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Z pekla - Alan Moore ke stažení PDF
Troufnete si pohlédnout na viktoriánskou
Anglii… očima Jacka Rozparovače?

Milovníkům teorií spiknutí nabízíme mistrně
propracovanou lahůdku kombinující
historický román s literaturou faktu a
mystikou. Film režisérské dvojice bratří

Hughesových, který podle tohoto
monumentálního díla vznikl, jen klouže po
zamrzlé hladině Moorova děsivého příběhu.
Velekněz komiksového žánru Alan Moore,
tvůrce kultovních komiksů Strážci, Ztracené
dívky a tří svazků Ligy výjimečných, se

tentokrát pustil do rozboru nejzáhadnější série
vražd v historii. Hrdinou příběhu je lékař
William Withey Gull, jenž poslední dobou
tráví svůj volný čas trochu zvláštním

způsobem, s Listonovým nožem v ruce. Ale
co by člověk neudělal pro vlast… Scéna:
nerealisticky krásná a mírně přiopilá

prostitutka jde ztemnělou ulicí a falešně si
prozpěvuje dobovou písničku. Střih, stín

muže s cylindrem na hlavě a kabelou v ruce,
vržený na studenou, vlhkou zeď. Ona si

všimne, že za ní někdo jde. Zrychlí krok, on
také, to vše se na dlažebních kostkách dobře
rozléhá. Prudce oddechující nevěstka uhne do
postranní uličky, vrah za ní. Pak záběr na
zvednutý nůž, její tvář, výkřik, vychlístne

krev, třeba na plakát muzikálu. Roztmívačka,
další záběr na policistu, jak vydechne: „Ach

bože,“ a píská na píšťalku. Nuže, to je
stereotyp Jacka Rozparovače, jak jej známe z
filmu – a nic takového v Moorově románu
nenajdeme. Moore nezakrývá, že smrt těch
šlapek kdesi v postranní uličce byla hnusná,
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bídná a nezasloužená. Neumožňuje čtenářům
uniknout do pohodlného hororového klišé,
naopak, ukazuje příšernou a nepřikrášlenou
pravdu. To by ale samo o sobě nestačilo. V
románu není důležité, kdo je vrah (to ostatně
víme od první stránky), ale jak a proč se to
všechno stalo. A tak čtenář stejně jako
detektiv Dirk Gently v knihách Douglase
Adamse neřeší jen samotný případ, ale

doslova celý svět, v němž ke zločinu došlo.
Viktoriánský svět se všemi jeho klady a

zápory, svět úžasného technického pokroku i
ponižující bídy, svět královské rodiny,

zbytnělé střední třídy a tajných společností,
ovšem i svět nejubožejších z ubohých v

londýnském East Endu. Podobně jako Ecovo
Jméno růže lze román Z pekla číst několika

způsoby: jako netradiční detektivku o
královském spiknutí, jako beletrizovanou
literaturu faktu (a že je Moorovo řešení

Rozparovačova případu přesvědčivé) či jako
strhující sociologickou črtu viktoriánské
společnosti. Anebo jako portrét výjimečně
vzdělaného sériového vraha. Není to četba
pro každého. Vstupte pouze na vlastní

nebezpečí… Kniha vyšla i v limitované verzi
50 kusů s alternativní obálkou bez přebalu.
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