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Abstrakt 

Jean Ray, vlastním jménem Raymundus Joannes Maria De Kremer, byl jedním 

z nejvýznamnějších belgických spisovatelů první poloviny dvacátého století. Jeho tvorba byla 

stylisticky i žánrově velice rozsáhlá a rozmanitá, publikační činnost trvala nepřetržitě přes 

šedesát let. Psal především krátké fantastické povídky a dobrodružné romány, nicméně pod 

pseudonymem John Flanders překládal, resp. psal také detektivní příběhy. Svá díla publikoval 

především časopisecky a v novinách. Ray byl bilingvní, což mu umožnilo psát jak v jazyce 

francouzském, tak i vlámském. Oba jazyky jsou v jeho tvorbě obdobně zastoupeny. Převážná 

část jeho díla byla vydávána buď anonymně, nebo pod nejrůznějšími pseudonymy. 

Diplomová práce je stručnou monografií tohoto autora. V první části se zabýváme 

teoretickým zasazením jeho osobnosti a tvorby do kontextu belgické francouzsky psané 

literatury a do žánru fantastické literatury. Druhá část je věnována životopisu Jeana Raye, 

s důrazem na jeho literární tvorbu. Obsahem třetí části je analýza vybraných děl z jeho 

rozsáhlé tvorby. Krátce se zabýváme detektivními příběhy Harryho Dicksona, nicméně jádro 

třetí části tvoří tvorba fantastická, tj. nejvýznamnější knižní soubory krátkých fantastických 

povídek a jeho jediný fantastický román Malpertuis. 

Diplomová práce si klade za cíl seznámit českého čtenáře s tímto u nás málo známým, 

přesto však slavným belgickým spisovatelem a to stručnou analýzou vybraných děl 

fantastického žánru z jeho rozsáhlé tvorby.  
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Summary 

 Raymundus Joannes Maria De Kremer, best-known under the pseudonym of Jean Ray, 

was one of the most important Belgian authors of the first half of the twentieth century. His 

contribution to literature is immense, both in its volume and in its diversity, stretching well 

over sixty years of uninterrupted writing. While he wrote mostly short stories of the fantastic 

genre and adventure novels, he also published detective stories under the pseudonym of John 

Flanders. A major part of his work was published in newspapers and magazines. Jean Ray 

was bilingual, which allowed him to write both in French and Flemish, dividing his attention 

equally between the two. The majority of his writings was published either anonymously or 

under various pseudonyms.   

  The aim of our thesis is to provide a monograph overview of the said author. The first 

part situates his work in the context of Belgian literature written in French and the fantastique 

genre in general. The second part is devoted to his life, with special focus on his literary 

career. The third part contains analyses of selected parts of his extensive oeuvre. Briefly, we 

look at the Harry Dickson detective stories. However, the core of our analysis are his fantastic 

writings, i.e. selected collections of his fantastic short stories and the only fantastic novel he 

ever wrote, Malpertuis.  
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Résumé 

Raymundus Joannes Maria De Kremer, connu sous le pseudonyme de Jean Ray, était 

l´un des plus importants écrivains belges de la première moitié du vingtième siècle. Son 

œuvre était très vaste et varié du point de vue du genre, de la stylistique et de la thématique. Il 

ne cessait de publier pendant plus de soixante ans. Il s´est consacré essentiellement aux 

courtes histoires fantastiques et des romans d´aventure, mais il a aussi écrit des romans 

policiers en flamand, sous le nom de John Flanders. Ses contes étaient publiés surtout par les 

revues et les journaux. Jean Ray était bilingue, ce qui lui a permis d´écrire en français ainsi 

que en flamand. Les deux sont également présentes dans son œuvre. La plupart de ses 

écritures étaient publiés soit sous des pseudonymes, soit sans signature. 

Ce présent mémoire est une monographie concise de cet auteur.  Dans les chapitres 

introductifs théorétiques nous situons son œuvre dans le contexte de la littérature belge de la 

langue française et dans le contexte du genre fantastique. Dans la deuxième partie nous 

abordons sa biographie, en nous concentrant sur son œuvre littéraire. Dans la troisième partie 

nous faisons une analyse de quelques ouvrages choisis. Nous nous penchons en bref sur les 

romans policiers d’Harry Dickson, mais surtout sur son œuvre du genre fantastique. C´est-à-

dire les recueils de ses contes fantastiques, ainsi que le seul roman fantastique qu´il a écrit, 

Malpertuis. 

Le but de ce mémoire est d´introduire cet écrivain exceptionnel au publique tchèque, 

car bien qu´il est célèbre, il y est mal connu.    
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I. Úvod 

Jean Ray je nejvýznamnějším belgickým autorem fantastických povídek. Nicméně 

toto tvrzení odhaluje jen pouhý zlomek toho, čím skutečně byl. Neboť Jean Ray, vlastním 

jménem Raymondus Joannes Maria De Kremer, byl někým naprosto výjimečným. Jeho 

literární tvorba byla velice rozmanitá: kromě knižně vydaných fantastických povídek a 

jednoho fantastického románu především během celého svého života přispíval do mnoha 

novin a časopisů, psal dobrodružné povídky a detektivní romány, publikoval díla psaná 

francouzsky i vlámsky a pod nejrůznějšími pseudonymy. Ačkoliv se literární tvorbě věnoval 

nepřetržitě přes šedesát let, věhlasu se mu dostalo až na sklonku života. To však ani 

v nejmenším nesnižuje hodnotu a kvalitu jeho celoživotní tvorby. Důvodem pro pozdní slávu 

– navzdory jeho talentu – byla především skutečnost, že se věnoval literárnímu žánru 

okrajovému a do značné míry obskurnímu, z čehož plyne i fakt, že většina jeho tvorby 

vycházela jednotlivě časopisecky a v novinách. 

  

Diplomová práce je monografickou studií tohoto autora. V první části se zabýváme 

teoretickým zasazením jeho osobnosti a tvorby do kontextu belgické francouzsky psané 

literatury a do žánru fantastické literatury. Nejprve je nutné definovat pojem belgická 

literatura, neboť ten není výmluvný sám o sobě. Na území dnešní Belgie totiž existuje 

literatura psaná jak francouzsky, tak i vlámsky, přičemž ne všichni spisovatelé narození či 

pobývající na území Belgie se pokládají, nebo jsou pokládáni za autory patřící do belgické 

literatury. Je vlastně otázkou, zda belgická literatura jako taková vůbec existuje. V první části 

se také zabýváme definicí fantastického žánru a stručně popisujeme jeho ustanovení. 

Druhá část diplomové práce je věnována životopisu Jeana Raye, s důrazem na jeho 

literární tvorbu. Popisujeme v ní jednak nejdůležitější okamžiky Rayova soukromého života, 

ale především pak významné milníky jeho spisovatelské kariéry. V této části představujeme 

rok po roce obrovské množství povídek, příběhů a románů, které za svůj život dokázal napsat. 

Obsahem třetí části je analýza vybraných děl z jeho rozsáhlé tvorby. Krátce se 

zabýváme detektivními příběhy Harryho Dicksona, nicméně jádro třetí části tvoří díla 

fantastická, tj. nejvýznamnější knižní soubory krátkých fantastických povídek a jeho jediný 

fantastický román, Malpertuis. Jednotlivé vybrané povídky jsou rozebrány podrobně 

z formálního a sémantického hlediska, rozbory slouží k zobecňující charakteristice Rayovy 

povídkové tvorby. 
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Jeana Raye je téměř nemožné zařadit do nějaké škatulky, dát na něj štítek či jeho 

tvorbu přehledně a srozumitelně roztřídit, označit, popsat. Přesto se o to pokusíme. Cílem naší 

diplomové práce je představit tohoto neobvyklého spisovatele a jeho dílo českým čtenářům. A 

byť to pro většinu z nich bude první, náhodné setkání, možná příliš letmé a málo důvěrné, 

věříme, ze bude podnětem pro další, mnohem osobnější setkání, a to především na stránkách 

jeho knih. 
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II. Belgická literatura a fantastický žánr 

2.1 Vymezení pojmu fantastický žánr 

Jak píše významný literární teoretik Tzvetan Todorov (2010: 7), už samotný výraz 

literární žánr je svým způsobem problematický a omezující. V literatuře jakožto vědní 

disciplíně se totiž předpokládá, narozdíl od přírodních věd1, že každé dílo je svým způsobem 

unikátní a neopakovatelné, ať už ve svém celku, nebo alespoň některým svým aspektem. Jak 

je potom možné seskupovat unikátní díla do kategorií? A jak by bylo možné nazývat 

neunikátní dílo (tj. kopii) literaturou? Jak Todorov (2010: 9) správně poznamenává, hodnota 

literárního díla je dána tím, čím se od ostatních liší, a ne tím, čím se ostatním dílům podobá. 

Řešením se ukazuje být skutečnost, že žánry existují na mnoha úrovních, od nejobecnějších 

(próza, poezie, drama) až po detailní žánry typu „fantastická povídka psaná francouzským 

jazykem na území Belgického království“. Úroveň si badatel volí sám na základě hlediska 

zkoumání. Každé takovéto zkoumání pak musí mít dva cíle: zaprvé hledat to, co má dílo 

společné s ostatními díly patřícími do stejného žánrového zařazení, zadruhé čím se od nich 

odlišuje, v čem je oproti nim výjimečné. 

Fantastický žánr je z hlediska literární vědy žánrem pomezním. Nachází se na rozhraní 

hororu a nadpřirozeného, pohádkového vyprávění. Vyznačuje se náhlým vpádem ireálna do 

doposud realistického vyprávění příběhu, nevysvětlitelných skutečností do logicky 

uspořádaného světa. Zatímco hororové a děsivé příběhy přijímají nevysvětlitelné jevy jako 

přirozenou součást „svého“ světa, ve fantastických příbězích jsou postavy těmito jevy 

zaskočeny, bojí se jich a odmítají je. V pohádkových příbězích se naopak kouzla a čáry 

předpokládají z podstaty žánru, jedná se o svět s vlastními pravidly, snový, imaginární a 

především nereálný.  

Jádrem fantastična je váhání a nejistota, které pociťuje osoba ocitající se tváří v tvář 

zdánlivě nadpřirozené události, která nemůže být vysvětlena zákony našeho světa. Tato 

osoba, ať už se jedná o postavu příběhu nebo čtenáře, který ho čte, musí volit mezi dvěma 

možnostmi: buď zažívá jakési mámení smyslů a událost je jen výplodem fantazie, nebo se 

událost skutečně stala, ale řídí se zákony, které jsou mimo náš svět (Todorov 2010: 26). 

Todorov (2010: 26) také cituje definici ruského filosofa a mystika Vladimira Solovjova, který 

tvrdí, že „v opravdové fantastice vždy zůstává vnější, formální možnost prostého 

                                                 
1 V přírodních vědách každý jedinec vykazuje charakteristické rysy skupiny, do níž náleží. Tudíž je možné 

poměrně přesně předpokládat charakteristiku jedince na základě vlastností skupiny, jíž je součástí. A nový 

jedinec nemění charakteristiku skupiny jako celku. (srov. Todorov 2010: 9) 
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vysvětlení [...], přičemž však je toto vysvětlení definitivně zbaveno vnitřní 

pravděpodobnosti“. Fantastický prvek tedy do vyprávění vnáší událost, kterou je teoreticky 

možné vysvětlit přirozenými i nadpřirozenými příčinami, nicméně ty přirozené se jeví jako 

nepravděpodobné. A je na postavě, jak se s tím vyrovná, čemu se rozhodne věřit.  

Fantastično je hrubým, nečekaným porušením řádu, jak ho známe. Předpokládá 

existenci událostí dvojího řádu, tj. přirozeného a nadpřirozeného světa (Todorov 2010: 27). 

Nicméně záleží na osobě, která je události svědkem, jak se rozhodne ji vnímat – fantastično se 

vyznačuje tímto dvojím možným výkladem nadpřirozené události, tj. nutností volby. A trvá 

pouze po čas tohoto váhání. 

Todorov (2010: 31-32) stanovuje tři podmínky fantastična. První podmínkou je váhání 

čtenáře. Aby se jednalo o fantastický prvek, musí u čtenáře vyvolávat nejistotu ohledně své 

(ne)možnosti. Druhou podmínkou, která však není nezbytně nutná, je, obdobně jako u 

čtenáře, váhání postavy ve vyprávění. Třetí podmínkou fantastična je přiměřený způsob 

interpretace čteného textu. Čtenář musí svět vyprávění považovat za skutečný svět živých 

osob a vyprávění za skutečný popis událostí, tj. nikoliv za alegorii nebo poetickou hru se 

slovy. 
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2.2 Vznik fantastického žánru 

Fantastický žánr zaujímá ve frankofonní literatuře zvláštní postavení, a to především 

v tvorbě belgické a francouzské. Předchůdce fantastična bychom mohli hledat už ve 

středověké literatuře na francouzském území, nicméně kořeny fantastického žánru jako 

takového sahají do konce 18. století, kdy se v Anglii objevuje tzv. gotický román (někdy 

nazývaný též černý román). Ten je také považován za předchůdce moderního hororového 

románu. V gotických románech se poprvé objevuje ponurá atmosféra, zlovolné prostředí, 

záhadné postavy a nadpřirozené jevy, kterými se později vyznačuje i fantastická tvorba. 

Nicméně se ještě nejedná v pravém slova smyslu o fantastický žánr, a to z toho důvodu, že 

zatímco román gotický se ze své podstaty celý odehrává ve světě, ve kterém se nadpřirozeno 

předpokládá, fantastično je naopak charakteristické tím, že do jinak normálního světa 

najednou a zcela neočekávaně zasáhne nadpřirozená událost.  

Na gotický román navazuje v první polovině 19. století tzv. francouzský frenetický 

román, který se podobně jako gotická tvorba vyžívá v děsu a hrůzostrašných událostech.  

Fantastický žánr jako takový se poprvé objevuje začátkem 19. století v německé 

literatuře, a to především v díle E.T.A. Hoffmanna. Jeho povídky jsou záhy překládány do 

francouzštiny a ve Francii se stávají velice úspěšnými. Inspirací pro mnohé fantastické autory 

byl také americký spisovatel Edgar Allan Poe a jeho hororovo-fantastické povídky. Jedním 

z prvních Francouzů, který píše povídky ve fantastickém duchu, je Charles Nodier. 

Fantastický prvek se ve Francii objevuje také u autorů, kteří jsou známí spíše pro svá díla 

nespadající do fantastického žánru. Jedná se především o Honoré de Balzaca, Prospera 

Mériméeho, Gérard de Nervala a Guy de Maupassanta. Balzac se ve své tvorbě inspiroval 

právě Hoffmannem a napsal tucet fantastických povídek a tři fantastické romány. Pro 

Maupassantovu povídkovou tvorbu jsou některé z fantastických prvků příznačné, a to 

především atmosféra strachu a napětí či nejistota, váhání až šílenství jeho postav. Tyto autory 

však nelze označit za fantastické, neboť fantastický žánr zaujímá jen okrajové místo v jejich 

tvorbě. Fantastický žánr ve Francii se dále inspiruje a prolíná se symbolismem a dekadencí 

konce devatenáctého století. Rozkvět fantastického žánru v belgické literatuře nastává také 

koncem devatenáctého století a čerpá ze symbolismu a realismu soudobé literární tvorby. 
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2.3 Vymezení pojmu belgická literatura 

Na území Belgického království existují vedle sebe – obdobně jako dvě národnostní a 

jazykové skupiny2 – literatura psaná v jazyce vlámském a literatura psaná v jazyce 

francouzském. Skutečný literární vývoj belgické literatury se datuje až od vzniku 

samostatného Belgického království, po revoluci roku 1830, kdy se země územně ustanovila 

do podoby, jak ji známe dnes (Novák 1966: 31-32). Francouzsky psaná literatura na území 

dnešní Belgie byla před vznikem samostatného Belgického království považována za součást 

literatury francouzské. Flanderská (tj. vlámská) buržoazie pak po celá staletí mluvila a psala 

francouzsky, takže starší francouzsky psaná literatura odráží obě národnostní skupiny na 

území dnešní Belgie. Literatura ve vlámském jazyce byla přidružována k holandské literatuře.  

Literatura psaná ve francouzském jazyce mimo území Francie se v dnešní literární 

vědě souhrnně nazývá frankofonní. Tento termín zahrnuje především francouzsky psanou 

literaturu Belgie, Švýcarska, Lucemburska, Kanady, afrických států a ostrovních území 

v Antilách a v Tichém a Indickém oceánu. Problém, se kterým se frankofonní literární díla 

potýkají, je jejich legitimita. Oscilují mezi dvěma póly – být autonomní literaturou, nebo být 

začleněny do francouzského, resp. pařížského prostředí. Francouzsky psaná literatura je do 

velké míry závislá na „uznání“ pařížské metropole. Pokud je autorovo dílo vydáváno 

věhlasným pařížským nakladatelstvím, dostane se jednak do širokého povědomí a také je mu 

dána legitimita z hlediska kvality, dostává se mezi literární díla prvního řádu. Zároveň však 

přestává být součástí své domácí literatury, včleňuje se do literatury francouzské. Proto jsou 

frankofonní literatury zmítány dvojí volbou. Být uznán kritiky a veřejností, stát se známým, 

ale zároveň se do velké míry zříci své národnosti, nebo zůstat věrný svým kořenům, 

publikovat u vydavatele ve své zemi, ale být odsouzen k trvalému pobytu na okraji zájmu. 

Frankofonní literatura a její legitimita jsou do velké míry závislé na uznání pařížských 

vydavatelů. 

Belgická literatura se dá charakterizovat dvěma způsoby – jako francouzská literatura 

Belgie3 nebo jako francouzsky psaná belgická literatura4. Pro laika jsou tyto dva termíny 

možná zaměnitelné, avšak pro odborníky vyjadřují dva odlišné úhly pohledu na danou věc. 

Termín francouzsky psaná belgická literatura v sobě skrývá tvrzení, že belgická literatura je 

                                                 
2 Přesněji tři národnostní a jazykové skupiny: vlámská, valonská a německá. Nicméně pro účely této práce 

budeme uvažovat pouze dvě hlavní, valonskou a vlámskou. 
3 „Littérature française de Belgique“ (Cahiers du C.E.R.C.L.E.F. 1985: 3). 
4 „Littérature belge de langue française“ (Cahiers du C.E.R.C.L.E.F. 1985: 3). 
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samostatná, nezávislá a jednotná entita, která však zahrnuje vlámsky i francouzsky psaná díla. 

Naopak druhý termín francouzská literatura Belgie předpokládá jednotnou oblast francouzské 

literatury, jejíž součástí (a pouhou jednou částí z mnoha) je i francouzsky psaná literatura na 

území Belgie.   

 Významný belgický spisovatel a literární teoretik Franz Hellens je autorem termínu la 

littérature française de Belgique (francouzská literatura Belgie) (Quaghebeur 1998: 243), 

naopak literární historik Marc Quaghebeur používá označení lettres belges de langue 

française (belgická literatura psána francouzským jazykem) (Quaghebeur 1998: 29). 

 Pro účely této práce volíme termín francouzsky psaná belgická literatura, který podle 

našeho názoru více vyhovuje úhlu našeho bádání, a sice že se fantastickým žánrem v belgické 

literatuře budeme zabývat pouze u tvorby ve francouzštině. Toto vymezení je nezbytné, neboť 

i vlámská tvorba se významným a svérázným způsobem podílí na fantastickém žánru první 

poloviny dvacátého století. 
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2.4 Stručný přehled vývoje belgické literatury z jazykového hlediska a jeho 

vliv na belgickou fantastickou tvorbu 

2.4.1 Dostředivá fáze 

Počátek ustanovování samostatné belgické literatury je charakterizován dostředivou 

tendencí. Literární tvorba se vyhraňuje proti francouzské tvorbě a vyzdvihují se její odlišnosti 

a výjimečné prvky. Jazykem psaní je stále francouzština (buržoazie je bilingvní), ale dochází 

k odmítání francouzského vlivu. Naopak se vyzdvihuje německý romantismus a německé 

literární postupy, které se transformují a aplikují na francouzský jazyk. Vzniká mýtus o 

belgickém duchu (l´âme belge), založený na hodnotách stability a zdravého rozumu belgické 

měšťanské třídy poloviny devatenáctého století, jejímž základním stavebním kamenem je 

vlámská kultura. V literatuře se vyzdvihují kladné vlastnosti vlámského národa, tematicky i 

stylisticky vzniká legenda o tajemných obyvatelích Flander. 

