Exkurz do světa bujné fantazie

"Po večeři přišel plukovnik Gilbert se svou manželkou Louisou. Oba měli dřevěnou nohu, s níž uměli provádět roztodivné zábavné kousky." (str. 32) Surreálně laděná komiksově-povídková kniha Edwarda Goreye nám nabídne nevšední exkurz do světa bujné fantazie. Novorozeňata visící na hácích, netopýři podobní deštníkům či deštníky podobné netopýrům tu nejsou výjimkou, ale spíše pravidlem. Neplatí zde zavedené pořádky, můžeme probádat tajemná místa a setkat se s nevšedními osobami. A nebo můžeme knihou jen tak proplout a říci si: "Inu, zajímavé, ale co?"
Svět Edwarda Goreyho je netradiční, mnohostranný. Čtenáře nesvazuje, ale ani nenapovídá, jak si v něm počínat. Svět Edwarda Goreyho je, nebál bych se toho slova, unikátní. Lidé se zde otáčejí k smrti zády; načež se elegantně topí. Skáčou z věže kvůli falešným knírům a prožívají různá nezvyklá dobrodružství. Když se nám u Goreyho zalíbí, můžeme na železniční drezíně procestovat Nevlídnou roklinu, Fialovou Studánku či Sudé Lázně. Chcete? Já chtěl a mohu vám o těch cestách vyprávět. Vezměme to však oklikou a s občasným zastavením na trati.

Zastávka první. Kdo je autor?
Edward St. John Gorey se narodil roku 1925 v Chicagu a byl Američanem jako poleno. Je to s podivem, neboť jeho dílo připomíná Británii nejen atmosférou, ale i humorem, častokráte až botově černým. Gorey ji však nikdy nenavštívil. Živil se především jako ilustrátor, zabrousil však i do jiných profesí. Psal recenze, kritiky, scénáře, ale i jedno libreto (k opeře The White Canoe). Byl dozajista podivín. Odmítal cestovat,
nikdy se neoženil, a ač jsou jeho ilustracemi opatřeny i knihy pro děti, on sám děti rád neměl. Oproti tomu miloval balet, kožešinové kabáty, obuv na tenis a kočky. Dále pak film a komiks, což jsou vášně, na kterých se i aktivně podílel. Nejsem žádným znalcem komiksu, proto informace o tom, že ovlivnil řadu autorů tohoto žánru, je pro mne zcela nová, přesto jí, dík Goreyho stylu a kvalitám, věřím.

Nyní se dostáváme k zastávce druhé. Způsob tvorby.
Pro Goreyho je typický nevšední smysl pro humor: "rád kreslil mrtvé děti, a to dokonce způsobem, který je úsměvný." (str. 5) A specifický styl kresby. Ponuré výjevy dosti kontrastují s na první pohled "nesmyslnými" komentáři. Jako bychom četli dva rozdílné příběhy. Příběh psaný slovy a příběh kreslený. Ovšem při bedlivějším pozorování si uvědomíme, že právě zdánlivý nesoulad mezi psaným a kresleným vytváří humorné situace. Dík tomuto nesouladu se i jednotlivá okénka "komiksu" stávají světem sama pro sebe, světem který dosti často připomíná svět anekdoty. Goreyho "komiks" přináší ucelený příběh či spíše fantazii, která je zároveň rozložitelná na malé části, dá se číst různým způsobem. Václav Cílek v předmluvě tvrdí, že Goreyho knihy snesou celou řadu možných interpretací: "Dítě je čte jako divný komiks, dospělý jako gotickým příběh a vytříbený čtenář rozezná vrcholnou surrealistickou poetiku či linku, za kterou by se nestyděl Paul Klee." (str. 6) Ponurost a zároveň humornost Goreyho příběhů se příliš neliší od temně komického světa Tima Burtona. Oba dva autoři jsou schopní dělat si legraci z natolik vážných věcí jako je smrt či sebevražda, jejich vtip občas naráží na konvence "dobrého vkusu". Mezi postavami i atmosférou Burtonových snímků a Goreyho příběhy se najde nejedna spojitost.

Zastávka třetí, poslední: Kuriózní lenoška a jiné příběhy.
Samotná kniha Kuriózní lenoška a jiné příběhy nám přináší čtyři podivné a různorodé povídky/stripy, k jejichž logice a vyznění se musí každý čtenář dopídit sám. Gorey nic nevysvětluje. Naopak nechává čtenáře smočit se v surreálné atmosféře, načež mu sebere dno:

"A teď plav jak umíš nejlépe." První povídka Názorná výuka začíná kupříkladu takto: "Byl čtvrtek., ale umělá noha jeho lordstva nebyla k nalezení. Proto poté, co přikázal služebnictvu připravit koupel, uchopil kleště na uhlí a okamžitě vyrazil na břeh jezera,..." (str. 11-13) Někdo řekne: "Pěkná hovadina." Jiného zas podobný styl vyprávění nadchne. Přiznávám se! Patřím do skupiny druhé. Zdánlivě nelogické humorné situace mne uchvátily, temný příběh o několika úmrtích a jednom duchovi pohltil. A styl kresby, který působí neuvěřitelně toporně a prkenně, zaujal. Tak jsem po prvním příběhu s chutí nalistoval ten druhý, titulní. Kuriózní lenošku. Čekalo na mne překvapení. Pro první vyprávění příznačná ponurost se vypařila, styl kresby se změnil. Oproti předchozím výrazným černým plochám, podmanivým šrafám, nahrbeným, staromódně oděným postavám zde máme co do činění s tenkou linkou a postavami přímo veselými. Z kresby je cítit radost a pohyb. Namísto pochmurného humoru přichází frivolní tón. A příběh se hemží množstvím "kromobyčejně obdařených mladíků", kteří s mladými slečnami provádějí "věci". Přesto Gorey neopouští surreální rovinu. Čtenář si tak může vychutnat surreálnou erotiku. Netypické a zábavné. Další dva příběhy se navracejí zpět k ponurosti. Drezína z Vrbova nás zaveze do Železných hor. Památná návštěva pak na závěr přidá drobátko sentimentu.

A tady by se naše putování mělo skončit. I když jsem na papír vyplýtval řadu slov, neřekl jsem nic, co by vás ochudilo o kouzla Kuriózní lenošky a jiných příběhů. Setkání s Edwardem Goreym si musí prodělat každý čtenář sám v sobě.






