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Edward Gorey vytvořil komiks pro děti i psychoanalytiky

Americké vydání Kuriózní lenošky z roku 1961 má podtitul „ilustrovaný pornografický příběh o nábytku“ a jako autor je uveden Ogdred Weary. Je to jeden z anagramatických pseudonymů Edwarda Goreyho (1925–2000), autora, který inspiroval současné kreslíře intelektuálního komiksu, filmaře i hudebníky. Jeho stopy najdeme ve Střihorukém Edwardovi a Mrtvé nevěstě Tima Burtona či v albech Kronos Quartetu. Goreyho praštěná tvorba je takzvaně okrajová, ale nabitá záhadnou energií, černým humorem i něhou. U nás je Gorey skoro neznámý, přesto mají lidé zpravidla dojem, že jeho kresby nevidí poprvé. Může to být tím, že Gorey má mnoho daleko slavnějších epigonů, než je on sám. Anebo tím, že jeho „komiksy“ navazují úzké spojení s podvědomím.
Gorey napsal a nakreslil více než sto knížek. Nedávné, vůbec první české knižní vydání jeho prací se jmenuje Kuriózní lenoška a jiné příběhy a obsahuje čtyři v anglosaském světě dobře známé příběhy: Názorná výuka, Kuriózní lenoška, Drezína z Vrbova a Památná návštěva.

Všechno je v hlavě

Všechny příběhy jsou zasazeny do pozdně viktoriánského světa vytříbených mravů a spodních proudů. Například: „Byl už čtvrtek, ale umělá noha jeho lordstva nebyla k nalezení. Poté, co přikázal služebnictvu připravit koupel, uchopil kleště na uhlíky a okamžitě vyrazil na břeh jezera, kde dosud roztržitě bloumal Klaponohý přízrak.“ Šestice perokreseb, kterou tento komentář doprovází, přitom slova ilustruje asi tak, jako sen „ilustruje“ právě prožitý neklidný den.
U Goreyho (jako u všech imaginativních umělců) není tak důležitý samotný artefakt jako to, co v nás vyvolá. V Kuriózní lenošce zlomyslně žertuje s naší imaginací: „Alice jedla v parku hroznové víno, když se jí představil Herbert, kromobyčejně obdařený mladý muž. Pozval ji na projížďku taxíkem, na jehož podlaze dělali věci, které Alice nikdy předtím nedělala.“ Rozvine se obrázkové vyprávění o víkendu nabitém skupinovými orgiemi, ale o sexu tu vlastně není ani zmínka. Všechno je „mimo obraz“, ale přitom nám Gorey do hlavy vystřeluje podněty k silně necudným myšlenkám (Lenoška graficky odkazuje na pozdně viktoriánského pornografa Aubreyho Beardsleyho). Goreyho zábavné a zneklidňující příběhy nám zkrátka někdy řeknou více o nás samotných nežli o autorovi.
Edward Gorey by sám mohl sloužit jako předloha pro film Tima Burtona nebo román Roalda Dahla. Pocházel z Chicaga a nějakou dobu studoval na Harvardu francouzštinu. Jako kreslíř byl víceméně autodidakt. Žil sám a v době, kdy bylo v módě mávat sexuální orientací jako fanglí, proslul tvrzením, že on sám žádnou orientaci nemá a že je prostě sám sebou. Rád pomáhal mladým umělcům, ale nerad cokoliv říkal o sobě. Miloval balet, tenis, kočky, Agathu Christie, Fantomase, Roberta Musila. Děti údajně rád neměl, zato ony s chutí četly jeho kouzelně morbidní komiksy.
Přestože jeho tvorba působí do morku kostí britsky, v Británii nikdy nebyl, nebo to alespoň říkal. V USA se však postupně stal kultovní osobností. Proslul znělkou k televiznímu pořadu Mystery a za kostýmy k broadwayské inscenaci muzikálu Dracula si odnesl cenu Tony. Do českého prostředí ho neuvedl žádný profesionální editor, ale geolog a vášnivý čtenář Václav Cílek, který také jeho texty v knize přeložil.

Neviditelná knihovna

Kniha je součástí otevřeného edičního projektu nazvaného Neviditelné knihovny, na kterém příležitostně spolupracuje několik nakladatelství. Nápad najdeme v úvodu knihy Václava Cílka Borgesův svět: autor konstatuje, že v historii písemnictví jsou knihy, které odolávají času. Bez ohledu na momentální společenské hodnocení najdou vždycky znovu cestu ke čtenářům a ti tvoří nepojmenované tajné bratrstvo.
Jeho členové se leckdy neznají a dělí je od sebe staletí nebo oceány, ale vlastní a čtou stejné knihy. Jejich autoři někdy patří ke světové klasice, třeba Shakespeare, Cervantes, Borges, Lewis Caroll nebo Italo Calvino. Jiní jsou skoro zapomenutí, jako Murasaki Šikibu, autorka tisíc let starého románu Příběh prince Gendžiho, anebo nedocenění jako Edward Gorey. Jejich společnými znaky jsou jednak naprostá nezařaditelnost a hlavně schopnost čtenáře inspirovat. Obracejí pozornost od vnějšího světa k tajemným neprozkoumaným dějům v hlavě, ke snům, praobrazům a k intuici.
Sběratelé takových knih jsou čtenáři, kteří poezii a imaginaci používají jako prostředek k odhalování skrytého řádu světa. Kromě Kuriózní lenošky vyšla v této ediční řadě tak různorodá a zároveň příbuzná díla, jako jsou Neviditelná města Itala Calvina, Kubinova Země snivců a Pan Teste Paula Valéryho. Q

***

Děti údajně rád neměl, zato ony s chutí četly jeho kouzelně morbidní komiksy.