Tyto tendence se promítají i do fantastického žánru: stíny, psychologické hříčky, 

tajemná zákoutí a ulice, kultovní místa, zříceniny… Zároveň vzniká úzký vztah mezi 

vlámským a fantastickým. Nicméně vlámské prostředí a tematika popisovány francouzským 

(byť mateřským) jazykem, který nedisponoval dostatečnými výrazovými prostředky pro popis 

vlámského prostředí (Cahiers du C.E.R.C.L.E.F. 1985: 5), vedly k tomu, že autor zvláštnosti 

svého idiolektu vyzdvihoval jako osobitost své stylistiky. Tím se (především) fantastická 

literatura ještě více odcizovala hlavnímu literárnímu proudu své doby a stávala se o to víc 

zvláštní a tajemnou. 

 

2.4.2 Odstředivá fáze 

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století však dochází z hlediska flanderské 

legendy k významné změně. Vlámská buržoazie, která má najednou i finanční prostředky na 

to, aby se mohla více věnovat literatuře, se stále více orientuje na svůj mateřský jazyk a čím 

dál tím více děl začíná vycházet ve vlámštině. Důsledkem toho zažívá belgická francouzsky 

psaná literatura významný odliv vlámských autorů, kteří začínají vytvářet literaturu vlámskou. 

Belgická francouzsky psaná literatura se najednou ocitá v oslabení, a proto musí znovu hledat 

způsoby, jak se prosadit. Nabízí se dva způsoby, které jsme zmínili už výše – vytvořit vlastní, 

samostatnou belgickou literární oblast, nebo se začlenit do francouzského, resp. pařížského 

prostředí, což znamená asimilovat se. Belgie volí druhou možnost a pro celé období 
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odstředivé fáze je tedy charakteristická snaha o včlenění se do francouzského literárního 

prostředí (Cahiers du C.E.R.C.L.E.F. 1985: 6).  

Skupina tzv. pondělkářů (les lundistes) kolem Franze Hellense formuluje požadavek, 

aby se belgická tvorba ve francouzském jazyce nijak nelišila od jiných frankofonních literatur 

a aby měli belgičtí autoři z hlediska tvorby, publikační činnosti i přijetí veřejností stejné 

podmínky jako ostatní frankofonní autoři. V roce 1937 vydává Hellens prohlášení, že 

belgická literatura je součástí literatury francouzské a pouze tak bude schopna dosáhnout 

vyšší úrovně. To však má u autorů za následek zřeknutí se či zakrývání svého belgického 

původu.  

Asimilační tendence odstředivé fáze samozřejmě ovlivnily také fantastický žánr. 

Vnější projevy fantastické tvorby byly nahrazeny fantastičnem vnitřním, tj. úvahami o 

samotné existenci a bytí (Cahiers du C.E.R.C.L.E.F. 1985: 6). Tím se tento žánr stal 

v belgickém podání do ještě větší míry univerzálním a neangažovaným.   

 

2.4.3 Polemická fáze 

V této třetí fázi vývoje belgické francouzsky psané literární tvorby se snoubí obě 

předchozí tendence, tj. národnostní i popírání nároodnosti. To znamená, že se autoři nebrání 

mezinárodnímu věhlasu ani publikování v pařížské metropoli, ale zároveň již nezastírají svůj 

belgický původ. Významným počinem pro konstituování této tendence je v sedmdesátých 

letech minulého století publikace sborníku La Belgique malgré tout pod vedením Jacquesa 

Sojchera.  

Toto období je z hlediska fantastické literatury problematické (Cahiers du 

C.E.R.C.L.E.F. 1985: 8). Paříž už totiž, i díky předchozímu vývoji belgické literatury, uznává 

příslušnost autorů k periferním oblastem. Proto se vytrácí jeden z hlavních rysů fantastické 

literatury, a sice okrajovost a jistá záhadnost. Zůstává otázkou, zda má i v této změněné 

situaci fantastický žánr své opodstatnění. 
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2.5 Belgická francouzsky psaná fantastická literatura 

Fantastická literatura zaujímá v belgické literární tradici významné místo. Přesto se 

však tento žánr nachází na okraji legitimity, díla byla po celou dobu vydávána v edicích 

určených pomezním literárním žánrům. 

Belgické království je zemí fantastična, která dala vzniknou celé tzv. belgické škole 

podivuhodna5 (Pirard 2005). Podle Jeana-Baptista Baroniana, velkého odborníka na 

fantastický žánr, je belgické fantastično reakcí na statický, neměnný, tradičně mírný obraz 

obyvatel tohoto království. Je revoltou proti tomuto obrazu, je vyjádřením touhy po tajemství 

a záhadnosti, touhy po chaosu a převrácením daného řádu. Baronian jej proto nazývá 

reakčním fantastičnem (Pirard 2005). 

Jak píše Germaine Sneyersová, belgický román se vyznačuje důrazem kladeným na 

dvě poměrně blízké tendence: snovost a regionalismus. Belgická literatura je na jednu stranu 

realistická a popisná, na druhou stranu se v ní většinou objevují i prvky tajemné, kdy se realita 

prolíná s mlhavými sny (Sneyers 1941: 294, cit. dle Cahiers du C.E.R.C.L.E.F. 1985). Na 

konstituování belgického fantastického žánru měla velký podíl i národnostně-lingvistická 

pluralita samotné země. Sociální nepokoje, které jsou charakteristické pro celé období 

moderních belgických dějin, měly na literární tvorbu belgických autorů obrovský vliv. Otázky 

národní identity, vlámské, valonské či belgické, prostupují celým literárním vývojem země a 

do velké míry ho utvářejí. Navzdory tomu však samotná tvorba zůstává až pozoruhodně 

neangažovaná. 

 Jak píše Jacques Carion (1986: 8), belgická fantastická literatura se rodila z velice 

různorodých textů, vycházela z kořenů symbolismu a realismu, mezi nimiž se neustále 

zmítala. Hlavní období vzniku děl fantastického žánru trvalo zhruba půl století. V počátcích 

se autoři inspirovali místními legendami a také si přivlastňovali některé postavy ze zahraniční 

tvorby. Avšak postupně se od místního prostředí a folklóru distancovali a zároveň začali 

odmítat kopírování zahraničních modelů.  

V průběhu dvacátých let minulého století se fantastický žánr na belgické literární 

scéně konečně zabydlil. V roce 1927 vychází speciální číslo časopisu Revue belge věnované 

strachu, které sestavil André de Lorde. Ve stejném roce vychází antologie zasvěcená Mistrům 

strachu6, ve které se objevuje i jedna povídka Jeana Raye, Irish Whisky. Ve dvacátých a 

třicátých letech se belgický fantastický žánr silně orientuje na anglosaský svět fantastických 

                                                 
5 L´école belge de l´étrange. 
6 Maîtres de la peur. 
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povídek, anglického gotického románu a amerického hororu. Tentokrát však, na rozdíl od 

konce devatenáctého století, nepřejímá jeho postavy. Místo toho se v dílech belgických 

fantastických autorů velice často objevují narážky a odkazy na anglosaské romány a povídky. 

Začínají vycházet díla podepsaná Johnem Flandersem, jedním z mnoha pseudonymů Jeana 

Raye. Během okupace neměla Belgie přístup k zahraniční nakladatelské činnosti, takže se 

objevil prostor pro domácí tvorbu. Čtyři autoři, Jean Ray, Thomas Owen, Jules Steohane a 

Stanislas-André Steeman, zakládají nakladatelství Les auteurs associés, ve kterém vycházejí 

detektivní a fantastické romány a povídky. Uzrála doba na to, aby fantastické povídky 

přestaly vycházet jen časopisecky a naopak se vydávaly jako sbírky knižně. V roce 1938 

vydává Franz Hellens sbírku Contes choisis a o tři roky později Nouvelles réalités 

fantastiques, sbírku původně časopisecky vyšlých povídek, doplněnou o několik doposud 

nevydaných. Robert Poulet vydává svá díla Les Ténèbres (1934), Maximilien (1937) a L´Ange 

et les Dieux (1942). Další významný fantastický spisovatel, Michel de Ghelderode, blízký 

přítel Jeana Raye, vydává sbírku povídek Sortilèges. Fantazie a spisovatelské nadání Jeana 

Raye ovšem nezná mezí, autor podstatně převyšuje své vrstevníky. V roce 1942 mu vychází 

narychlo sestavená sbírka starších i nových povídek Le Grand Nocturne, která má okamžitě 

obrovský ohlas a sklízí mezi čtenáři velký úspěch. O rok později vychází sbírka Les Cercles 

de l´épouvante, složená ze dvou starších a osmi nových povídek. V roce 1943 mu také 

vychází jeho jediný román Malpertuis a sbírka krátkých epizodek La Cité de l´indicible, které 

kdysi vyšly v rámci edice Harry Dickson. V roce 1944 vydává sbírku Les Derniers Contes de 

Canterbury, která je opět sestavena ze starších i novějších povídek. Poválečné roky si však 

vyžádaly změnu, a to především tematickou. Vycházejí díla od Queneaua, Michauxa, Viana a 

Camuse, mezi nimiž už není místo pro hrůzostrašné povídky, ačkoliv první tři zmínění autoři 

psali okrajově i fantasticky laděnou prózu. Na začátku šedesátých let se situace opět obrací. 

V roce 1961 vydává nakladatelství Marabout sbírku pětadvaceti nejlepších fantastických a 

hororových povídek. Její kompilaci svěřuje Henrimu Vernesovi. Tato doba je pro fantastický 

žánr opět velice příznivá. V roce 1960 začínají vycházet nezávisle na sobě dva časopisy a 

jeden deník s fantastickou literaturou, Fantasmagie, Planète a Matin des Magiciens, mající 

stejný cíl: skrze literaturu, umění, filozofii a etnografii zkoumat sny, symboly, antické tradice 

a veškerý svět tajemna, magie, nevysvětlitelných záhad a nadpřirozených věcí a skloubit je 

s dnešním moderním světem (Carion 1986: 16). Časopis Fantasmagie věnuje v roce 1962 

číslo k poctě Michela de Ghelderoda, v roce 1963 k poctě Jeana Raye. Planète vydává v roce 

1962 speciální číslo věnované Michelu de Ghelderodovi a publikuje povídku Quand le Christ 

marcha sur la mer… od Jeana Raye. Publikum má o fantastickou literaturu opět obrovský 
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zájem, a proto se jako další logický krok jeví publikování belgické fantastické tvorby 

v ucelených a souhrnných edicích. Tohoto úkolu se velice dobře zhostilo nakladatelství 

Éditions Marabout.  

V belgické literatuře se fantastický žánr často snoubí s detektivkami. Je tomu tak i 

proto, že až do poválečného období detektivní příběhy téměř nevycházely a jejich symbolické 

prvky převzal do jisté míry žánr fantastických povídek. Několik belgických fantastických 

autorů, jmenujme třeba Thomase Owena, se proto nachází na pomezí mezi oběma žánry 

(Cahiers du C.E.R.C.L.E.F. 1985: 9). 

Fantastický žánr je charakteristický tím, že svou legitimitu získává od samotných 

fantastických autorů, kteří projevují uznání jeden druhému. Málokterý literární kritik uznává 

fantastický žánr jako plnohodnotný žánr, který by se mohl měřit s velikány romantismu, 

klasicismu či moderny. Fantastický žánr je uznáván a inspiruje se sám sebou. Autoři na sebe 

vzájemně neustále odkazují, citují ze svých děl a jejich díla jsou plná narážek na cizí texty 

(Carion 1986: 18). 

Už Thomas Owen7 upozornil na to, že je téměř nemožné sestavit výčet všech 

belgických spisovatelů, jejichž tvorba se řadí do fantastického žánru. A to především proto, že 

existují nejen autoři, jejichž hlavní pole působnosti bylo žánru fantastického, nýbrž i tací, 

kteří se mu věnovali pouze okrajově, případně ti, jejichž tvorba vykazuje pouze náznaky 

fantastična. A to už vůbec nebereme v potaz vlámskou fantastickou tvorbu na území Belgie! 

Jean-Baptiste Baronian (1975) ve své antologii belgických fantastických spisovatelů 

dělí tyto autory do tří časových období: předchůdci Jeana Raye, současníci Jeana Raye a 

spisovatelé navazující na Jeana Raye. Ve své antologii jich zmiňuje celkem osmadvacet8. 

                                                 
7 « Il est impossible d’établir un palmarès exhaustif des écrivains belges qui se sont, en quelque sorte, spécialisés 

comme auteurs fantastiques et ceux qui, s’étant affirmés en d’autres domaines, ont cependant fait des incursions, 

souvent remarquables, dans le genre qui nous occupe. » (Owen 1975) 

 
8 Předchůdci: Marcellin La Garde, Henry de Nimal, Pol Demade, Hubert Stiernet, Charles Van Lerberghe, 

Grégoire Le Roy, Georges Eekhoud, Franz Hellens 

Současníci: Henri-Jacques Proumen, Pierre Goemaere, Marcel Thiry, Michel de Ghelderode, Stanislas-André 

Steeman, Thomas Owen, Robert Poulet 

Navazující: Albert Ayguesparse, Albert Dasnoy, Jacques Sternberg, Gérard Prévot, Jean Muno, Gaston 

Compère, Guy Vaes, Gabriel Deblander, Anne Richter, Daniel Mallinus, Jean-Baptiste Baronian, Jean-Pierre 

Bours 
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III. Jean Ray, život a dílo 

3.1 Dobrodružný život Jeana Raye 

Jednou z mnoha zvláštností Jeana Raye bylo, že tajemství a záhady nebyly 

charakteristickými znaky pouze jeho literární tvorby, nýbrž i samotného života. Díky tomu, že 

se mu věhlasu dostalo až v pozdním věku, měly legendy, které kolem své osobnosti léta 

spřádal, čas pevně zakořenit. S plynutím času bylo čím dál obtížnější odlišit skutečnost od 

mýtů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kolem jeho osobnosti se po celá desetiletí točí nespočet pověstí 

(Baronian, Levie 2009: 13). Prý se protloukal životem, plavil se do všech koutů světa, pašoval 

perly a perleť, zbraně i alkohol během americké prohibice, hluboko v džunglích bojoval 

s nejrůznějšími bestiemi a nakonec zakotvil u kočovného cirkusu. Za svůj život vystřídal 

stovky neobvyklých zaměstnání, byl prý katem v Benátkách, pirátem v severských mořích i 

gangsterem v Chicagu. Může to být všechno pravda? Jedná se o druh autorské mystifikace? 

Jak s tím naložit? Je nutné znát pravdu o spisovatelově životě, abychom dokázali náležitě 

ocenit jeho dílo a porozuměli mu? Nebo Rayovi ponecháme jeho závoj tajemna? 

 Přístup veřejnosti je dvojaký. Část se ráda nechává unášet všemi podivnostmi, které se 

zdají někdy více, někdy méně pravděpodobné. Nevěří sice všemu, ale nezáleží jim na 

rozlišování reality a fikce. Považují to za hru, za součást autorovy osobnosti, něco, co 

k danému žánru jednoduše patří. Jiní se naopak snaží do nejmenších podrobností rozkrýt 

tajemství Rayova života, nade vši pochybnost potvrdit či vyvrátit každou zkazku, každý 

detail. Pátrají po pravdě, přestože jsou si vědomi, že ji nikdy plně neodhalí. Mnoho literárních 

badatelů i amatérských nadšenců do fantastického žánru se pokusilo odhalit, kolik z toho, co o 

osobě Jeana Raye kolovalo, se zakládalo na pravdě. V mnoha případech však ztroskotali, 

neboť záznamy o Rayově skutečné minulost jsou natolik spletité, ale zároveň neurčité, že se 

v nich jen těžko hledají skutečně pevné záchytné body, které by se daly bezpečně ověřit.          

Osobnost Jeana Raye se nedá vtěsnat do uhlazených a sterilních kolonek literární 

vědy. Je to spisovatel, který vytvořil jedno z nejpozoruhodnějších děl fantastické, potažmo 

imaginární literatury. Dílo natolik komplexní, psané pod tolika pseudonymy, že se okolo něj 

dodnes točí spousta otázek a stále dává bezpočet podnětů pro výzkum. Mnozí jsou toho 

názoru, že pokud jde o Jeana Raye, tak jisté není vůbec nic (srov. Baronian, Levie 2009: 58). 

Ray nejen že si vědomě budoval jakýsi dvojí život, kromě svého skutečného ještě svůj 

legendární, pašerácko-pirátsko-cirkusácký, ale vytvářel i svoji fiktivní bibliografii, neboli 

pozoruhodné názvy děl, která však nikdy nespatřila tiskařský stroj. Zmiňoval se o nich ve 
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svých skutečných knihách, někdy avizoval jejich budoucí publikaci či z nich dokonce citoval. 

Seznam těchto nikdy nenapsaných děl uvádí Baronian (2009: 58): 

 

� Terres d´aventures 

� La Rencontre magnifique 

� Visages et choses crépusculaires 

� La Griffe dans le brouillard 

� Trois hommes et un fantôme 

� Heptameron: La conjuration du jeudi 

� La Maison du fantôme 

� Histoires de l´avenue du Rhum 

 

Mýtus kolem své osobnosti budoval a upevňoval během celého svého života. 

Základem pro jeho dobrodružnou biografii se stal dopis jednomu známému, ve kterém mu 

jako přílohu poslal vlastnoručně sepsaný životopis. Nikdy nevyvracel ani ty 

nejpozoruhodnější a nejnepravděpodobnější zkazky, které o něm kolovaly. Naopak se jimi 

ještě i dobře bavil. Jak bylo zmíněno výše, sláva dosažená na sklonku života mu umožnila 

vytvořit si životopis, jaký by se slušel u autora tak fantastických a dobrodružných knih, jako 

byl on. A to se mu podařilo do posledního písmenka. 

 

3.2 Mistr pseudonymů 

 Jean Ray používal obrovské množství pseudonymů (viz také Příloha 1). Některými 

z nich se podepsal třeba jen jednou či dvakrát, jinými opakovaně. Nicméně mezi jeho 

nejznámější a nejčastěji používaná patří Jean Ray a John Flanders.  

Obecně se dá říct, že podpis Jean Ray se objevuje u děl psaných francouzsky, zatímco 

jménem John Flanders jsou podepsány příběhy ve vlámštině, a to především dobrodružné 

romány pro mladé čtenáře, vydávané klášterním nakladatelstvím v Averbode. Tento druhý 

pseudonym (nebo úplnou anonymitu) využívá také v období po propuštění z vězení (viz níže), 

neboť dříve téměř výhradně užívané jméno Jean Ray dočasně ztratilo na atraktivitě. (Wouters 

1982: 130-132)  

Používání pseudonymů není mezi autory fantastického žánru obecně nic neobvyklé. 

Většina z belgických francouzsky píšících autorů fantastických děl psala a byla známá pod 

pseudonymem, například Thomas Owen nebo Michel de Ghelderode.  
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3.3 Skutečný život Jeana Raye 

Raymondus Joannes Maria De Kremer se narodil 8. července 1887 v Gentu, ve 

vlámské části Belgického království. Jeho matka byla učitelkou a později ředitelkou na 

dívčím internátu. Otec pracoval na nádraží v přístavišti. Jeho babička byla vlámského původu. 

