

utŕžil pri prepadnutí Mortonovho vlaku. (zdroj WIKIPEDIA) 