Pokud pomineme legendu o dobrodružném životě Jeana Raye, tak můžeme téměř s jistotou 

tvrdit, že až na občasné cestování prožil celý svůj život v Gentu. 

Mezi lety 1894 a 1899 navštěvoval základní školu v Gentu. V roce 1901 začal 

studovat na střední škole v Pecqu, kterou absolvoval s vyznamenáním v roce 1903. Rok 

studoval humanitní vědy, mimo jiné nizozemštinu a francouzštinu, a v roce 1904 úspěšně 

složil přijímací zkoušky na pedagogickou fakultu. První ročník však musel opakovat, a když 

ani napodruhé neuspěl u ročníkových zkoušek, studium na vysoké škole vzdal.  

Do období vysokoškolských studií spadají i Rayovy první spisovatelské počiny: 

v červnu 1906 přispívá do vlámského studentského časopisu dvěma texty o koleji v Pecqu. 

Jsou psány vlámsky a podepsány R. De Kremer. O rok později publikuje dvě vlámské básně a 

dlouhou novelu s názvem Pension Muffle-Flou. Od roku 1909 začíná pomalu spolupracovat 

s gentskými kabarety, připravuje pro ně texty písní a scénáře představení. V letech 1911 až 

1925 spolupracuje s řadou gentských divadel a kabaretů na adaptacích pikantních kabaretních 

čísel do francouzštiny.  

V roce 1910 začal pracovat jako úředník na městském úřadě v Gentu a tuto práci 

vykonával dalších devět let. V té době se zabýval také hudbou a poezií, napsal například 

libreto k Lied d´automne a spolupracoval s pařížským koncertním průvodcem L´Officiel des 

concerts. V divadle Le Nouveau Cirque se poprvé hraje kabaretní číslo, pod jehož písněmi je 

autorsky podepsán Ray. V roce 1911 publikuje, pod jménem Raymond De Kremer, báseň a 

novelu v dvojjazyčném kulturním měsíčníku Gand XXe siècle a také dvě hudební partitury. 

V roce 1912 vychází dalších pět partitur, podepsaných Jean Ray.  

V roce 1912 se Ray oženil, jeho manželkou se stala Virginie Balová, kabaretní 

umělkyně vystupující pod jménem Nini Balta. V tom samém roce začíná Ray ještě 

intenzivněji spolupracovat s měsíčníkem Gand XXe siècle. Do každého vydání píše několik 

reportáží, kromě toho také pravidelné sloupky o gentském obchodu a regionálních malířích, 

měsíčník otiskuje další z jeho básní a novelu. Poslední číslo vychází v červnu 1914, vydání 

zároveň obsahuje poslední reportáží podepsanou Raymond De Kremer.  

V roce 1913 se Rayovi narodila dcera, rodinou přezdívaná Lulu. Podle všeho pracuje 

Ray v té době jako ředitel divadla Ancien Cirque des Trois Clefs a pod jménem Jean Ray píše 
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další kabaretní revue. Také vychází dalších šest hudebních partitur, ke kterým napsal libreto J. 

Ray.  

V roce 1914 byl zaměstnaný v expediční kanceláři, odkud ho během války přemístili 

na oddělení vojenské rekvizice, kde měl na starosti ubytovávání německých vojáků. Byl 

jmenován desátníkem civilní gardy. Během první světové války se hrají další z jeho 

kabaretních her.  

V dubnu 1919 vychází první číslo Ciné, dvojjazyčného týdenníku věnovaného filmu. 

Přestože většina článků zde vychází anonymně, dá se téměř s jistotou říct, že mnohé z nich 

napsal Jean Ray. Dokonce se zdá, že časopisu byl nějakou dobu i šéfredaktorem. Zároveň se 

hrají další divadelní hry a dokonce i opereta z pera Jeana Raye a jeho spoluautorů. Kromě 

nich publikuje Ray i nejrůznější novely, z nichž mnohé vychází právě v Ciné. V tomto roce 

Ray také mění zaměstnání – odchází z městského úřadu a začíná pracovat u soukromého 

burzovního makléře. 

Od roku 1920 pracuje Ray tři roky také jako žurnalista pro noviny Journal de Gand-

Écho des Flandres. Ty se zaměřují především na zprávy obchodního, průmyslového, 

řemeslného, politického, burzovního a námořního charakteru, nicméně mají i flanderskou 

kulturní rubriku, do které přispívá právě Ray svými recenzemi divadelních her hraných 

v Národním flanderském divadle. Zároveň zde má svou pravidelnou fantastickou rubriku, 

kterou píše pod pseudonymem John. V novinách také doporučuje knihy, které stojí za to si 

přečíst. Od léta 1921 se zabývá také literární kritikou. V novinách publikuje několik dalších 

fantastických povídek, které se později stanou základem pro knižní soubor Contes du whisky. 

Noviny bohužel v roce 1923 spějí k bankrotu a po skoro sedmdesáti letech existence zanikají. 

Ray pro ně stihl napsat zhruba sto třicet článků. 

Ray i nadále pokračuje v divadelní a kabaretní tvorbě. V roce 1922 se stává 

tajemníkem redakce Journal de Gand a zároveň zodpovědným editorem Ročenky belgického 

tisku. V srpnu 1922 vychází první číslo týdeníku L´Essor belge, který se zaměřuje na 

umělecká, literární, světová, finanční a průmyslová témata. Jedním z přispěvatelů je i Ray. 

Tento týdeník mu otiskne několik dalších povídek. O rok později vychází poprvé i časopis 

L´Ami du livre, věnovaný literatuře a umění. Ray se zde uplatňuje jako literární kritik a 

později se stává jeho šéfredaktorem. I nadále mu vycházejí jednotlivé povídky, v novinách i 

samostatně. V roce 1924 se stane něco podivného – podle archivních záznamů najednou 

noviny přestávají na půl roku vycházet a Ray se ocitá bez práce. Tato půlroční přestávka 

pozoruhodným způsobem odpovídá době, kterou měl Ray podle svých vlastních slov strávit 

jako námořník pašující alkohol u amerických břehů během prohibice. Ještě pozoruhodnější je, 



 - 26 - 

že vzápětí začíná vycházet série jeho povídek z pašeráckého prostředí okolo přístavišť 

amerických států, později sebrané do sbírky Contes du whisky.  

Rok 1925 je pro spisovatelskou kariéru Jeana Raye klíčový. Opět začíná vycházet 

časopis L´Ami du livre, tentokrát jako měsíčník. Ray publikuje další své povídky a v únoru 

mu vychází první knižní soubor povídek, Contes du whisky. Kniha je okamžitě velice úspěšná 

a z Raye se na chvíli stává známý a slavný spisovatel. Časopis La Revue Belge vydává dosud 

nepublikovanou povídku Le Fantôme dans la cale, a tím začíná dlouholetá spolupráce mezi 

ním a Rayem. Všechna periodika na něj pějí chválu a přinášejí pochvalné recenze sbírky 

Contes du whisky. Tehdy se na krátký okamžik stal známým na belgické literární scéně. 

Z tohoto období také pochází pojmenování „belgický Edgar Allan Poe“, které mu dala kritika. 

Daří se mu i v divadelní sféře, jeho kabaretní hra Féerie má čtyřicet osm zcela vyprodaných 

repríz. Časopisecky mu vycházejí další povídky. V srpnu pak vychází poslední číslo L´Ami du 

livre, ve kterém se píše o chystaném vydání nové sbírky povídek Rum-Row9. Během svého 

působení v tomto časopise napsal Ray recenze na více než tři stovky děl. Mnohými se 

inspiroval, mnoho autorů mělo vliv na jeho vlastní tvorbu, mnohé obdivoval. Nejbližší mu 

byly dobrodružné příběhy, především pak autoři Rudyard Kipling, Maurice Renard, Jack 

London, Louis-Frédérique Rouquette, James Oliver Curwood, Jean-Joseph Renaud nebo 

Pierre Mac Orlan. 

Tento věhlas trval bohužel jen velice krátce. Ray se poté na několik let odmlčel, 

odpykával si ve vězení trest za finanční podvod. V roce 1926 byl Jean Ray spolu s burzovním 

makléřem obviněn ze zpronevěry a po dlouhotrvajícím soudním procesu odsouzen k šesti a 

půl letům vězení. Po jeho zatčení začínají na veřejnosti kolovat více či méně uvěřitelné 

historky o jeho podílu na pašování alkoholu u amerických hranic, o jeho vlastní zálibě v  

alkoholu a v jejich důsledku o enormních finančních ztrátách, které ho postihly. Kdo ví, co 

z toho se zakládalo na pravdě. Nicméně i jeho obhájce mluvil před soudem o značných 

finančních ztrátách svého klienta v důsledku pašování alkoholu do Spojených států. Mohlo se 

jednat o další z řady mystifikací, kterými byl Ray pověstný? Ať tak či onak, v lednu 1927 

nastupuje Ray na šest a půl let do vězení. Koncem roku je mu trest zkrácen na čtyři roky. Toto 

období patří k nejtemnějším a nejosamocenějším v jeho životě. Ztratil svůj věhlas, své dobré 

jméno, svoji prestiž. Přišel i o většinu přátel. Smyslem života se mu ještě silněji stala vlastní 

literární tvorba. Po návratu z vězení se však úspěch neopakoval a jeho tvorba se po mnohá 

desetiletí setkávala s nezájmem a upadla do zapomnění. Jeho povídky vycházely 

v pochybných vydáních, byly prodávány pod cenou a kromě pár jeho nejbližších přátel se o 

                                                 
9 Tato kniha však ve skutečnosti nikdy vydána nebyla. 
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ně nikdo nezajímal. Až do šedesátých let minulého století se o něm nezmiňoval žádný ze 

zásadních přehledů literatury. Zmínka se neobjevila (až na dvě drobné výjimky) ani 

v přehledech belgické literatury psané francouzsky, a to přesto, že fantastický žánr je v Belgii 

jedním z pilířů literární tvorby! (Baronian, Levie 2009: 48) 

V roce 1927 vychází v Paříži první antologie fantastické literatury, Les Maîtres de la 

peur, do které je zařazena i Rayova povídka Irish whisky.  

Ray si z vězení dopisoval mimo jiné i s šéfredaktorem časopisu La Revue Belge 

Pierrem Goemaerem. Díky němu se mu podařilo publikovat několik nových povídek, avšak 

pod jinými pseudonymy, především pak John Flanders, kterým se v minulosti podepisoval 

pod své povídky psané vlámsky. V roce 1929, těsně po Rayově propuštění, vychází povídka 

Le Péril gris podepsaná John Flanders. Časopis dále vydává čtyři jeho povídky pod 

souhrnným názvem Les Histoires étranges de John Flanders a jednotlivě také dvě další. I 

v dalších letech pokračuje časopis ve vydávání Rayových povídek pod pseudonymem John 

Flanders, respektive pod souhrnnou ediční řadou podivných dobrodružství Johna Flanderse. 

V roce 1930 se Ray rozvádí se svou ženou. 

V roce 1931 začíná pod pseudonymem John Flanders spolupracovat na vydávání 

vlámsko-francouzské edice Goede Pers (Bonne Presse) v malém flanderském městečku Diest. 

Součástí edice jsou i svazky povídek souhrnně pojmenovaných Vlaamse Filmkens (Presto 

Films), které jsou psány kinematografickým stylem. Rayova první povídka pro Goede Pers, 

psaná vlámsky, je zařazena právě do tohoto svazku. Mezi lety 1931 až 1939 jich pro svazek 

Vlaamse Filmkens napíše ještě třicet devět. Tím začíná dlouholetá a intenzivní spolupráce 

mezi tímto edičním svazkem a Jeanem Rayem, která trvá až do jeho smrti. V roce 1934 píše 

pro edici Goede Pers poprvé francouzsky, tedy pod hlavičkou francouzského protějšku 

vlámského svazku Vlaamse Filmkens, Presto Films a pseudonymem John Flanders. Povídky 

kinematografického stylu píše vlámsky i francouzsky a do roku 1964 jich napíše vlámsky na 

devadesát a francouzsky na šedesát. Vydavatelství Goede Pers, respektive její protějšek ve 

francouzském jazyce, Bonne Presse, se později zaslouží také o vydávání dobrodružných 

románů Johna Flanderse, určených mladému publiku.  

Kromě výše zmíněných časopisů mu povídky nově otiskuje i časopis v La Flandre 

libérale, opět pod pseudonymem John Flanders. V následujících letech v něm publikuje i 

francouzsky psané povídky, pod pseudonymem Jean Ray. Na konci roku 1931 vychází knižně 

soubor sedmi povídek La Croisière des ombres, který je poprvé od Rayova pobytu ve vězení 

podepsán jménem Jean Ray.  
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V roce 1932 začíná spolupracovat také s časopisem Les Débats, který se věnuje 

literatuře, umění a svobodnému myšlení. Během dvou let publikuje na čtyřicet příspěvků, 

podepsaných buď Jean Ray nebo Lulu. Pro celonárodní univerzitní časopis La Parole 

universitaire, jehož šéfredaktorem je Thomas Owen, píše povídku La Scolopendre. Na 

sklonku roku vychází antologie soudobých belgických francouzsky píšících autorů, do níž je 

zařazena Rayova povídka Ombre d´escale.  

V roce 1933 Ray nadále autorsky spolupracuje s edičním svazkem Vlaamse Filmkens 

a s časopisem La Revue Belge. Nově přispívá do gentských katolických novin Le Bien public. 

Nejprve píše reportáže o neobvyklých nebo méně známých událostech běžného života 

v Gentu. Píše s citem, poetickým jazykem. Později se však věnuje i mimořádným a tragickým 

událostem, píše o havárii britského dopravního letadla v roce 1934 nebo o smutečním 

průvodu s rakví královny Astrid v roce 1935. Tyto reportáže o aktuálním dění vystřídají 

reportáže vzpomínkové, nostalgické, ve kterých se Ray vrací do starých dobrých časů Gentu 

svého dětství a mládí. Poslední příspěvek v této rubrice vychází v červnu 1939. Vedle 

reportáží vychází v těchto novinách jednou týdně několik dobrodružných příběhů ve formě 

fejetonu, jejichž autorem je John Flanders.  

Rokem 1933 začíná Ray pracovat na edici o „americkém Sherlocku Holmesovi“, 

Harrym Dicksonovi, které se bude věnovat dalších sedm let. Vydává ji amsterdamské 

nakladatelství Venootschap, Romanboek en Kunsthandel v sešitovém formátu o dvaatřiceti 

stránkách. Námět těchto detektivních příběhů byl původně německý a s výsledným Harrym 

Dicksonem měl málo společného – vydavatel na původní německy psané detektivky ze 

začátku dvacátého století někde narazil a rozhodl se pro jejich překlad do vlámštiny a 

následné vydání. Po válce tedy začaly vycházet ve vlámském překladu. Úkolem Jeana Raye 

byl jejich překlad z vlámštiny do francouzštiny. Co začalo jako překlad, skončilo nakonec 

úplným přepsáním jednotlivých příběhů. Ray se při psaní inspiroval pouze kresbami od 

Alfreda Raloffa na přebalu knihy, jinak si příběhy vymýšlel zcela nově, protože ty původní 

mu připadaly natolik špatně napsané, že je odmítal překládat. Nutno dodat, že ačkoliv se 

předpokládá Rayovo autorství, příběhy vycházely anonymně, takže se nedá s určitostí říct, 

kolik a které z nich napsal Jean Ray. Série o Harrym Dicksonovi končí v roce 1940 vydáním 

posledních pěti svazků. Ray jich (anonymně) napsal sto sedmdesát osm10. 

V roce 1934 roce začíná Ray pravidelně přispívat i do dalších časopisů, podepisuje se 

Johnnie nebo Lulu. Některé jeho povídky vycházejí v anglickém překladu v amerických 

                                                 
10 Jean Ray napsal také poslední dobrodružství Harryho Dicksona, Le Polichinelle d´acier, které však nebylo 

nikdy publikováno. (Baronian, Levie 2009: 132) 
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fantastických časopisech. Začíná pracovat jako redaktor John F. pro antverpský deník De 

Dag, kde má na starosti rubriku událostí v Gentu. Jedná se o velice podobnou náplň práce 

jako pro deník Le Bien public, s tím rozdílem, že pro De Dag píše vlámsky. V následujících 

dvou letech pokračuje ve své rozmanité redakční a spisovatelské činnosti (Harry Dickson, 

Presto Films, Vlaamse Filmkens, John Flanders) a ve Spojených státech vycházejí další 

překlady jeho povídek. Pod jménem Jean Ray začíná psát pro časopis Magazine belge 

z vydavatelství Patria.  

V květnu 1936 vychází první číslo vlámského obrázkového časopisu Bravo pro mladé. 

Tento časopis měl na soudobou belgickou literární tvorbu velký vliv, a to především vysokou 

kvalitou původní i překladové tvorby. Časopis se věnoval mimo jiné komiksové tvorbě, 

vydával kvalitní americké komiksy, které byly v té době velice žádané. Zároveň zde 

vycházelo obrovském množství textů Johna Flanderse (který byl mimochodem členem 

redakce). Během čtyř let pro časopis napsal 197 povídek11 a 23 fejetonů (navazujících jeden 

na druhý). Povídky byly publikovány pod nejrůznějšími pseudonymy12, fejetony vycházely 

většinou anonymně, pouze několik jich bylo podepsáno pseudonymem Edwin G. Price nebo 

John Flanders. Mezi fejetony se objevuje i tucet příběhů o dobrodružstvích mladého detektiva 

Edmunda Bella, který se na stránky časopisu později vrátí v komiksové podobě.  

V roce 1937 se v časopise Bravo objevuje první komiksová tvorba Jeana Raye. 

Nejprve se jedná o anonymně napsaný námět na komiks (ilustrátor neznámý), následují 

příběhy o Edmundu Bellovi, které už jsou podepsány John Flanders a ilustrovány Frits van 

den Berghem13. Poslední komiks o Edmundu Bellovi však náhle a nečekaně končí jen po 

několika epizodách. Je patrné, že došlo k výměně ilustrátora. Ukazuje se, že Berghem je 

nemocný a umírá. Tím celá komiksová série o Edmundu Bellovi nadobro končí.  

V roce 1940 přestává Ray spolupracovat s časopisem Bravo, který po krátké přestávce 

začíná vycházet zvlášť ve francouzské verzi a zvlášť ve vlámské. Mnoho časopisů a novin 

přestává během války vycházet úplně14, čímž se přerušuje i Rayova tvorba, kterou do nich 

přispíval. Výjimkou jsou noviny De Dag, které vychází až do roku 1944.  

                                                 
11 Jednalo se o krátké povídky, jejichž témata zahrnovala plavení se po jižních mořích, Anglii devatenáctého 

století a příběhy o detektivech a zvířatech.  
12 Právě od tohoto okamžiku se datuje Rayova záliba v užívání množství nejrůznějších pseudonym. 
13 Významný belgický expresionista, kamarád Jeana Ray už od dětství, nicméně pod kresbami nikdy nebyl 

podepsán, neboť se jednalo o čistě komerční práci, aby se uživil. (Baronian, Levie 2009: 130) 
14 Například Le Bien Public je během okupace ukončeno, protože německé vedení rozhodlo, že vydávat 

francouzsky psané noviny ve Flandrech je zakázané.  
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Během válečných let Rayovi knižně vychází sbírka sedmi povídek Le Grand 

Nocturne, sbírka devíti povídek Les Cercles de l´épouvante a sbírka dvaatřiceti povídek Les 

Derniers Contes de Canterbury. Jedná se však o edici věnovanou pouze fantastické tvorbě, 

tudíž známé jen v úzkém kruhu nadšenců. Kritici (jeho přátelé – spisovatelé podobného 

zaměření) ho znovu nazývají „belgickým E. A. Poem“ a ohlasy v recenzích jsou více než 

pochvalné. Nakladatelství Les Auteurs Associés vydává jeho jediný román, Malpertuis. Toto 

nakladatelství, založené stejnojmennou skupinou belgických autorů, kteří se jednou za měsíc 

scházeli k přátelskému posezení a diskuzi, vydávalo během válečných let díla většiny členů 

skupiny a je také vydavatelem výše zmíněných souborů Rayových povídek. Kromě nich mu 

časopisecky vycházejí  další tři povídky. Přesto se však nedá říct, že by byl Ray známý široké 

veřejnosti, opak je pravdou. Přestože byly jeho osobnost i tvorba vysoce ceněny ve 

fantastických kruzích a soudobí autoři, především z klubu Les Auteurs Associés, na něj psali 

nadšené kritiky, byl stále jenom na okraji zájmu běžného čtenáře.  

Po druhé světové válce začíná Ray opět spolupracovat se znovuotevřenými 

vydavatelstvími, především Goede Pers. Pro ilustrované časopisy Zonneland a Petits Belges, 

vydávané klášterním nakladatelstvím v Averbode15, píše francouzsky i vlámsky krátké 

povídky16, pravidelné rubriky, fejetony a náměty komiksů. Jako John Flanders vydává další 

dobrodružné romány pro mladé. Slavná sbírka fantastických povídek Contes du whisky 

vychází v novém vydání, doplněná o tři „hrůzostrašné povídky z moře a souše“ 

(Baronian, Levie 2009: 145). Počínaje rokem 1947 píše Ray, pod jménem John Flanders, 

stovky příběhů a článků pro nejrůznější francouzsky i vlámsky psaná belgická periodika.  

V roce 1947 vychází nový soubor povídek Le Livre des fantômes17, který podle 

Rayových vlastních slov navazuje na anglický gotický román, současně v Bruselu a v Paříži. 

V knize jsou jako autorova díla uvedeny také dvě knihy (Visages et choses crépusculaires a 

La Maison du fantôme), které však nikdy nevyšly a ani nebyly napsány. Na sbírce se bohužel 

projevila autorova únava a omrzelost, které se za posledních pár let stupňovaly s rostoucí 

poptávkou po jeho povídkách. Přestože se ji vydavatelé snaží vyzdvihnout jako nejnovější 

dílo „mistra tajemna a hrůzy“, kniha se ocitá na okraji zájmu a Jean Ray opět ustupuje ze 

scény. Je to dáno i tím, že poválečné roky si žádaly změnu, formální i sémantickou. Proto se 

Ray opět uchyluje k časopisecké a novinářské tvorbě, kde mu kromě pravidelných rubrik 

občas vydají i fantastickou povídku. 

                                                 
15 Ray tento premonstrátský klášter celý život miloval a s jeho nakladatelstvím úzce spolupracoval.  
16 Z nichž mnohé jsou přepracované verze jich dříve vydaných, ale objevují se i dosud nepublikované. 
17 Kniha se původně měla jmenovat Heptaméron: La Conjuration du jeudi. 
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Tímto se Jean Ray opět na nějakou dobu navrací k svým četným pseudonymům, píše 

reportáže, krátké povídky a kronikářské zápisky. Začíná si dopisovat s Michelem de 

Ghelderodem. Jeho povídky opět vycházejí především časopisecky.  

 V této době Ray také vybírá a připravuje k tisku kompilaci třinácti fantastických 

povídek La Gerbe noir od soudobých mistrů fantastična, z nichž pět je belgické národnosti 

(Thomas Owen, Alice Sauton, Gustave Vigoureux, Alphonse Denouwe a Jean Ray).  

Ray začíná spolupracovat s kreslířem Léo Debudtem, žákem zesnulého Frits van den 

Berghema, na dobrodružných příbězích komiksové postavičky Thomase Pipse. Během let 

1947 až 1951 spolu vytvoří šest sérií. 

V roce 1948 začíná Ray (resp. John Flanders) spolupracovat s časopisem pro mladé 

Tintin. Během následujících sedmi let pro něj sepíše přes čtyřicet nových, dosud 

nepublikovaných dobrodružných příběhů, jejichž hlavním tématem je život na moři. Řada 

těchto příběhů později vychází i v jiných periodikách pod pozměněnými názvy. V překladu 

vychází i v pozdější vlámské verzi Tintina.  

  Ray pokračuje ve spolupráci s ilustrovanými časopisy Zonneland a Petits Belges. Od 

roku 1948 se na stránkách těchto časopisů začíná objevovat komiks Le Conquérant noir, který 

je věnován životnímu příběhu skutečného belgického misionáře pátera Pierre-Jean de Smeta, 

který působil mezi indiány. Námět zpracoval Jean Ray a ilustrace vytvořil Renaat Demoen, 

jeden z nejlepších belgických ilustrátorů komiksů své doby. Le Conquérant noir je jedním 

z vrcholů belgické komiksové tvorby a vysoko převyšuje ostatní komiksovou tvorbu Jeana 

Raye (Baronian, Levie 2009: 156). 

V roce 1949 začíná v časopisech Zonneland a Petits Belges vycházet komiks Vers les 

îles du soleil z Rayova oblíbeného námořnického prostředí a na pokračování také sci–fi 

román Slumber Valley (vlámsky a francouzsky). Časopis Averbode´s Weekblad naopak začíná 

vydávat černý historický román Geierstein, podepsaný neobvykle John Ray.  

Jako řada dalších belgických autorů té doby, i Jean Ray přispívá v roce 1949 do 

obnoveného (a přejmenovaného De Dag) časopisu Tout, a to celkem sedmi povídkami. 

V tomto roce také v Gentu začíná vycházet rodinný čtrnáctideník Ons Zondagsblad, do 

kterého Ray přispívá pod jménem John Flanders. 

V roce 1950 píše Ray námět na nový komiks pro Petits Belges a Zonneland, nazvaný 

Le Secret de l´octupus. Jedná se (narozdíl od tvorby pod hlavičkou Johna Flanderse a jeho 

dobrodružných příběhů) o čistě fantastický svět Jeana Raye, plný podmořských příšer a jiných 

zrůd. V tomto roce také jednomu ze svých známých posílá v dopise svůj vlastnoručně 
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sepsaný, velice pozoruhodný životopis, který později dal vzniknout legendě jménem Jean 

Ray: dobrodruh, mořeplavec, pirát, pašerák a kdoví co dalšího.  

V padesátých letech Jean Ray konečně poznává úspěch. A bylo to především zásluhou 

jeho dlouholetých obdivovatelů, kteří se ho neúnavně snažili prosadit u širší veřejnosti. 

Maurice Renault, který byl šéfredaktorem francouzských měsíčníků Mystère-Magazine a  

Fiction, věnovaných záhadám a fiktivním příběhům, od roku 1951 publikoval pokaždé jednu 

povídku. Požádal kritika Rolanda Stragliatiho, aby o nich napsal recenzi, a tím je představil 

širší veřejnosti. 

Od roku 1951 se John Flanders podílí také na komiksových sériích pro Petits Belges  a  

Zonneland, ve kterých vystupují zvířata. V sérii La Cité délivrée kombinuje pohádku 

s policejní zápletkou. Druhá série, L´île au mystère, začíná vycházet nejprve vlámsky a o 

měsíc později také francouzsky.  

Od roku 1952 přispívá Ray také do lékařsky orientovaného gentského časopisu Les 

Cahiers de la Biloque, jehož šéfredaktorem je jeho ošetřující lékař Urbain Thiry, v literárních 

kruzích známý pod pseudonymem Côme Damien. Spolupráce začíná třemi povídkami, 

nicméně v následujících jedenácti letech (1953–1964) jich pro něj napíše dalších 

čtyřiačtyřicet. Časopis Chez Nous publikuje dosud nevydanou povídku Le Requin jaune a 

později další, některé podepsané Jean Ray, některé John Flanders. V tomto roce Ray také 

ukončuje spolupráci na komiksových námětech s Petits Belges a Zonneland. Několik dalších 

časopisů publikuje povídky Jeana Raye a Johna Flanderse.  

V roce 1952 začíná Ray spolupracovat s oficiálním časopisem belgického svaz golfu 

Golf. V průběhu let 1952 až 1958 v něm publikuje dvacet povídek, které v roce 1964 vyjdou 

knižně pod názvem Les Contes noirs du golf (doplněné o šest nových).  

V roce 1953 se aktivně podílí na obsahu Petit Luron, nově vzniklé sobotní přílohy pro 

děti novin Samedi, která vycházela v letech 1953–1962. Píše pro ni nové fantastické povídky, 

přepisuje již dříve vydané nebo je případně přejmenovává. Zcela popouští uzdu své fantazii a 

plně se noří do světa fantaskna pro mladé publikum. Příběhy buď nejsou podepsané, nebo 

jsou podepsány nejrůznějšími bizarními pseudonymy. Třicet svazků Petit Lurona obsahuje 

218 textů od Johna Flanderse: 168 je nepodepsáno, jeden je podepsán J.S., tři John, 

čtyřiadvacet Sailor, dva John M. Sailor, několik John Flanders a o některých se dá pouze 

spekulovat, že jejich autorem je Ray. 

V roce 1955 umírá Rayova (bývalá) manželka. V tomto roce se také podařilo znovu 

vydat román Malpertuis, tentokrát v edici určené pro mládež u vydavatelství Denoël. V roce 

1956 vychází pod jménem Jean Ray povídka Dent d´or (přeložená z vlámštiny) v časopise 
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Audace, za kterou později dostane cenu čtenářů. Časopis poté vydává další dvě jeho dříve 

nepublikované povídky. V roce 1957 slaví Jean Ray sedmdesátiny a John Flanders vydává 

další dobrodružný román. 

V roce 1958 v časopise Audace vychází povídka Un sale tour podepsaná Jeanem 

Rayem a věnovaná Michelu de Ghelderodeovi. Některé z jeho nejlepších povídek vycházejí 

jako součást antologií fantastické nebo soudobé belgické literární tvorby, ať už ve Francii 

nebo v Belgii.  

V roce 1959 dochází k reedicím některých jeho původně časopisecky publikovaných 

povídek (ať už pod jménem Jean Ray nebo John Flanders), a to buď opět časopisecky nebo v 

knižních vydáních, často se jedná o francouzské překlady z vlámštiny.  

V roce 1960 vychází v Paříži román La Porte sous les eaux, na němž Jean Ray 

spolupracoval s Michelem Jansenem18, resp. jedná se o knižní adaptaci dvou francouzských 

Presto Films. V tomto roce se také poprvé osobně setkají Jean Ray a belgický dramaturg 

Michel de Ghelderode. Vznikne tak hluboké přátelství dvou osob, které jsou fascinovány 

hrůzostrašnem, děsem, životem a smrtí, mají smysl pro všemožné šprýmy a jejichž osudy 

byly v mnohém podobné. Oběma se až na sklonku života dostalo uznání, a to navzdory 

talentu a také rozsahu jejich spisovatelské činnosti. Ray a Ghelderode zůstali až do konce 

života v písemném styku a Ghelderode mnohokrát vyjádřil svůj obdiv vůči Rayovi, jehož dílo 

znal velice dobře a jehož publikační činnost pečlivě sledoval mnoho let předtím, než měli 

možnost setkat se osobně. Jak bylo zmíněno výše, Ghelderod svým souborem fantastických 

povídek Sortilèges více méně konstituoval samotnou podobu fantastického žánru v Belgii. A 

Rayem byl od prvního okamžiku nadšený. Viděl v něm mistra svého žánru, neuvěřitelně 

nadaného spisovatele a vypravěče, génia fantastické tvorby, byl naprosto fascinován celým 

jeho dílem. Mnohokrát mu písemně vyjádřil svůj obdiv a neúnavně se zasazoval o jeho 

uznání.  

V šedesátých letech se Rayovi dostalo obdivu a uznání i od dalších spoluautorů, 

například Thomase Owena, Stanislas-André Steemana, Max Deauvillea, Carla de Mey, 

Jacquesa Van Herpa, Claude Seignollea a dalších. (Baronian, Levie 2009: 54) V tomto roce 

však bohužel umírá jeho přítel Michel de Ghelderode. 

                                                 
18 Vlastním jménem Jacques Van Herp, významný belgický spisovatel především fantastického žánru, psal pod 

řadou pseudonym. V občanském životě vyučoval matematiku na střední škole a byl ředitelem známého 

nakladatelství Marabout. 
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V roce 1961 vydává nakladatelství Marabout19 sbírku pětadvaceti nejlepších 

fantastických a hororových povídek, Les 25 Meilleures Histoires noires et fantastiques. Její 

kompilaci svěřuje Henrimu Vernesovi. Ten trvá na tom, že do ní bude zařazen také, podle něj, 

největší mistr tohoto žánru, a sice Jean Ray. Ve své předmluvě ho vychvaluje do nebes, čímž 

mu opět navrátí ztracený věhlas.  

Doba je opět velice příznivá pro fantastický žánr. V roce 1960 začínají vycházet 

nezávisle na sobě dva časopisy a jeden deník s fantastickou literaturou, Fantasmagie, Planète 

a Matin des Magiciens, mající stejný cíl: skrze literaturu, umění, filozofii a etnografii zkoumat 

sny, symboly, antické tradice a veškerý svět tajemna, magie, nevysvětlitelných záhad a 

nadpřirozených věcí a skloubit je s dnešním moderním světem.“ (Carion 1986: 16) Časopis 

Fantasmagie věnuje v roce 1962 číslo k poctě Michela de Ghelderoda, v roce 1963 k poctě 

Jeana Raye. Planète vydává v roce 1962 speciální číslo věnované Michelu de Ghelderodovi a 

publikuje povídku Quand le Christ marcha sur la mer… od Jeana Raye. Publikum má 

obrovský zájem o fantastickou literaturu, proto je jen logické, aby díla belgického 

fantastického žánru vyšla v ucelených a souhrnných edicích. Tohoto úkolu se velice dobře 

zhostilo nakladatelství Marabout.  

V roce 1962 vychází potřetí román Malpertuis, tentokrát v brožovaném vydání. Ray 

slaví své pětasedmdesáté narozeniny na svém oblíbeném místě – v premonstrátském  klášteře 

v Averbode.  

Jeanu Rayovi se na sklonku života dostává mnoho poct a ocenění, jak v Belgii, tak i 

v Paříži. Jeho povídky a knihy vycházejí ve velkých nákladech. Kritiky a rozbory jeho díla od 

významných spisovatelů a kritiků se objevují v literárních časopisech a v novinách. Jeho 

povídky jsou zastoupeny v nejrůznějších antologií významných soudobých spisovatelů nebo 

významných osobností fantastického žánru. Pařížské nakladatelství vydává postupně čtyři 

svazky jeho sebraného díla. Ve skutečnosti se však nejedná o souborné vydání celé jeho 

tvorby, nýbrž pouze nejvýznamnějších povídek Jeana Raye a několika málo Harry Dicksonů 

od Johna Flanderse.  

V roce 1964 vychází v reedici knižní soubor Les Derniers Contes de Canterbury. 

Nakladatelství Marabout publikuje soubor povídek Le Carrousel des maléfices. Většina z nich 

již dříve vyšla v časopisech Audace nebo Les Cahiers de la Biloque. Marabout vydává také 

soubor šestadvaceti Rayových „golfových“ povídek (většina z nich psaná v minulých letech 

                                                 
19 Belgické nakladatelství Marabout jako jedno z prvních vydávalo díla fantastické a vědecko-fantastické 

literatury. Zásluhou Jean-Baptista Baroniana vychází celá edice fantastické literatury, Marabout Fantastique. 

Díky němu se fantastičtí autoři jako Jean Ray nebo Michel de Ghelderode představují široké veřejnosti.  
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pro časopis Golf) pod názvem Les Contes noirs du golf. Pod jménem Jean Ray vychází také 

několik knižních vydání jeho vlámsky psaných povídek, dříve vydávaných pod jménem John 

Flanders.  

Jean Ray se tak na sklonku života stává uznávaným a žádaným spisovatelem. A 

postupně kolem sebe upevňuje a obohacuje legendu, která kolem něj roky vzniká. Poťouchle 

se schovává za tuto masku a jen málokdy vyvrátí tvrzení, která o něm kolují. Tajemství a 

zvláštnosti, ty jsou celý jeho život. 

Jean Ray umírá 17. září 1964 u sebe doma, po krátkém srdečním záchvatu, obklopen 

svou rodinou. Pohřeb se koná v jeho milovaném klášteře v Averbode. 

Od jeho smrti se nakladatelství snaží shromáždit a ucelit jeho nesmírně obsáhlé dílo. 

Pořizují se překlady jeho vlámsky psaných povídek a hledají se časopisecky vydané povídky. 

Ty jsou pak postupně zařazovány do antologií nebo přidávány k jeho stávajícím sbírkám. 

Nicméně je to herkulovský úkol a běh na dlouhou trať, který kromě samotného množství 

publikovaného materiálu ztěžuje skutečnost, že Ray (s výjimkou několika knižních sbírek 

povídek) přes šedesát let publikoval většinu své tvorby ve více než čtyřiceti francouzsky 

psaných a flanderských časopisech a novinách či v případě dobrodružných příběhů v krátkých 

edičních svazcích a především, když pomineme dlouhý seznam pseudonym, tak značná část 

jeho tvorby vycházela anonymně.  
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IV. Rozbor vybraných děl 

4.1 Základní kategorizace Rayovy tvorby 

Rozsáhlé a rozmanité dílo Jeana Raye se dá z větší části žánrově zjednodušit do tří 

hlavních kategorií.  

V první řadě se věnoval psaní fantastické literatury. Do této kategorie řadíme jeho 

fantastické povídky, z nichž většina byla psána francouzsky a vycházela časopisecky či 

v novinách. Až později byly jednotlivé příběhy řazeny do souborných knižních vydání. Do 

této kategorie patří i jeho jediný fantastický román, Malpertuis. Mnohé z povídek vycházely 

anonymně nebo pod jménem Jean Ray.  

Do druhé kategorie řadíme jeho tvorbu dobrodružnou, to jest krátké i delší 

dobrodružné příběhy a romány pro mladé publikum. Ty vycházely spíše vlámsky, ale i 

francouzsky, převážně pod jménem John Flanders. 

Třetí kategorie pak obsahuje jeho tvorbu detektivní, neboli detektivní příběhy Harryho 

Dicksona. Ty jsou psány francouzsky a vychází anonymně. 

Kromě těchto tří hlavních kategorií se v mládí věnoval také psaní scénářů a libret pro 

kabaretní vystoupení a písně. Významná je rovněž jeho rozsáhlá komiksová tvorba (jednalo 

se však pouze o náměty, nikoliv kresbu), která se tematicky dá zařadit z převážné části20 do 

žánru dobrodružného.  

Samozřejmě, že ryzí žurnalistika (ve smyslu pravidelných, aktuálních reportáží, 

komentářů či fejetonů) měla také významné místo v Rayově profesním životě, neboť když 

během svého života přispíval do zhruba dvacítky francouzsky psaných novin a časopisů a do 

zhruba stejného počtu novin a časopisů psaných vlámsky, nebyly to pouze povídky, ale právě 

i skutečné žurnalistické slohové útvary, kterými do nich přispíval. Nicméně ponechme nyní 

tento jeho podíl na belgickém žurnalismu stranou, neboť tématem práce je Jean Ray ve své 

roli beletristického spisovatele. Zaměřme se nyní na to, čím je jeho fantastický svět tak 

výjimečný oproti jiným. 

 

                                                 
20 Kromě fantasticky laděného komiksu Le Secret de l´octopus. 
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4.2 Fantastično podle Jeana Raye 

Ray se narodil v belgickém Gentu. Toto město se mu stalo celoživotní inspirací. 

Baronian (2009: 18) tvrdí, že jen díky Gentu je Rayovo dílo tím, čím je, a je takové, jaké je. 

Gent, jeho zvláštní, ponurá atmosféra a temná minulost, se odráží ve všech neutěšených, 

strašidelných zákoutích Rayových příběhů, dýchá z obydlí, která jsou dějištěm jeho vyprávění 

a vrhá svůj stín na postavy, které v nich vystupují. Ray miloval procházky a město měl 

prochozené křížem krážem tak, že by se v něm vyznal i poslepu. Přesto je však Gent v jeho 

povídkách jen odrazem skutečného Gentu, jen mlhavým, zkresleným dějištěm bizarních 

událostí. Zákoutí, uličky, náměstí, podloubí, ta všechna jsou vykreslena pouze náznakově, až 

by se dalo říct, že záměrně nepřesně. Je to další příklad spisovatelovy neochoty vzdát se 

onoho tajemna, které je pro fantastický žánr typický. Vždyť jak by mohl čtenář uvěřit 

nadpřirozenému rázu události, kdyby dopodrobna znal místo, kde k ní došlo? Podle Baroniana 

(2009: 23) pouze Ray znal své město natolik dobře, že dokázal realitu přetvořit do tajemné a 

podivuhodné dimenze, ve které kromě lidí přebývají také přízraky a kde přírodní zákony 

občas přestávají platit.  

Rayův fantastický svět není náhodně vytvořený. Právě naopak, má svá pravidla, své 

zákony, logické uspořádání. Baronian (2009: 25) dokonce tvrdí, že popisem jeho fantastična 

můžeme definovat filozofii nadpřirozena, kterou se Ray řídil, a která byla na svou dobu něčím 

úplně novým. V průběhu konstituování fantastického žánru (od Hoffmanna přes Poea až po 

symbolisty) se totiž neustále, dokolečka omílaly tytéž tematické okruhy21. Ray je neodmítal, 

nicméně podařilo se mu z tohoto rozsáhlého repertoáru vyextrahovat přesné složení receptu 

na vynikající nadpřirozenou povídku. Baronian (2009: 26) mluví o přesném poměru 

tajemství, záhady, strachu, panické hrůzy, děsu a velkého finále, kdy je čtenáři vše 

vysvětleno, a on zpravidla zjišťuje, jak moc se celou dobu mýlil. Je to umění, uvést čtenáře do 

léčky, pečlivě předkládat fakta tak, aby zastírala skutečnost, a v závěru vše uvést na pravou 

míru.  

Hlavní myšlenkou, ze které vychází celé Rayovo dílo, je otázka prvotního hříchu, či 

ještě obecněji, lidské hříšnosti (Baronian 2009: 30). Člověk má svobodnou vůli a může si 

dělat, co se mu zachce, avšak jeho jednání nikdy nezůstane bez následků. Celou Rayovu 

spisovatelskou dráhu prostupuje tato atmosféra ztraceného ráje, viny a touze po odpuštění. 

Křesťanský leitmotiv je jedním z jeho distinktivních rysů. Tím se v mnohém liší od 

                                                 
21 Například duchové, upíři, záměna reality a snu, zlověstné předměty a zvířata, smlouvy s ďáblem nebo 

reinkarnace.   
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fantastických spisovatelů století devatenáctého, kteří svojí tvorbou málokdy vyjadřovali své 

náboženské přesvědčení nebo se jiným způsobem dotýkali náboženských otázek. Nicméně 

pro Raye je otázka židovsko-křesťanské tradice klíčová a náboženské motivy se v jeho 

povídkách často objevují. Ray zdůrazňuje, že některé otázky je lepší raději nechat být, protože 

existují věci nad rámec našeho chápání a poznání, jejichž znalost nám nepřísluší, a raději od 

nich dál. Zároveň je však patrné, že na světě jsou i osoby privilegované, které občas smí 

poodhrnout roušku tajemství a vědět víc než my ostatní. Takovými často bývají mniši a 

preláti (viz například román Malpertuis) nebo vzdělaní historici. Velký důraz bývá také 

kladen na knihy, posvátné, staré, tajné či okultní, bible, misály, breviáře. Ray z nich často 

čerpá citace pro své epigrafy, kterými uvádí mnohá ze svých děl. Kromě toho se ve svých 

povídkách rád zabývá neznámými světci či legendami, pohanským původem křesťanských 

svátků a tradičních rituálů. Baronian (2009: 33) proto používá souhrnný termín křesťanské 

nadpřirozeno (un merveilleux chrétien). Je to další z rysů, kterým je Rayova tvorba zcela 

původní a nenapodobená. A který taktéž odhaluje flanderský původ autora, neboť flanderský 

katolicismus je plný předtuch a pověr, je silně tradicionalistický, přehnaně zbožný a 

především všudypřítomný. Ray poukazuje na hlubokou propast mezi všední, neustálou 

přítomností náboženství v lidském životě a pečlivě uchovávanými náboženskými tajemstvími.  

Ray je celým svým životem i celým svým literárním dílem mistrem mystifikace, 

matení a bloudění. Neustále odvádí pozornost, zavádí do slepých uliček, vrší jeden falešný 

důkaz za druhým. I proto se v jeho povídkách často dozvídáme stále víc, ale nejsme o nic 

chytřejší, naopak se všechno postupně víc a víc zamotává. Hrůza v Rayových povídkách často 

pramení z nevyřčeného. Čtenář tuší, že něco nebo někdo není v pořádku, ale nikde se mu jeho 

domněnky explicitně nepotvrdí. Jedná se tady o atmosféru hrůzy, vyvolanou neustálým 

tušením nějakého skrytého děsu, který však není pojmenován a upřesněn. Jean Ray je mistr 

v postupné přeměně známého, přátelského prostředí v nebezpečný a hrůzostrašný prostor. 

Často se tak děje protipóly, které se postupně v příběhu zaměňují – plno na prázdno, nehybné 

na pohyblivé, ucelené a rozkouskované… Místo, které bylo popisováno jako důvěrné a 

bezpečné, se najednou stává zlověstným, a to často jen pouhou změnou úhlu pohledu. 

Útočiště se stává zdrojem nebezpečí. Ulice najednou vedou jinam než obvykle, domy mění 

místo, schodiště končí a nikam nevedou. To v postavách vyvolává zlověstnou předtuchu 

blížícího se neštěstí. Postavy v jeho povídkách si postupně uvědomují, že paralelně s reálným 

světem existuje i mnohem temnější svět, ovládaný  mocnými a tajemnými fenomény, které se 

někdy přelijí do jejich světa a ovládnou ho. Tento paralelní svět je útočištěm pro všechny 
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mytické, dávnověké  postavy. A ty někdy najdou skulinku mezi oběma světy a proklouznou  

v ten náš. 

Jean Ray ve svých fantastických vyprávěních vždy až do poslední chvíle předstírá 

reálno, a to i tím, že cituje z jiných literárních děl a odkazuje na ně, a to navzdory tomu, že 

mnohá z nich jsou vlastně smyšlená, nikdy nenapsaná (viz výše).  

Jeho vyprávěcí technika je založena na souběžném průběhu několika dějových linií a 

úrovní. Ray neustále kmitá mezi minulostí a (relativní) přítomností, využívá různé úhly 

pohledů (v jeho povídkách se často prolínají dva nebo tři vypravěči), přímou a nepřímou řeč, 

různé literární žánry (například předmluva, vyprávění, kronika, soukromý deník). Jeden 

vypravěč potvrzuje slova druhého, druhý pak prvního i třetího, je to cyklický proces. Někdy 

vypravěč vystupuje ze své role účastníka děje a s nadhledem komentuje situaci, poukazuje tak 

na to, že se vlastně jedná jen o příběh.Tuto techniku dovedl k dokonalosti ve svém románu 

Malpertuis. Pozoruhodný je jeho důraz na logickou výstavbu celého příběhu. V jeho 

vyprávění se sice neustále mísí dějové linie a vypravěči, nicméně Ray na tyto odbočky 

čtenáře vždy explicitně upozorňuje. Tím vytváří svůj specifický žánr fantastična, kdy všechno 

je rádoby průhledné a logické, takže se zdá, že nadpřirozené, nevysvětlitelné jevy zde nemají 

místo. Jenže právě v tom spočívá genialita Rayova spisovatelského umu – dokáže přesně 

vystihnout ten správný okamžik, tu správnou míru, ta správná slova. Fantastično neumožňuje 

psát bez rozmyslu, ledabyle. Fantastično se buduje slovo od slova, v přesně odměřených 

dávkách, má svá pravidla. A to Ray chápal a toho se držel. 

Hlavním rysem literární tvorby Jeana Raye je rychlý spád jeho příběhů. (Cahiers du 

C.E.R.C.L.E.F. 1985: 85) V  okamžicích „ticha před bouří“ jsou do povídek vloženy 

obsáhlejší a podrobné popisné pasáže. Jakmile však přijde na řadu líčení děje, jedna věta 

střídá druhou v obrovském tempu, bez formálních návazností, odstavce jsou složeny 

z pouhých několika souvětí, repliky dialogu zůstávají nedořečené. V důsledku toho je tempo 

četby velice rychlé.  

Ačkoliv jsou jeho vyprávěcí styl a výstavba děje rychlé, poplatné tradici anglických 

povídek, jazyk, slovní zásoba a syntax jeho tvorby jsou nezvyklé, odrážející symbolistický a 

fantastický ráz obsahu. Jazyk se vyznačuje úsporností výrazu, málo slovy dokáže hodně říct a 

popsat, pouhými několika slovy umí vystihnout a „zhmotnit“ postavy, atmosféry a prostředí 

svých příběhů. Ray se vyjadřuje přímo, jasně a výstižně, avšak zároveň používá nezvyklá a 

zastaralá slova, barbarismy, historismy, archaismy, anglicismy, belgicismy a flandrismy. 
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4.3 Harry Dickson 

Detektivní příběhy o Harrym Dicksonovi, přezdívaném americký Sherlock Holmes, 

začaly v Belgii vycházet na konci dvacátých let minulého století v nakladatelství 

Venootschap, Romanboek en Kunsthandel22. Nejprve se jednalo o překlady z němčiny do 

vlámštiny. V roce 1933 začíná Jean Ray pracovat na tvorbě jejich francouzské edice. Během 

sedmi let jich v závratném tempu napíše celkem 178, a to především z finančních důvodů. 

Poslední Harry Dickson vyšel v roce 1940.  

V těchto detektivkách se neobjevují žádné fantastické motivy. S jejich původem to 

bylo tak. Nakladatel objevil svazky detektivek, silně připomínajícím britské příběhy 

Sherlocka Holmese. Původně byly psané v němčině, posléze pak přeloženy do vlámštiny. 

Požádal Raye o jejich překlad do francouzštiny. Ray, kterého práce na podprůměrném 

výchozím textu neuspokojovala, se rozhodl vytvořit vlastní příběhy, inspirující se pouhým 

obrázkem na přebalu knih. Tak se zrodil Harry Dickson, který měl s původními díly společný 

jen přebal. 

Ve všech detektivkách se pravidelně objevují tři postavy. Detektiv Harry Dickson jako 

by z oka vypadl své anglické předloze Sherlocku Holmesovi. Je ztělesněním protipólů – 

džentlman i zločinec, muž zákona i muž na hraně zákona, chladný, precizní a racionální ve 

svém uvažování, ale s živým zájmem o okultní vědy. Druhou postavou je jeho pomocník, 

mladý detektiv Tom Wills, který svým nemožným chováním a mylnými závěry jen podtrhuje 

genialitu svého učitele. Třetí postavou je inspektor Goodfield ze Scotland Yardu, který má 

také jen vedlejší roli vedle Dicksona a který mu často kryje záda před policií. 

Příběhy se vyznačují značnou rozmanitostí kulis a iluzí, které autor vytváří pro 

situování jednotlivých příběhů. Jsou plné převleků a masek, postavy se vynořují a opět mizí, 

scházejí se v nejrůznějších spolcích, většinou tajných, domy mají tajné pasáže, točitá 

schodiště a zavřené dveře, postavy zase vedou dvojí nebo dokonce trojí život a v každém se 

jmenují jinak, v každém nosí jinou masku. Je to svět záhadný, podvodný a klamný, jehož 

mistrným autorem je představivost Jeana Raye.  

Celý detektivní příběh se pokaždé točí kolem Harryho Dicksona. On jediný dokáže 

záhadám a zločinům přijít na kloub. Čtenář, stejně tak jako detektivovi pomocníci, má tu 

nevýhodu, že všechno vidí jen skrze jeho oči, jen skrze jeho slova a činy. Jen postupně mu 

Dickson odkrývá jednotlivé dílky skládačky. Čtenář nemá dostatek poznatků, aby se mohl 

pravdy dopídit sám, naopak je plně závislý na rozluštění od Dicksona. Což samozřejmě 

                                                 
22 Ty psané francouzsky Jeanem Rayem. Původní německé příběhy Harryho Dicksona vycházely ještě před první 

světovou válkou. 
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nahrává jeho obrazu geniálního detektiva. Dickson vývoj zápletky také často směřuje do 

slepých uliček, předkládá falešné stopy i důkazy, mate své okolí i čtenáře. Nikdy nepřizná 

chybu. Všechno je nutné pro vyluštění záhady, i chyby a odbočky. 

Výjimečnost Rayových děl o Harrym Dicksonovi nespočívá jen v námětu. Ten je 

naopak poplatný anglickým inspirativním kořenům. Výjimečnost spočívá ve vyprávěčském 

stylu Jeana Raye, v jeho hře se slovy a atmosférou, v jeho schopnosti vyvolat hrůzu, děs a 

pocit zkázy ještě dávno předtím, než v knize dojde ke zločinu či se objeví nějaké monstrum.  
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4.4 Malpertuis (1943) 

Jean Ray napsal během svého života stovky fantastických povídek, ale pouze jediný 

fantastický23 román, Malpertuis. Vypráví příběh rodiny žijící ve stejnojmenném tajemném 

domě, v němž pološílený vědec před desítkami let uvěznil do lidských těl stárnoucí božstva 

starověkého Řecka.  

Román má v zásadě čtyři různé vypravěče, jejichž vyprávění se neustále prolínají. 

Prvním z nich je blíže nespecifikovaný vypravěč, jehož časový rámec koresponduje s reálným 

časem čtenáře. Jeho vyprávění se omezuje na předmluvu a doslov. V předmluvě vysvětluje, 

že z jednoho opatství ukradl rukopis, který tvoří zbytek románu (resp. vypravěč ho jakoby 

přetiskuje). V doslovu se dozvídáme, že si chtěl pravdivost příběhu ověřit tím, že Malpertuis 

nalezl, vstoupil do něj, setkal se s božstvy a s hrůzou uprchl. Druhým vypravěčem je mnich 

Doucedame starší, který sepsal příběh Doucedamea mladšího o uvěznění antických božstev 

do fyzických těl pouhých smrtelníků. Třetím vypravěčem (skrze své deníkové záznamy) je 

Jean-Jacques Grandsire, který přichází bydlet do domu svého umírajícího strýce XXX. Příběh 

uzavírá čtvrtý vypravěč, páter Dom Misseron z výše zmíněného opatství, který popisuje 

osudy Jeana-Jacquese Grandsira a Doucedamea mladšího.  

Legitimitu příběhu dodává právě vícero vypravěčů, protože ti si svá vyprávění 

vzájemně autorizují, první vyprávění slouží jako důkaz druhého, druhé zase třetího a prvního 

a tak dále, cyklicky. Je však třeba zdůraznit, že na změnu vypravěče je vždy jasně (formálně) 

upozorněno.  

Dům samotný je chátrající ruina plná temných, spletitých chodeb, širokých i úzkých 

točitých schodišť a ponurých místností s vysokými stropy. Ray se při jeho vytváření 

inspiroval Hawthorneovou novelou Dům se sedmi štíty, z níž také v průběhu vyprávění cituje. 

Jméno domu pochází ze středověkého označení pro doupě lyšáka, je symbol zlověstného 

domu, může to snad souviset s postavou strýce Cassaveho, přebývajícího v tomto domě? Na 

začátku románu se nachází na pokraji smrti, a proto svolává své příbuzné. Nikomu se nezdá 

divné, že je mu přes dvě stě let a že jeho jediným požadavkem na dědice domu je, aby v něm 

zůstal již natrvalo, do konce života bydlet. 

V příběhu hraje podstatnou roli také katolická víra a její zásady a tajemství. V románu 

je přítomna ani ne tak skrze dogmata a okázalé praktikování, jako spíše skrze svou symboliku 

a pocit útočiště. Důležitými postavami jsou mniši a kněží. Tento aspekt je poplatný 

                                                 
23 Je nutné zdůraznit, že se jedná o jediný fantastický román, který za svůj život napsal, nikoliv za jediný román 

– těch napsal víc, i když převážně ve vlámštině. 
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flanderskému původu Jeana Raye i regionálním zasazením příběhu. Pozoruhodný je způsob, 

jakým Ray dokáže skloubit katolický svět s pohanskou myšlenkou olympských božstev. 

Román je jedním z nejvýznamnějších děl fantastické literatury24, a to v celosvětovém 

měřítku. Plně se v něm projevují všechny rysy Rayovy fantastické tvorby. Dokonale pracuje 

s různorodými prameny a citacemi ze skutečných i smyšlených děl. Mistrně buduje zápletku, 

píše na několika rovinách, v několika časových i vypravěčských pásmech, každé slovo, každá 

věta, každý pohyb jednotlivých postav má přesně daný smysl, nic není náhodné, všechno je 

pečlivě promyšlené. Příběh je fantastický, a přesto je každý incident logicky zdůvodnitelný (a 

také zdůvodněný). Čtenáři jsou zřetelně a logicky od začátku vyprávění předkládána fakta, 

která mu mají umožnit předvídat apokalyptické a grandiózní rozuzlení. Navzdory tomu je 

v závěru zaskočen přesně jako Jean-Jacques, protože jak on, tak skrze něj i čtenář byli slepí 

vůči faktům i náznakům, které se celou knihou vinuly jako zlatá nit a které umožňovaly 

odhalit konec příběhu. V tom přesně tkví autorská genialita a um Jeana Raye: nezamlčet 

žádná fakta, a přesto čtenáře vyústěním příběhu zaskočit.  

Na rozdíl od svých každodenních žurnalistických počinů pracoval Ray na tomto 

románu několik let. Inspirací mu bylo jeho rodné město a předlohou pro některé z postav 

byly, alespoň podle jeho vlastních slov, někteří jeho příbuzní (Quaghebeur 1998: 243-247). 

Na známé osoby a místa se dokázal dívat skrze clonu fantastična, což mu umožnilo vytvořit 

svět Malpertuis, na jednu stranu plně zakotvený v „našem“ reálnu, na druhou stranu se mu 

zcela vymykající. V Malpertuis se potkává přirozeno a nadpřirozeno takovým neokázalým 

způsobem, jako kdyby to byl normální stav světa. Jean Ray nás nechává procházet 

jednotlivými stránkami příběhu v dojmu, že ačkoliv ve vzduchu visí předzvěst budoucí 

tragédie, jedná se o tragédii zcela logicky vysvětlitelnou našimi přírodními zákony. Jen mistr 

svého umění dokáže kráčet (a psát) na tenké hranici mezi tím, co je uvěřitelné, a tím, co už na 

první pohled patří do světa smyšleného. V tom tkví pravé fantastično – je to ten okamžik, kdy 

čtenář neví, čemu má věřit, jestli hledat logické vysvětlení, nebo naopak věřit v zásah jevů či 

postav mimo tento svět. V Malpertuis se dlouhou dobu zdá všechno poměrně normální 

(zlověstné, ale normální), až ke konci se náhle ukazuje, že není vše takové, jak se zdá. 

Procitnutí přichází v okamžiku, kdy je Jean-Jacques najednou paralyzován, ztrácí vědomí a 

vzápětí se probouzí na vzdáleném ostrově u své dětské chůvy a opět může chodit. Dalo by se 

to nějakým způsobem logicky vysvětlit, neboť Jean Ray nepíše pohádky o čárech a kouzlech, 

                                                 
24 Někteří teoretici jej řadí do pomezního hororového žánru, jiní poukazují na shodné rysy s anglickým černým 

(gotickým) románem.  



 - 44 - 

avšak chceme logické vysvětlení? Je na čtenáři, aby se rozhodl, jak bude na dílo nahlížet. 

Fantastická literatura a Malpertuis mu tuto možnost dávají.   

V závěru rozboru tohoto velkého díla je třeba zmínit, že je to zatím jediná Rayova 

tvorba, která byla přeložena do českého jazyka, a sice v roce 1995 Richardem Pokorným pro 

plzeňské nakladatelství Mustang. 
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4.5 Knižní soubory povídek 

4.5.1 Contes du whisky (1925) 

 Soubor třiceti fantastických povídek Contes du whisky vychází poprvé v roce 1925 a 

značí první (a nadlouho poslední) Rayův úspěch u široké veřejnosti. Podle Rayových 

vlastních slov se jedná o povídky inspirované jeho pobytem na moři, které zcestoval coby 

námořník a pašerák. Nicméně skutečnost je spíše taková, že za ně vděčí spíše své obrovské 

fantazii a talentu. 

Jak již sám název napovídá, jedná se o historky z námořnického prostředí, jejichž 

hlavním tématem jsou moře a whisky. A především díky hojnému užívání tohoto nápoje je 

nejisté, do jaké míry jsou postavy ve svých vyprávěních důvěryhodné. Jedná se o pravé 

fantastično, kdy dochází k rozostření hranice mezi přirozeným a nadpřirozeným světem.      

Už v této první knižní sbírce se plně projevuje fantastično podle Jeana Raye, jak ho 

definuje Baronian (2000: 234): 

 

„Mais [...] son fantastique n´est pas, n´est jamais une simple violation 

abstraite des lois universelles, il est d´abord la manifestation, la trace tangible, 

concrète d´une autre réalité inconnue, imperceptible, d´une réalité intercalaire dont 

les normes terrifiantes et abominables échappent à toute investigation, à toute 

connaissance humaine, à toute privilège humain. Une réalité intercalaire qui, de 

surcroît, est parfaitement logique et dont les propriétés, même si elles sont de 

nature à dérouter, à perturber notre raison raisonnante, sont des plus nécessaires des 

plus indispensables au devenir du monde.“ 

 

Baronian v podstatě upozorňuje na to, že Rayovi nestačí narušit přírodní zákony, zčistajasna 

zasáhnout do děje nadpřirozenem. To by totiž bylo pro čtenáře málo přesvědčivé, má-li být 

zásah považován za věrohodnou realitu. Ray naopak ve svých povídkách jen dává tušit, že 

vedle našeho světa paralelně existuje i skrytý a zlovolný druhý svět.   

 Tato sbírka je plná černých, hrůzostrašných povídek, vypráví o nejhrůznějších 

zločinech a velkých podvodech, o nehodách a strachu. Je cítit mořskou solí a slzami. Ale ze 

všeho nejvíce se v ní projevuje Rayův nesmírný spisovatelský um, jakožto schopnost zcela 

věrohodně a detailně vytvořit atmosféru a prostředí svých povídek. Ocitáme se v temných 

uličkách a zákoutích, na břehu kanálů, v přístavišti plném lidí, exotických, obyčejných 

námořníků, prostitutek. V povídce Le Gardien du cimetière se dokonce (poprvé a naposledy) 

objevuje jako hlavní postava upír.  
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 Na rozdíl od jeho pozdějších ryze fantastických sbírek povídek má tato sbírka 

mnohem blíž k hororovému žánru. Jako by si Ray ještě nebyl úplně jistý, že jeho čtenářská 

obec dokáže fantastično, s jeho logikou a uspořádáním, přijmout. 

 

4.5.2 Le Grand Nocturne (1942) 

 Kniha Le Grand Nocturne je první z válečné/poválečné řady pěti souborů povídek (a 

jednoho románu)25, které vyšly v rychlém sledu za sebou26. Jedná se o knižní vydání většinou 

již dříve časopisecky vydaných povídek.  

 Nejpozoruhodnější a nejznámější povídkou z této sbírky je La Ruelle ténébreuse, jejíž 

název v překladu znamená něco jako ponurá ulička. Jedná se o ryzí fantastično, ve kterém se 

objevují a mísí dva paralelní světy, ten náš známý a ten druhý, nadpřirozený. Jedná se o 

vrchol fantastické tvorby. Hlavní postava, jako jediná z celého města, vidí a má přístup do 

uličky, která vede z našeho světa do paralelního vesmíru. Rovnováhu mezi světy naruší tím, 

že z domu v záhadné uličce krade a kradené odnáší do svého světa a prodává. Ve městě se 

však začnou každou noc dít hrozivé zločiny. Hlavní postava si po čase uvědomí souvislost 

mezi zločiny a uličkou, nicméně až po smrti své vyvolené se rozhodne věci napravit – dům 

zapálí. Bohužel, ačkoliv se jedná o uličku z paralelního světa, způsobí rozsáhlý požár v našem 

světě a celá jedna městská část lehne popelem.  

 Druhou velice pozoruhodnou povídkou z této sbírky je Le Psautier de Mayence, v 

překladu něco jako žaltář. V ní se kromě fantastična objevuje další z Rayových zamilovaných 

motivů, život na moři neboli život námořníka. Hlavním rysem této povídky je stoupající 

atmosféra hrůzy a děsu, kterou postavy pociťují. Nejprve námořníci na lodi v klidu jedí a 

popíjejí, zatímco muž, který je najal, je ještě v nedohlednu. Avšak postupně si uvědomují, že 

není vše, jak má být a že ve vzduchu visí nevysvětlitelně silná přítomnost hrůzy. Členové 

posádky postupně umírají bizarmími způsoby, přežívá pouze kapitán a ten o všem později 

                                                 
25 Le Grand Nocturne, Les Cercles de l´épouvante, Les Derniers contes de Canterbury, Le Livre des fantômes, 

Le Carrousel des maléfices. 
26 Jedná se také o první díla podepsaná jménem Jean Ray od autorova uvěznění a návratu z vězení. Bohužel 

očekávaný úspěch u široké veřejnosti se nedostavil. Lidé měli v poválečné době opět přístup k novým 

publikacím, skončila okupační cenzura, do knihkupectví dorazila nejnovější díla z pařížských vydavatelství. O 

fantastično, navíc psané dávno zapomenutým autorem, zájem nebyl. Až v šedesátých letech se Jean Ray opět 

dostává na výsluní, a to především díky tomu, že se jeho knihy začaly (zásluhou jeho přátel) tisknout v malém 

formátu a v brožovaném vydání, čímž se staly dostupnými zvláště mladému publiku. (Ray 1984: 344) 
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vydává svědectví. Je možné. že pod mořem existuje další civilizace, paralelní civilizace k té 

naší?   

V těchto dvou povídkách vidíme to nejlepší z estetiky Rayova fantastična. Děj se 

odehrává mezi dvěma paralelními vesmíry. To, co se zprvu zdá důvěrně známé, důvěrné a 

bezpečné, se postupně změní v hrozivé a nebezpečné. Zásah fantastična je nečekaný a rychlý. 

V povídkách hrají roli i zlověstné nebo očarované předměty. A závěr, který se více ptá, než 

odpovídá.  

   

4.5.3 Les Derniers contes de Canterbury (1944) 

 Soubor devětadvaceti fantastických povídek a jedné předmluvy (Le Prologue 

fantastique) vyšel poprvé v roce 1944 zásluhou nakladatelství Les Auteurs Associés. Doposud 

bylo toto dílo (v originále) vydáno v dalších třech reedicích, a sice v roce 1963 a 1971 

nakladatelstvím Marabout, v roce 1979 pařížským nakladatelstvím Librairie des 

Champs-Elysées a v roce 1985 v nakladatelství Nouvelles Éditions Oswald. Do českého 

jazyka zatím souborně přeloženo nebylo27. 

 Kromě úvodní autorovy předmluvy, ve které vysvětluje založení literárního klubu na 

břehu řeky Temže28, se kniha skládá z uceleného souboru devětadvaceti příběhů, které 

vypráví osoby v kavárně, kde před mnoha staletími obdobným způsobem vyprávěli pro 

pobavení ostatních své příběhy jednotliví poutníci k hrobu svatého Tomáše Becketta 

v anglickém Canterbury. Jak již sám název napovídá, Jean Ray se pro rámec příběhu a formu 

knihy inspiroval u nejvýznamnějšího anglického spisovatele středověku, Goeffreyho 

Chaucera. I díky tomuto středověkému vzoru se v díle snoubí atmosféra a hmatatelná 

přítomnost temných středověkých staletí s moderním světem konce devatenáctého století. 

Jakmile čtenář překročí práh přístavního hostince, ocitá se v bizarní, snové místnosti, spoře 

osvětlené svíčkami, ve společnosti různorodé směsi osob, z nichž každá má k vyprávění 

nějaký hrůzostrašný příběh, který zažila a pro který nenašla logické vysvětlení. Překročením 

prahu místnosti opouštíme racionální svět a jeho jistoty, čtenář kráčí vstříc světu tajemnému a 

nevysvětlitelnému. 

   Jak tomu bylo i v anglické předloze, každý z přítomných vypráví svůj příběh. Čtenář 

znalý Chaucerova díla si však okamžitě povšimne několika nápadných odlišností. Ačkoliv 

                                                 
27 Vycházíme ze záznamů Souborného katalogu ČR Národní knihovny v Praze. 
28 Jedná se o další autorovu mystifikaci, která má dodat věrohodnosti zbytku knihy, neboť vysvětluje důvody, 

proč se v kavárně sejdou zmíněné postavy.  
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oba děje se točí kolem poutníků v hostinci, ten Rayův má do útulného, pivem a pokrmy 

oplývajícího Chaucerova středověkého hostince daleko: je ponurý, temný, se strašidelnou 

atmosférou a předzvěstí budoucích neštěstí. Jak postupně zjistíme, jednotliví vypravěči jsou 

ve skutečnosti přízraky, které navždy zmizí, jakmile dovypráví svůj příběh. Jejich příběhy 

jsou fantastické, plné nevysvětlitelných událostí, které dávají tušit svůj nadpřirozený původ.  

 Příběhy jsou velice různorodé. Některé oplývají strašidly a temnými silami, jsouce 

ryze fantastické. Jiné zase nemají ani špetku nadpřirozena, jsou především hororové a vypráví 

o hrůzostrašných zločinech a temných zákoutích našeho světa. Pak zde máme tragické 

příběhy, ty laděné vědeckofantasticky, další mají blízko k legendám a nakonec se objevuje i 

černý humor. Příběhy jsou rozmanité a to přesně tak, jak je ve své tvorbě rozmanitý a 

vynalézavý i jejich autor. Čtenáři až jde mráz po zádech, když si uvědomí drobné, zdánlivě 

bezvýznamné detaily, které dávají tušit propojenost na oko nesouvisejících příběhů.   

 Z jazykového hlediska platí pro tyto povídky totéž, co pro většinu Rayovy fantastické 

tvorby (viz také 4.1). Jazykový rejstřík je různorodý, Ray zařazuje nezvyklé a málo používané 

výrazy a historismy, také belgicismy, anglicismy, výrazy argotické a zastaralé. Povídky se 

vyznačují jasnou a přímou výstavbou, rychlým spádem. Vzhledem k žánru jsou psány v první 

osobě. Konec je většinou věnován nečekanému zvratu nebo rozuzlení. 

 

4.5.4 Les Cercles de l´épouvante (1943) 

Tento soubor devíti povídek, jedné předmluvy a jednoho doslovu je jakousi poctou 

Jeana Raye jeho dceři Lulu, které je také celá sbírka věnována. V předmluvě a doslovu Ray 

poněkud nostalgicky vzpomíná na společně strávené chvíle, na dceřinu představivost a její 

žadonění o vyprávění. 

Povídky jsou mistrnou ukázkou fantastického žánru. 
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4.6 Stručný rozbor vybraných povídek 

4.6.1 Fantastično teoreticky 

Každé fantastično je spjato s fikcí a s doslovným významem (Todorov 2010: 67). To 

znamená, že pro správný způsob čtení fantastického žánru je nutné považovat líčenou 

skutečnost za fiktivní a zároveň ji vnímat doslovně. Neboť fantastično je definováno jako 

zvláštní vnímání podivuhodných událostí (Todorov 2010: 81), odlišné od vnímání například  

alegorie nebo nadpřirozena.  

Je nezbytné si uvědomit, že literární jazyk je „plný dvojznačností [...], homonym, [...] 

je prosycen historickými nahodilostmi, vzpomínkami a asociacemi. Je zkrátka „vysoce 

konotativní“. Navíc [...] není pouze referenční. [...] Nekonstatuje pouze a nevyjadřuje jen, co 

říká; chce také postoj čtenáře ovlivnit, přesvědčit jej a nakonec jej i změnit.“ (Wellek, Warren 

1996: 29-30). Tato mnohotvárnost jazyka a jazykových prostředků je samotným základem 

fantastického žánru, neboť ten vzniká právě a pouze skrze literární jazyk.  

Todorov (2010: 68-79) mluví o několika hlavních rysech fantastického diskurzu. Jak 

jsme se již zmínili výše, prvním rysem je doslovné chápání napsaného, a to i v případě 

obrazných významů. Nadpřirozeno vzniká a existuje důsledkem jazykového vyjádření, tj. 

pouze ve slovech. Jedině jazyk nám podle Todorova umožňuje nadpřirozeno uchopit, neboť 

nadpřirozeno jako takové je vždy nepřítomné. Obrazný diskurz je vnímán doslovně, přestože 

je zde většinou užito výrazů „jako“, „jako kdyby“ a jim podobných. Druhým typickým rysem 

je vypravěč, který obvykle mluví v první osobě. Nejedná se však o neosobního vypravěče, je 

totiž zároveň jednou z postav vyprávění, tj. účastníkem děje. Osoba vypravěče nám umožňuje 

pochybovat, což je jedna ze základních premis existence fantastična. Vypravěč v první osobě 

také nejsnáze umožňuje čtenáři ztotožnit se s postavou, což představuje nejpřímočařejší 

způsob, jak proniknout do fantastického světa. Todorov poukazuje na skutečnost, že 

vypravěčem ve fantastickém žánru je převážně průměrná, ničím výjimečná osoba, se kterou 

se může čtenář snadno ztotožnit. Třetím rysem fantastického vyprávění29 je nutnost číst 

příběh lineárně od začátku do konce. Tato poněkud zřejmá podmínka je však klíčová pro to, 

aby u čtenáře došlo k vyvolání autorem zamýšleného prožitku. Fantastický příběh se vytváří 

postupně, z náznaků a detailů, autor buduje atmosféru i děj, které nakonec vyústí v rozuzlení. 

Pokud by se příběh četl od prostředka, nebo dokonce od konce, kouzlo fantastična by se 

vytratilo. Todorov (2010: 78) tuto skutečnost nazývá časem vnímáním díla.   
                                                 
29 Tento rys je obecně platný pro jakýkoliv příběh, nicméně u fantastického žánru, podobně jako například u 

detektivních příběhů, je nutným předpokladem pro autorem zamýšlený čtenářský zážitek.  
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„Zajímavou otázkou je způsob, jakým příběh vzbuzuje dojem, že reálně existuje. 

Některé příběhy předchází propracovaný úvod: vlastní příběh je od svého autora či čtenáře 

několikastupňově oddělen tvrzením, že jej vyprávěla osoba A osobě B, nebo že se jedná o 

rukopis, který osoba A svěřila osobě B, která snad zapsala životní tragédii osoby C.“ (Wellek, 

Warren 1996: 317). 

Nutnou podmínkou pro existenci fantastična jsou podivuhodné události. Netvrdíme, že 

fantastický příběh se musí skládat výhradně z podivuhodných událostí, nicméně jejich 

přítomnost v díle je klíčová pro to, abychom ho mohli zařadit do kánonu fantastické literatury.  

Ve světě fantastična má všechno svůj význam (smysl), každá bytost, věc či událost něco 

znamená. Náhoda neexistuje, neboť by popírala fantastický ráz událostí.  

 

4.6.2 Les Derniers Contes de Canterbury 

Stylisticky se jedná o uměleckou prózu, z formálního hlediska o žánr povídky, slohový 

útvar je vypravování, slohový postup vyprávěcí.  

 

Prologue fantastique 

Kniha začíná krátkou předmluvou, která čtenáře situuje do prostředí děje celé knihy.  

Ze sémantického hlediska je už její nadpis slovní hříčkou, neboť neodkazuje pouze na zjevný 

fantastický ráz celé sbírky povídek, nýbrž i na to, že i v rámci předmluvy se vyskytnou 

fantastické prvky.  

Z formálního hlediska se jedná o stylistický útvar vyprávění. Žánrově se jedná o 

předmluvu. Je psaná v ich-formě, vypravěč je zároveň přímým účastníkem děje. Tématem 

předmluvy je založení literárního klubu v přístavní části Londýna, inspirovaného 

Chaucerovými Canterburskými povídkami. Tajemník klubu a zároveň vypravěč předmluvy se 

však znenadání ocitá o šest set let v minulosti, v hostinci, do kterého Chaucer údajně situoval 

děj svých povídek. Sémanticky se právě zde poprvé objevuje fantastično. Fantastickým 

prvkem je relativnost času30 a posun v čase do dob Chaucera. Postav je zde celá řada, některé 

jsou pouhé přízraky, některé jsou z masa a kostí. Vypravěče okřikuje a poučuje mluvící 

kocour. Předmluva představuje rámec pro následující příběhy. Ty jsou vyprávěny účastníky 

                                                 
30 « C´est une grande et pénible erreur que de compter par années. Le temps existe-t-il devant une promesse faite 

en évoquant l´Eternel? Cher étranger, on franchit plus allégrement et bien plus rapidement les siècles et les 

millénaires que les lieues en songeant à Dieu, qui fit l´espace et non le temps, et il y a plus loin de Southwark à 

Canterbury que de l´an mille à l´époque où se situe la vie actuelle. » (Les Derniers Contes de 

Canterbury 1963: 22). 
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středověkého hostinského setkání, kteří se vyprávěním zároveň představují. Po odvyprávění 

příběhu se ztrácí. 

 

M. Kupfergrun prend la parole 

Formálně se jedná o další předmluvu k příběhům. Vypravěč v ich-formě popisuje 

promluvu pana Kupfergruna a argumentuje, že čas není relativní a že mrtví lidé nemohou 

znovu ožít a objevit se v hostinci o šest set let později. Fantastický prvek je zde zastoupen 

v podobě váhání, zda jsou postavy skutečné, nebo se jedná o přízraky31. Objevuje se také 

náboženský prvek - otázka, zda křesťanský bůh vůbec připouští možnost cestování v čase a 

oživení mrtvých.  

 

Irish stew 

 Formálně se jedná o vyprávění. Vypravěč je vševědoucí, povídka je psaná v er-formě. 

Příběh je rozdělen do dvou částí, po první části nastává zlom a nečekaný zvrat v ději. Ukazuje 

se, že maso, ze kterého se v hostinci vařila nezvykle levná jídla, bylo lidské, získávané 

vraždou. Dá se říct, že je na čtenáři, aby určil, zda příběh obsahuje fantastický prvek či 

nikoliv. Lidské maso podávané hostům jako vynikající guláš je sice nepravděpodobný zvrat, 

nicméně možný. Fantastický prvek je zde přítomen v tomto váhání, zda to může být 

skutečnost či nikoliv. Postava je jedna hlavní, která se v hostinci nejprve nají a poté jen 

náhodou unikne zavraždění.  

 

Le Docteur Canivet raconte 

 Jedná se o krátkou předmluvu k následujícímu příběhu. Předmluva je ještě uvozena 

krátkým epigrafem, který je sémanticky hospodským popěvkem. Tyto formální předěly mezi 

jednotlivými příběhy prostupují celou sbírkou povídek. Objevuje se zde fantastický prvek a 

sice, že vypravěč pan Canivet najednou vypadá jako obrovský přerostlý papoušek. 

 

 

                                                 
31 « Je ne vous froisserai pas, je pense, en vous avouant que je me suis cru d´abord installé devant un auditoire de 

fantômes ; mais, depuis quelques minutes, pour la délivrance de mes esprits, je me rends compte que vous êtes 

en realité, Messieurs, des vivants simplement déplacés dans le temps, pas ce que j´appellerai un privilège ou une 

tolérance de la Haute Sagesse Divine. » (Les Derniers Contes de Canterbury 1963: 24). 

« Pour le coup, je me révoltai. [...] Je ne puis admettre pareille hérésie ! Passe encore les fantômes ; on peut 

croire, au besoin, que des ombres s´évadent de la tombe. Mais non que des vivants fassent, avec tant 

d´impudence, la nique à la mort !  » (Les Derniers Contes de Canterbury 1963: 25). 
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Les Noces de Mlle Bonvoisin 

 Formálně se jedná o vyprávění. Vypravěč je vševědoucí, povídka je psaná v er-formě. 

Příběh se točí okolo záhadného ptáka z jihoamerických Antil, který je, jak se zdá, příčinou 

řady nešťastných událostí v jednom přístavním městečku. V první části příběhu dochází 

k vraždě milence a nevěrné manželky majitele ptáka. V druhé části si ptáka kupuje stará 

panna marně toužící se vdát a nakonec se do něj zamiluje. V třetí části nastává zlom, rodí se 

zohavené dítě, napůl pták a napůl člověk. Tématem je nemorální láska k zvířeti a styk s ním. 

Fantastický prvek je zde zastoupen nezvyklými a nevysvětlitelnými událostmi vraždy jakoby 

spáchané ptákem, narození nelidského tvora, bláznivé touhy ženy po zvířeti. Postav je 

v příběhu několik – manžel a celník, stará panna, porodníci v útulku a samozřejmě pták. 

Vyprávění je zakončeno doslovem, ve kterém na sebe vypravěč pan Canivet opět bere 

lidskou podobu. Nicméně kocour ho zardousí a z pana Caniveta zbyde jen peří, které ostatní 

hodí do ohně. 

 

La Clergesse parle 

 Jedná se o krátkou předmluvu k následujícímu příběhu. Je vyprávěna v ich-formě, opět 

vypravěčem z úvodní předmluvy, tajemníkem literárního klubu Tobiasem Weepem. Druhým 

vypravěčem je kněžka, která tímto uvozuje svoje vyprávění. Fantastický prvek je zde 

zastoupen neznámou rostlinou s léčivými účinky a zčásti také atmosférou prostředí, neboť děj 

kněžnina vyprávění se odehrává v popravčí čtvrti Londýna.  

 

Tyburn 

 Formálně se jedná o vyprávění, psané v ich-formě, vypravěčem je kněžka. 

Fantastickým prvkem, který prostupuje celý příběh, je záhadná rostlina, která má jednak 

léčivé účinky a jednak kněžce umožňuje čarovat. Její schopnosti využívá k páchání 

škodolibých hrátek na odsouzencích před popravou nebo upálením. Postava je jedna hlavní, 

kněžka. Tématem jsou čáry a škodolibost, které se však kněžce nakonec vymstí. 

 Příběh je doplněn krátkým doslovem, ve kterém se kněžka mění v myš, kterou 

podobně jako pana Caniveta zardousí kocour sedící na klíně hlavnímu vypravěči, Tobiasi 

Weepovi. 
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L'Odyssée de M. Gallagher 

 Jedná se o krátkou předmluvu k následujícímu příběhu. Je vyprávěna v ich-formě 

Tobiasem Weepem. Charakterizuje dalšího řečníka shromáždění pana Gallaghera a už 

dopředu čtenáře varuje před jeho nechutným zevnějškem a ještě nejnechutnější historkou. 

 

M. Gallagher went home 

 Formálně se jedná o vyprávění, psané v ich-formě, vypravěčem je pan Gallagher, otec 

rodiny. Tématem je nevysvětlitelné zmizení celé jeho rodiny, která se o půl roku později opět 

objeví v jeho domě, ale místo živých osob jsou to přízraky mrtvých. Pan Gallagher se z toho 

zblázní, zapálí rodinný dům, a protože spolu s jeho domem shoří mnoho dalších a dojde k 

úmrtím, je pověšen. Objevuje se také náboženský prvek, vypravěč mluví o bohu a o své víře a 

poctivém životě, v doslovu příběhu zdůrazňuje, že je „očekáván“. Postavy jsou dvě hlavní, 

pan Gallagher a pan Pankeydrop, na jehož rozlučce byl vypravěč v ten večer, kdy mu zmizela 

rodina. Fantastickým prvkem je návrat rodinných příslušníků jako přízraků zpět do rodného 

domu. Tématem jsou přízraky a záhadná zmizení. 

 Příběh má doslov, ve kterém vypravěč vysvětluje závěr vyprávění a konstatuje svoji 

popravu. Ukazuje se, že i on sám už je duch. 

 

Une étrange femme s'écrie 

 Uprostřed shromáždění v hostinci se zničehonic ujímá slova jedna dáma a vysvětluje, 

že hledá pana Hasenfraze. Formálně se jedná o uvození následujícího příběhu. Celá pasáž je 

formálně monolog zmíněné dámy. 

 

Je cherche Herr Hasenfraz! 

 Formálně se jedná o vyprávění, vypravěčem v ich-formě je vědkyně Abercrombie, 

která uctivá mytického boha Baala. Poté, co tajně zbuduje jeho sochu a obětuje jí sedm 

malých dětí, je zatčena a odsouzena k trestu oběšením. Noc před popravou ji zachrání 

neznámý Herr Hasenfraz, kterého neúnavně a neúspěšně hledá během celého svého života. 

V příběhu se vyskytují tři hlavní postavy, paní Abercrombie, její maurijský sluha a v závěru 

jakoby přízrak pan Hasenfraz. Tématem je kult boha Baala a obětování lidských bytostí, také 

víra v toto božstvo a záchrana od popravy. Fantastickým prvkem je tajemný pan Hasenfraz, 

který zachrání vědkyni, přestože je zdánlivě nehmotný, jako vánek. Dalším fantastickým 

prvkem je čas, který má najednou o hodinu víc (hodiny o půlnoci odbíjí třináctou hodinu). 
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 Příběh má opět doslov, během kterého se záhadná forma vědkyně ocitá na ulici a mizí 

za strašlivého řevu. 

 

M. Tipps raconte sa vie 

 Opět se jedná o formální předěl mezi příběhy. Vypravěč Tobias Weep popisuje vnější 

vzhled nového řečníka pana Tippse, který je mu rázem sympatický. Pan Tipps se ujímá slova 

a nejprve děkuje kocourovi za zardoušení kněžky/čarodějky z předešlého příběhu. Poté 

oznamuje, že by rád vylepšil pověst popravčí čtvrti, kterou kněžka tak zhanobila. 

 

Suite à Tyburn 

 Formálně se jedná o vyprávění, vypravěčem v ich-formě je pan Tipps. Příběh má dvě 

části. V té první popisuje pan Tipps svůj idylický život soudce, který posílá zločince na 

šibenici a který se zamiluje do své paní domácí. První část příběhu neobsahuje žádné 

fantastické prvky. V druhé části se pan Tipps dozvídá, že paní domácí, kterou si vzal za ženu, 

je ve skutečnosti hlavní vůdkyně proslulé loupežnické bandy. Je zajata a odsouzena k smrti. 

Pan Tipps odjíždí na venkov. Ani druhá část neobsahuje fantastické prvky. Jediný fantastický 

prvek se objevuje v doslovu, kdy se pan Tipps, duch, vypaří do vzduchu. V příběhu se 

vyskytují dvě hlavní postavy, pan Tipps a jeho žena a také vedlejší postavy vojáků a 

důstojníka, služebnictva a odsouzených. Tématem příběhu je, že zdání může klamat a že ne 

každý je ten, za koho se vydává. 

 

Histoire d'un fantoche 

 Jedná se o předmluvu k následujícímu příběhu. Vypravěčem je pan Mayeux, malinká 

dvourozměrná kresba muže z Francie. Fantastickým prvkem je skutečnost, že dvourozměrná 

kresba je schopná živé existence.  

 

Le Bonhomme Mayeux 

 Formálně se jedná o vyprávění, vypravěčem je pan Mayeux, vypráví v ich-formě. 

Fantastický prvek je v tomto příběhu zcela zřejmý. Kresba muže a duch splynou v jedno, 

kresba tím ožije a je schopna vlastní existence, má však kvůli duchovi rozdvojenou osobnost. 

Postavy jsou zde dvě hlavní, duch Uriah Chickenhead a kresba pan Mayeux. 

 Příběh má doslov, kocour Murr vyzývá pana Mayeux, aby zopakoval gesta paží, 

kterými kdysi on a přízrak splynuli v jedno. Z pana Mayeux se v tom okamžiku opět stává 

kresba, kterou pohltí plamen v krbu. Další vypravěč mizí. 
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Un marin raconte 

 Slova se ujímá opět vypravěč Tobias Weep a představuje dalšího řečníka, tentokrát 

námořníka. Předjímá neuvěřitelnou a hrůzostrašnou povídku. Formálně se opět jedná o 

předmluvu, resp. předěl mezi jednotlivými příběhy. 

 

La Terreur rose 

 Formálně se jedná o vyprávění, v ich-formě. Vypravěčem je námořník. Tématem je 

nevysvětlitelný jakoby výbuch muže, který najednou proniká ve formě energie až do vesmíru 

a tvoří zde novou galaxii, jíž se stává stvořitelem a tím pádem bohem. Postavy jsou tři hlavní 

– vypravěč, námořník, který exploduje, a vědec, který domýšlí, k čemu došlo. Fantastický 

prvek se objevuje v nadpřirozených schopnostech člověka přeměnit se na čistou energii a 

odletět do vesmíru. Nicméně se může jednat i jen o smrt daného námořníka, záleží na čtenáři, 

čemu bude věřit, zda bude věřit vyprávění očitého svědka, nebo ho bude považovat za 

nespolehlivého opilce. Tématem příběhu jsou nadpřirozeno a nevysvětlitelné události. 

 

L'Histoire d'un fou 

 Tento předěl mezi příběhy tvoří jediná věta, která představuje nově příchozího, blázna. 

 

Le Uhu 

Formálně se jedná o vyprávění. Vypravěčem je námořník, vypráví v ich-formě. 

Tématem příběhu je monstrum Uhu, které vystupuje z moře a ničí vše živé. Toto monstrum 

zároveň představuje fantastický prvek vyprávění. Postav je v příběhu několik, nicméně jsou 

vedlejší, hlavní důraz je kladen na popis monstra, respektive toho, čeho se dopouští a co 

způsobuje. 

 

L'Homme de la "Rum-Row" lit trois histoires 

 Jedná se o krátkou předmluvu k dalšímu vyprávění. Vypravěč popisuje Rum-Row 

během americké prohibice. Předmluva neobsahuje žádné fantastické prvky. Tematicky se týká 

pašování alkoholu a života na moři. 

 

La Plus belle petite fille du monde 

 Formálně se jedná o vyprávění. Vypravěč v ich-formě vypráví o své malé dceři, kvůli 

které se rozhodl pašovat alkohol do Ameriky, aby jí zajistil to, po čem toužila. Po dlouhém 

pobytu na moři dorazí vypravěč opět domů, ale jeho dcera mezitím zemřela na hlad a zimu. 
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Nic nepomohlo, že kvůli většímu zisku otrávil svoji posádku, peníze mu dceru nevrátily. 

Tématem vyprávění je ironie, jakou člověk zakouší, když se pro úctyhodný cíl rozhodne 

páchat zločiny, jen aby na konci přišel o to nejcennější. Fantastický prvek se v příběhu 

objevuje pouze okrajově, některé postavy vidí tři malé panáčky, když jsou opilí.  

 

La Danse de Salomé 

 Formálně se jedná o vyprávění. Vypravěč je vševědoucí, v er-formě. Tématem je 

pobyt bohatého muže na lodi plné osob z podsvětí, které se najednou stanou mrtvými, 

zapáchajícími příšerami. Muž jen tak tak unikne useknutí hlavy. Fantastický prvek je 

zastoupený touto přeměnou z živých na rozkládající se mrtvoly. V závěru se ukazuje, že šlo o 

trik. Postav v příběhu vystupuje celá řada, hlavní je milionář.   

 

L'Assomption de Septimus Kamin 

 Formálně se jedná o vyprávění. Vypravěč je vševědoucí, v er-formě. Tématem je 

spása a nebe. Dva pašeráci na moři pomohou ženě nečekaně porodit dítě a poté ho pokřtí tou 

nejdražší whisky, která se dá sehnat. Díky tomu se po smrti dostávají do ráje, a to navzdory 

svým hříchům. Příběh má silný náboženský, resp. křesťanský motiv. Fantastické prvky se zde 

objevují, ale poněkud jiné než obvykle – neděsí ani neznechucují, naopak jsou spojené 

s rájem. Postavy jsou čtyři hlavní – dva pašeráci, matka a její právě narozené dítě. 

 Vyprávění má doslov, ve kterém se mění vypravěč. Je psaný v ich-formě a formálně 

uzavírá pásmo tří vyprávění s tematikou moře a pirátství. 

 

M. Kupfergrun reprend la parole 

 Jedná se o formální předěl mezi povídkami o moři a následujícími příběhy. Mluví 

vícero postav najednou.  

 

Le Fleuve Flinders 

 Formálně se jedná o vyprávění, vypravěčem je pan Kupfergrun, vypráví v er-formě. 

Fantastických prvků je zde několik : cesta po záhadné řece uprostřed australské buše, kde se 

zničehonic objevuje dům v evropském stylu, plný dobrého jídla a pití, podivní tvorové a víla, 

která na nebi vykouzlí německá města a všechny do nich přenese, přestože jsou na druhém 

konci světa, některé postavy záhadně zmizí a na konci mizí i víla, kterou si jeden z mužů vzal 

za ženu. Tématem je cestování v dimenzích a nevysvětlitelné události. Postav je několik, 
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především tři známí muži, kteří se vydávají na cestu neznámou řekou, poté ten, co jim to 

poradil, a na řece neznámí tvorové. 

 Příběh je doplněn doslovem, ve kterém pan Kupfergrun vysvětluje, že se jednalo o 

jeho dědečka.  

 

Le Gros homme raconte 

 Jedná se formálně o předmluvu k následujícímu příběhu. Vypravěč v er-formě 

popisuje přízrak Falstaff a jeho naříkání nad svým osudem. Fantastickým prvkem je 

především přízrak a také cestování v čase, neboť přízrak pochází ze čtrnáctého století. 

  

Falstaff se souvient 

 Formálně se jedná o vyprávění, v ich-formě. Fantastický prvek není tak zřejmý jako u 

jiných vyprávění. Tématem je středověká hostina, během které zemřou všechny osoby v 

paláci, kromě vypravěče a kuchaře. Zároveň ve městě umírají všichni obyvatelé na mor. 

Fantastický prvek bychom mohli hledat v těchto nečekaných a totálních úmrtích, nicméně 

kuchař sám přiznává, že jídlo otrávil, protože mu nezaplatili. Takže fantastično je přítomno 

pouze do okamžiku odhalení kuchaře. 

 

Au tour du chat Murr 

 V hostinci se slova ujímá kocour Murr, který je zde přítomný od začátku děje. 

Vysvětluje, že je vyslancem významného středověkého spisovatele, současníka Chaucera, a 

že celé toto setkání mělo za úkol doplnit, co chybělo středověkým dílům. Zároveň potvrzuje, 

co je patrné od začátku, že skutečně dochází k prolínání časových pásem, minulosti a 

současnosti, stejně jako to, že mnoho z přítomných jsou přízraky, které se svou podstatou 

nemohou dožít rána32. Objevuje se zde i náboženský motiv, myšlenka věčného království 

stínů, kde přebývají přízraky, ani živé, ani mrtvé. Je otázkou, kdo vlastně stojí za celým tímto 

večerem, je to snad kocour? Fantastických prvků je zde celá řada (cestování v čase, přízraky, 

svět nemrtvých), i když některé (mluvící zvíře) mohou patřit i do pohádkového žánru. Tento 

předěl také formálně uvozuje po něm následující vyprávění kocoura. 

 

 

 

                                                 
32 « A l´aube, au moment où tant d´entre vous s´en iront en fumées et vaines vapeurs... » (Les derniers Contes de 

Canterbury 1963 : 288) 
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Le Chat assassine 

 Formálně se jedná o vypravování. Vypravěčem je kocour, v er-formě. Fantastické 

prvky jsou v tomto příběhu zřejmé: čtyři sestry zavraždí bezbrannou kočku, načež ta si 

v kočičím nebi stěžuje vrchní kočce, aby sestry potrestala. Sestry se proměňují v kočky a 

umírají každá ohavnou smrtí. Tématem je odplata za zločin. Postav je v tomto příběhu pět, 

totiž čtyři lakomé sestry a jedna kočka. 

 

La Fin de la nuit 

 Formálně se jedná o doslov ke všem příběhům, které byly proneseny v hostinci během 

uplynulé noci. Vypravěčem v ich-formě je opět kocour Murr, který svoji promluvu adresuje 

Tobiasi Weepovi, jediné skutečně živé osobě ve shromáždění. Objevuje se Chaucer. 

Fantastický prvek je v podobě přízraků, posunech v čase, zjevení se dávno mrtvých osob. 

Tématem je marnost bytí. 

 

Reid Unthank 

 Jedná se první ze dvou doslovů celé knihy. Vypravěč Tobias Weep v první osobě 

popisuje vznik svého literárního díla. Ukazuje se, že literární klub nikdy neexistoval, neboť 

byl zaměření sportovního. Weep nenachází ani svého známého pana Unthanka. Později se mu 

tento zjevuje a ukazuje se, že se jedná o samotného ďábla. Fantastických prvků je zde celá 

řada: nevysvětlitelná záměna poslání literárního klubu z úvodu sbírky, zmizení hostince, kde 

se děj odehrával, zmizení pana Unthanka a nakonec jeho skutečná identita. Tématem doslovu 

je nejistota života a toho, co nás obklopuje, není všechno takové, jak se jeví. Objevuje se i 

náboženský motiv.  

 

Au profit des conjectures 

 Jedná se o druhý a skutečně závěrečný doslov k celé sbírce povídek. Tobias Weep, 

vypravěč v první osobě, je neustále pronásledován postarším mužem a kocourem, které však 

vidí jen on. Fantastickým prvkem je nejistota plynoucí z nepoznaného a nevysvětlitelného. 

V duchu Rayova fantastična nedochází k jednoznačnému rozuzlení. 
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4.6.3 Le Grand Nocturne 

Stylisticky se jedná o uměleckou prózu, z formálního hlediska o žánr povídky, slohový 

útvar je vypravování, slohový postup vyprávěcí.  

 

Le Grand Nocturne 

 Formálně se jedná o vyprávění. Vypravěč je vševědoucí, povídka je psaná v er-formě. 

Jedná se o typický příklad fantastického vyprávění. Fantastický prvek je zde zastoupen 

hrůzostrašnem, přízraky, čárami a magií, kouzelnickou knihou, cestováním mezi časovými 

dimenzemi a nakonec démonným původem hlavní postavy, odsouzené proto k smrti a 

věčnému zatracení. Objevuje se zde i náboženský motiv. Tématem je touha po lásce, která je 

tak silná, že povolává zesnulou milovanou zpět do světa živých, a také strach před neznámou 

hrůzou zvanou Grand Nocturne. Postavy jsou dvě hlavní a řada vedlejších. 

 

Les Sept Châteaux du roi de la mer 

 Formálně se jedná o vyprávění. Vypravěč je vševědoucí, v er-formě. Fantastický prvek 

je zastoupen tajemnou předzvěstí o neštěstí, které s sebou přináší dotazy ohledně krále moře. 

Nicméně fantastický prvek se vytrácí v okamžiku rozuzlení záhady, jedná se o lež zločince a 

zloděje. Tématem příběhu je lidská pověrčivost, důvěřivost a její zneužití nečestným 

zlodějem. Druhotným tématem je moře a život námořníků. Postav je několik, hlavní postavou 

je mladý cizinec, ze kterého se vyklube notorický zloděj, vedlejšími postavami je několik 

námořníků v hostinci. 

 

Le Fantôme dans la cale 

 Formálně se jedná o vyprávění, vypravěč je v první osobě. Opět je to příběh 

z námořnického prostředí. Fantastický prvek, zelenkavá příšera v trupu lodi, prostupuje celým 

příběhem až do závěrečného rozuzlení, kdy se ukazuje, že se jednalo o nešťastnou náhodu. 

Tématem jsou černí pasažéři na pašerácké lodi s alkoholem. Postavy jsou dvě hlavní – dva 

muži, kteří se schovají do podpalubí pašerácké lodi, přičemž jeden z nich záhy zahyne. 

Příběh má předmluvu i doslov. Předmluva krátce představuje řečníka, doslov zase 

reflektuje právě vyslechnutý příběh. 

 

La Ruelle ténébreuse 

 Jedná se o příběh delšího rozsahu než obvykle, neboť je vyprávěn z dvou různých 

perspektiv. Formálně se jedná o vyprávění a také o líčení resp. deníkový záznam, kterým 
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autorka a autor nezávisle na sobě pro své blízké popisují, co se stalo. Povídka je formálně 

rozdělena na předmluvu, dva rukopisy a doslov. V předmluvě vypravěč popisuje, jak narazil 

na dva rukopisy, které popisují stejné události, ale každý z jiné perspektivy. Následuje první 

rukopis. Fantastický prvek se objevuje především v nevysvětlitelném teroru, který vraždí 

obyvatele města, nebo je nechává beze stopy zmizet. Autorka rukopisu nakonec také zmizí. 

Tématem je strach z neznámé hrůzy a boj o přežití. Druhý rukopis obsahuje fantastický prvek 

v podobě ulice v jiné než naší dimenzi, do které má přístup pouze autor rukopisu. Krádeže 

z domů v této ulici však rozpoutají teror, o kterém se zmiňuje rukopis první. Dalším 

fantastickým prvkem jsou Strygy, bájné ženské postavy. Tématem druhého rukopisu je 

nenaplněná touha po lásce milované osoby, páchání krádeží pro zisk peněž a tím jejího srdce, 

a ve výsledku marná lásky snaha, neboť milovaná osoba umírá na rozpoutaný teror. První i 

druhý rukopis jsou psané v ich-formě, stejně tak i předmluva a doslov. V doslovu se opět 

ujímá vyprávění čtenář rukopisů, který zjišťuje, že peníze získané z tajemné ulice jsou i 

nadále proklety. I v doslovu se tedy objevuje fantastický prvek. Zdá se, že události popsané 

v rukopisech jsou pravdivé. Tím ale náleží do fantastična. 

 

La Scolopendre 

 Jedná se formálně o vyprávění, v porovnání s jinými rozsahem kratší. Fantastický 

prvek se projevuje v přesvědčení, že mrtvé osoby se krátce po své smrti vrací na chvíli do 

svého domova, a sice v podobě housenky. Tři muži jsou v bytě, naproti kterému právě 

zemřela žena. Postupně nabývají dojmu, že je pronásleduje obrovská stonožka a raději 

spáchají sebevraždu, než k nim dorazí. Tématem příběhu je pověrčivost a strach před 

neznámým. Postavy se vyskytují tři. Příběh je vyprávěn v er-formě. 

 

Quand le Christ marcha sur la mer 

 Formálně se jedná o vyprávění, v er-formě, vypravěč je vševědoucí. Fantastický prvek 

je méně patrný, spíš se jedná o shodu náhod, než nevysvětlitelnou událost. Nicméně za 

fantastický prvek by se dala považovat povodeň, která smetla celé město a všechno živé. Pro 

hlavní postavu je fantastickým prvkem také (dočasná) záchrana, kterou přikládá bohu jako 

vyslyšení své prosby o zázrak. Hlavní postava je jedna a sice muž, který při povodni zachrání 

milovanou zpěvačku, jenže sám při tom zemře. Tématem je láska, víra v boha, nezištná oběť 

za druhého.  
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Le Psautier de Mayence 

 Tento příběh se svým rozsahem také řadí k delším. Jedná se o ryzí fantastické 

vyprávění, které se fantastickými prvky jen hemží : žaltář plný černé magie, osoby, které  

znenadání a nevysvětlitelně mizí a někdy se opět objevují, kouzla a čáry, přechod do jiné 

dimenze, podmořské město plné obyvatel, černá magie, hrůzostrašná smrt. Tématem je touha 

po poznání, které je však zvrácené a vyžaduje černou magii. Postav je několik : jednak jsou to 

námořníci na osudné lodi, jednak záhadný učitel, který je najme a uprostřed moře zmizí. 

 
 

4.6.4 Les Cercles de l´épouvante 

Stylisticky se jedná o uměleckou prózu, z formálního hlediska o žánr povídky, slohový 

útvar je vypravování, slohový postup vyprávěcí. Sbírka je uvozena předmluvou a uzavřena 

doslovem. 

 

Liminaire: Les Cercles 

 Formálně se jedná o předmluvu k celé sbírce povídek. Je uvozena věnováním, Ray ji 

věnuje své dceři Lulu. Je psaná v ich-formě. Neobsahuje fantastické prvky, pouze se v ní 

hovoří o prvcích podivuhodna, resp. o magických kruzích nakreslených na podlahu, ze 

kterých nikdo nesmí ven a nikdo nemůže vniknout dovnitř. Dalším prvkem podivuhodna jsou 

smyšlené postavičky, které si vypravěč vymýšlí, aby mu na procházce dělaly společnost. 

Autor také v textu využívá dialogy, resp. přímou řeč.    

 

La Main de Goetz von Berlichingen 

 Formálně se jedná o vyprávění, v ich-formě, vypravěč je přímým účastníkem děje, 

nicméně zůstává především pozorovatelem. Fantastickým prvkem je mechanická ruka, která 

má vlastní rozum a podle toho jedná. Postav je pět hlavních, vypravěč, jeho strýc a tři strýcovi 

kamarádi. Tématem je touha po cenné a vzácné věci, která se majiteli nakonec stává zkázou.   

 

L´Assiette de Moustiers 

 Formálně se jedná o vyprávění, v ich-formě, vypravěč vypráví o svém vlastním 

dobrodružství. Jedná se o ryze fantastickou povídku, fantastickými prvky jsou tajemný ostrov 

s tajemnou obyvatelkou, uvěznění živé osoby ve formě kresby na talíř, nevysvětlitelné 

události. Tématem je pomsta za vynucovanou a neopětovanou lásku. Postavy jsou dvě hlavní 

– vypravěč a tajemná žena z ostrova. 
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Le Cimetière de Marlyweck 

 Formálně se jedná o vyprávění, v ich-formě, vypravěč je přímým účastníkem děje. 

Jedná se o ryze fantastickou povídku, fantastickými prvky jsou prolínání časových dimenzí, 

obživnutí kamenných a železných soch, prolínání dvou paralelních světů, neznámý hostinec a 

tajemná atmosféra, tramvaj, která jezdí jednou za desítky let. Tématem je návštěva hřbitova, 

který se však objevuje pouze jednou za čas. Postavy jsou dvě hlavní – kamarádi navštěvující 

hřbitov a hostinec a dvě vedlejší – řidič tramvaje a hostinský. 

 

Le Dernier Voyageur 

 Formálně se jedná o vyprávění, v er-formě, vypravěč je vševědoucí. Jedná se o 

povídku s fantastickými prvky, na jejímž konci dochází k logickému vysvětlení, kterému však 

čtenář může a nemusí věřit. Fantastickým prvkem je fyzická přítomnost smrti, která se 

v hotelu objevuje v okamžiku, kdy jediný host umírá. Fantastično je váháním, zda smrt 

člověka nastala kvůli přítomnosti Smrti, nebo zda byla přítomnost Smrti vynucena smrtí 

onoho člověka. V příběhu jsou dvě hlavní postavy, majitel hotelu, který je přítomen nočnímu 

děsu a který pronásleduje Smrt, a číšník, který zemře. Fantastično dokresluje také ponurá 

atmosféra liduprázdného sezónního městečka, kterému právě skončila sezóna. Tématem je 

strach z neznámého, strach ze smrti a samoty.  

  

L´Homme qui osa 

 Tento příběh patří k těm kratším. Formálně se jedná o vyprávění, autor hojně používá 

formu dialogu. Fantastický prvek se objevuje v podobě záhadného stvoření, které napadá část 

pláže a usmrcuje zde vše živé. Ukazuje se, že se jedná o mořskou pannu. Postavy jsou dvě 

hlavní, místní pastor a dobrodruh, který městečko netvora zbaví. Tématem je celoživotní 

hledání mytického stvoření, které je po jeho nalezení nutné usmrtit. 

 

Dürer, l´idiot 

Formálně se jedná o vyprávění, v ich-formě, vypravěč je přímým účastníkem děje. 

Povídka má doslov, který pozměňuje úhel pohledu, neboť se v něm čtenář dozvídá, že celý 

příběh byl převyprávěním cizího příběhu. Jedná se o ryzí fantastický příběh, ve kterém jedna 

z postav pokouší samotného ďábla, na což později doplatí. Objevují se zde záhadné postavy, 

které náhle mizí, a také dům, který zničehonic shoří na popel. Tématem je pověrčivost a 

rouhání se, zahrávat si s ďáblem je nebezpečné, dotyčný dojde odplaty. Postavy jsou 
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v příběhu tři hlavní, dva spolupracovníci, kteří si vypráví, a také dívka, která okřikne jejich 

troufalost. 

 

L´Auberge des spectres 

 Formálně se jedná o vyprávění, v er-formě, vypravěč je vševědoucí a není přímým 

účastníkem děje. Jedná se o ryze fantastický příběh, jak již sám nadpis napovídá. Celý příběh 

se točí okolo záhadné mytické hrůzy, která je uvězněna v jedné z místností hotelu a kterou 

neopatrní zlodějíčci osvobodí, čímž přivodí zkázu sobě i celému hotelu. Tématem je lidská 

pošetilost a také náboženský exorcismus, obrana proti neznámým hrůzám a přízrakům. Postav 

je v příběhu pět – tři zlodějíčci, majitel hotelu a kněz – exorcista. Příběh je rozdělen do dvou 

oddělených částí – první část je vyprávěna z pohledu zlodějíčků, druhá část je vyprávěna 

z vnějšího pohledu majitele hotelu a kněze, kteří zpovzdáli sledují celou zkázu.  

 

L´Histoire du Wûlkh 

 Formálně se jedná o vyprávění, které je rozděleno do tří částí. Vypravěč je ve třetí 

osobě a je vševědoucí. Jedná se o příběh s fantastickými prvky. Tématem je nepolapitelnost 

zvířete a také lidská zloba, žárlivost a závist. Ačkoliv se jedná o celkem obyčejný a uvěřitelný 

příběh o tom, jak se muž snaží ulovit v bažinách ptáka, který je známý jen z vyprávění, 

považujeme za fantastický prvek právě tohoto mytického tvora a také skutečnost, že má svého 

pána, kterého poslouchá na slovo, což se ukazuje v závěru příběhu. Postavy jsou dvě – 

preparátor zvířat a lovec.   

 

Le Miroir noir 

 Formálně se jedná o vyprávění. Vypravěč je ve třetí osobě, vševědoucí. Jedná se o 

ryze fantastický příběh. Hlavní postavou je muž, který ukradne čarovné zrcadlo plné černé 

magie. Toto zrcadlo si přivlastní jeho fajfku a způsobuje smrt osob, které mužovi působí 

nějaké problémy, a to především finančního rázu. Muž nakonec umírá po marném souboji se 

zrcadlem. Tématem je touha člověka po bohatství, která vede až ke spolčení se s černou 

magií.  

 

Hors des Cercles 

 Formálně se jedná o doslov k celé sbírce povídek. Podobně jako předmluva i doslov je 

věnován Lulu a je velice osobní. Tématem je autorův život, pobyt ve vězení a také víra 



 - 64 - 

v Boha, v osud, v ráj a ve spravedlnost. Tento doslov je intimním vyznáním lásky otce k jeho 

dceři. 

 

4.6.4 Obecná charakteristika vybraného souboru povídek 

Formálně se vždy jedná o vyprávění, některé příběhy jsou doplněny předmluvou či 

doslovem. Sbírky Les Derniers contes de Canterbury a Les Cercles de l´épouvante tvoří 

jednolitý celek, který má vnitřní kohezi. Naproti tomu sbírka Le Grand nocturne je soubor 

rozličných povídek, které mezi sebou nejsou nijak sémanticky provázané. 

Mnoho těchto povídek se odehrává v námořnickém prostředí, a to buď na otevřeném 

moři u pašování alkoholu, nebo v přístavních hostincích. Ray často používá metodu náhlého 

zlomu, kdy se pro předchozí vylíčené události, zdánlivě fantastického, nadpřirozeného 

původu, najde v závěru logické a prosté vysvětlení (např. Le fantôme dans la cale). Na druhou 

stranu však píše i příběhy plně fantastické, které žádné logické vysvětlení, jaké by člověk 

našeho světa dokázal přijmout jako věrohodné, nemají. Jedná se tak o čisté fantastično, často 

s hororovými prvky (např. La ruelle ténébreuse, Le grand nocturne). Příběhy jsou psané 

v první i třetí osobě, přičemž ani jeden z vyprávěcích postupů nemá výraznou převahu.  

Ze sémantického hlediska lze soubor rozdělit na ryze fantastické povídky, které 

obsahují fantastické prvky, které patří do jiné časoprostorové dimenze (bájná stvoření, 

přízraky, ...) a povídky, které obsahují fantastické prvky, avšak přesto čtenáři ponechávají 

možnost zvolit si, čemu bude věřit – události či postavy v nich vystupující jsou sice málo 

pravděpodobné, ale ne nemožné ve světě, jak jej známe my.  

Ray ve svých příbězích používá převážně anglická jména osob a míst. Nemusí se 

nutně jednat o Anglii jako takovou, pouze o jazykovou podobu názvů, která je vesměs 

anglická. Důležitým sémantickým prvkem je také křesťanské náboženství a víra. 

Závěrem je nutné konstatovat, že jakékoliv zobecnění charakteristik části autorovy 

tvorby, a to především ze sémantického hlediska, zároveň ochuzuje jednotlivé povídky o to, 

co je na nich jedinečné a neopakovatelné. U Raye to platí o to víc, že každá jeho povídka 

odráží jeho nespoutanou fantazii a tudíž se nedá zobecnit, aniž bychom ji zobecnili na pouhou 

podstatu vyprávění – postup, postavy, základní téma – čímž se ale vytratí její kouzlo a 

především záhadnost, vlastnost neodmyslitelně spjata s fantastičnem.  
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V. Závěr 

 Diplomová práce se zabývala významným belgickým spisovatelem Jeanem Rayem, a 

to především z hlediska jeho tvorby beletristické, řazené do žánru fantastického. Tento 

spisovatel se řadí mezi špičku belgické, ale i světové fantastické literatury. Diplomová práce 

nejprve situovala jeho osobnost a tvorbu do kánonu belgické literatury a do kontextu 

fantastické literatury. Poté jsme se věnovali jeho životopisu, a to jak smyšlenému, tak 

skutečnému. Důraz byl kladen na významné milníky jeho spisovatelské kariéry, okamžiky 

vydání stěžejních literárních děl a hodnocení kritiky. Ve třetí části práce, praktické, jsme 

nejprve analyzovali prostředky a techniky, které Ray používá při vytváření svého 

distinktivního fantastického světa, jeho atmosféry, postav a událostí. Poté jsme se zaměřili na 

několik konkrétních děl z jeho rozsáhlé tvorby. Nejprve jsme se věnovali detektivním 

příběhům Harryho Dicksona. Stěžejní část však tvoří rozbor fantastického románu Malpertuis 

a několika knižních vydání souborů fantastických povídek. V nich se prakticky ukazuje 

technika a obrovská představivost Jeana Raye, o které jsme psali obecně v úvodní analýze 

třetí části práce. Cílem třetí části bylo přiblížit jednotlivá díla především těm ze čtenářů, kteří 

kvůli neznalosti francouzského jazyka a nedostupnosti českých překladů nemají zatím 

možnost si je sami přečíst.  

 Cílem diplomové práce bylo představit tohoto u nás téměř neznámého spisovatele, 

především analýzou vybraných děl fantastického charakteru z jeho rozsáhlé tvorby. To se nám 

dle našeho názoru podařilo splnit. Navzdory prakticky neexistujícím českým překladům jeho 

tvorby doufáme, že si k němu český čtenář i díky této monografii najde cestu. Doufáme, že se 

mu stane inspirací pro jeho vlastní četbu a hlubší seznámení se s Jeanem Rayem. 

 Závěrem bychom se chtěli zaměřit také na způsoby, jakými by práce mohla být 

inspirací pro další svého druhu. Rozsah práce a časové a jazykové možnosti nám bohužel 

neumožnily více než jen zčeřit hladinu obrovského literárního bohatství, které po sobě Jean 

Ray zanechal. Práce se vůbec nezmiňuje o jeho tvorbě ve vlámském jazyce a ta přitom tvoří 

dobrou polovinu jeho díla33! Také jsme neměli možnost zabývat se jeho tvorbou ryze 

novinářskou, a to především kvůli horší dostupnosti archivu34.  

 Proto bychom rádi vyjádřili naději, že práce bude sloužit jako východisko pro další 

vědeckou činnost, ať už se bude jednat o hlubší analýzu Rayových francouzsky psaných děl,  

                                                 
33 Podstatnou překážkou, kromě omezeného rozsahu diplomové práce, je autorčina neznalost vlámštiny. 
34 Archiv tvorby Jeana Raye se nachází v Belgii a čítá přes deset tisíc položek (povídek, článků, románů, 

reportáží, libret, textů písní a dalších). 
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jeho díla flanderského, nebo umožní badatelský pobyt přímo v národním archivu Jeana Raye 

v Belgii.   

 Rádi bychom se zmínili o absenci českých překladů Rayových děl. Podařilo se nám 

nalézt pouze jeden jediný překlad, a sice Malpertuis z roku 1995 od Richarda Pokorného, 

vydaný plzeňským nakladatelstvím Mustang. Doufáme, že by naše práce mohla inspirovat 

jednoho z mnoha nadaných českých překladatelů, aby se věnovali tvorbě Jeana Raye a 

překladem ji zpřístupnili českým čtenářům neznalým francouzského a vlámského jazyka. Dle 

našeho názoru by určitě bylo přínosné, kdyby si český čtenář mohl přečíst některé z jeho 

fantastických povídek, které patří k světovému vrcholu fantastického žánru.   
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VII. P říloha - Seznam pseudonym 

 

a) Nejznámější pseudonymy 

Jean Ray a John Flanders 

 

b) Výběr pseudonym pro krátké časopisecké povídky 

Jerry M. Temple 

R. M. Temple 

Reeves M. Carson 

Lucy Lilian Gray 

Percy L. Haynes 

Hugh Grant 

Edward Cummings 

Walter Harmon 

Will D. Birdseye 

Sydney C. Hall 

F. Mardoch-Buller 

Richard Sherman-Wheel 

Albin D. Young 

Werner Price 

Lizzie Hattle 

Linda J. Richter 

John Mac Ree 

Benjamin Washer Jr 

King Ray 

John Derringer 

Philip Clayson Jr 

John M. Ray 

Sedgemoor 

Alix R. Bantam 

Sailor John 

John 

Johnnie 

Lulu 


