Odešel Clive Cussler, geniální spisovatel, sběratel aut a hledač lodních vraků

26. února 2020 opustil tento svět muž, který se proslavil především jako autor dobrodružných románů, ačkoli dobrodružství byl plný i jeho život.

V nouzových karanténních časech si řada „uvězněných“ krátí čas četbou a mezi nejoblíbenější žánry se nepochybně řadí dobrodružné thrillery. Krátce před tím, než čínská pandemie zasáhla Česko, bohužel dorazila smutná zpráva, že tento svět opustil jeden z vynikajících autorů právě tohoto žánru, americký spisovatel Clive Cussler. Sám či jako spoluautor napsal přes osmdesát románů, z nichž mnohé se dostaly mezi bestsellery, poslal na scénu několik slavných hrdinů a věnoval se i jiným činnostem. Vydělané peníze totiž utrácel zejména za historické automobily a za expedice s cílem nalézt slavné ztroskotané lodě. Ostatně to byl právě jeho tým, jenž našel mj. vrak proslulé konfederační ponorky H. L. Hunley.

Cesta ke spisovatelské dráze
Clive Cussler se narodil 15. července 1931 ve městě Aurora ve státě Illinois a za své poněkud zvláštní příjmení vděčil faktu, že jeho otec pocházel z rodiny německých přistěhovalců. Mládí strávil vesměs v Kalifornii, kde si zamiloval moře a kde sbíral i první dobrodružné zkušenosti, avšak začínalo se ukazovat i jeho tvůrčí nadání. V době korejské války se dobrovolně přihlásil ke službě a působil u vojenského dopravního letectva coby mechanik. K dobrodužné povaze a tvůrčímu talentu se tak přidaly ještě znalosti techniky. Po odchodu ze vzdušných sil se zapojil do tehdy rychle expandujícího sektoru marketingu a díky svému nadání si vedl vskutku dobře. Psal reklamní články a rychle stoupal po žebříčku funkcí, až se dostal do vedení jedné ze dvou největších reklamních agentur v USA. Podílel se i na výrobě rozhlasových a televizních spotů, za něž dokonce získal prestižní ocenění na festivalu v Cannes. Vedle toho se roku 1955 oženil a tato skutečnost nepřímo vedla i k začátkům jeho spisovatelské kariéry, neboť jeho manželka pracovala na policejní stanici a měla časté noční směny. Clive Cussler s ní proto nemohl trávit večery, a jelikož byl činorodý, zkusil se v roce 1965 pustit do psaní. V roce 1973 vydal román The Mediterranean Caper, ve kterém se poprvé objevil hrdina Dirk Pitt. O dva roky později se dostal na trh další román Iceberg. Obě knihy patřily mezi celkem konvenční námořní thrillery, jež se točily okolo ztracených lodí a pašeráků. Nevedly si špatně, ovšem průlom přišel až roku 1976, kdy vyšel Cusslerův román Raise the Titanic!, v němž se již pustil od odvážnější fikce a který se stal spektakulárním komerčním úspěchem.

Proslulí románoví hrdinové
Měla to ještě podtrhnout filmová podoba, která vznikla v roce 1980, ovšem u diváků propadla a film se nelíbil ani samotnému Cusslerovi. Na jeho autorskou kariéru to však naštěstí nemělo žádný vliv. Psal a publikoval další a další romány s Dirkem Pittem v hlavní roli a téměř každý lámal rekordy. Dirk Pitt je zaměstnancem fiktivní agentury NUMA (National Underwater and Maritime Agency), takže děj prakticky všech románů se nějak dotýká moře, což platí také pro Cusslerovy knihy s jinými hrdiny. V roce 1999 vyšla první kniha z řady The NUMA Files, ve které hrají hlavní úlohu Pittovi mladší kolegové Kurt Austin a Joe Zavala. V roce 2003 začala vycházet románová série The Oregon Files, jež se točí kolem osádky špionážní lodě Oregon, a o čtyři roky později se přidala ještě řada Fargo Adventures, jejímiž hrdiny jsou soukromí lovci pokladů, manželé Sam a Remi Fargovi. Všechny tyto série se odehrávají v jednom „vesmíru“, což prokazují občasné vzájemné odkazy, případně též „návštěvy“ hrdinů jedné řady v knihách série jiné. Posledním z Cusslerových hrdinů je soukromý detektiv Isaac Bell, jehož příběhy se odehrávají na začátku 20. století, odkazy však napovídají, že jde o stejný „vesmír“ jako u výše zmíněných románů, které jsou vždy zasazeny do současnosti. Vedle těchto více než osmdesáti románů napsal Clive Cussler též dvě dětské knihy a několik publikací z oboru literatury faktu, v nichž se věnuje svým dvěma velkým láskám, do nichž investoval většinu vydělaných peněz, a sice historickým automobilům a lodním vrakům.

Řešení historických tajemství
Cusslerovy romány zpravidla používají víceméně podobné základní schéma. Na počátku bývá prolog, který je zasazen do více či méně vzdálené minulosti a týká se nějaké známé osobnosti, důležité události či záhadného artefaktu. Poté se děj přenáší do současné doby a obvykle hned dojde k nějakému dramatu, katastrofě, havárii či zločinu. Na scénu přicházejí hlavní hrdinové, kteří řeší, zachraňují, hledají a zkoumají. Zpravidla zjistí, že se dostali na stopu nějaké velké a potenciálně přelomové záležitosti, jež je většinou spojena s oním historickým prologem a týká se též plánů hlavního padoucha. Tím bývá nějaký mocný boháč, mafián nebo politik, který má v úmyslu něco ovládnout, získat nebo zničit. Hrdinové se tedy utkávají s jeho poskoky, cestují po světě, hledají důkazy a objasňují záhady, takže samozřejmě není nouze o napínavé souboje a honičky, záchrany v poslední chvíli či překvapivá odhalení. Říká se, že Dirk Pitt představuje jakési spojení Indiana Jonese a Jamese Bonda, což platí také o dalších Cusslerových hrdinech. V zápletkách knih se vyskytují nejrůznější historické, přírodní, kulturní i vědecké zajímavosti, v jejichž popisu uměl Clive Cussler skvěle kombinovat realitu a fikci. Spoustu čtenářů (včetně mě) takto vybízel k tomu, aby sami hledali další informace a vzdělávali se. Úspěchu jeho knih si všimli i místní nakladatelé, takže Cusslerova tvorba od roku 1994 vychází též v češtině. Byl zde vydán i román Sahara, který se dočkal i filmového zpracování (jež naneštěstí dopadlo dost podobně jako Vyzvednutí Titaniku) a který se točí okolo ztraceného konfederačního obrněnce CSS Texas, jenž záhadně skončil kdesi v africké poušti.

Působivá sbírka automobilů
Vedle historických i současných lodí se v Cusslerových románech často potkáváme s různými letadly a vozidly, což odráží jeho celoživotní lásku k dopravním prostředkům. Ta se projevuje i v existenci soukromého muzea, které se nalézá ve městě Arvada v Coloradu a které spravuje jeho dcera Teri. (Jen pro zajímavost, Teri je nejstarší ze tří Cusslerových dětí. Po ní se narodil syn Dirk Cussler, který se pak podílel i na vzniku některých otcových románů.) Instituce nese jméno The Cussler Museum a uchovává působivou sbírku historických automobilů, jež slavný spisovatel za svého života nashromáždil. Některé z nich se objevily také v jeho románech, což se týká např. parního automobilu firmy Stanley nebo luxusního vozu značky Pierce Arrow, ke kterému je připojen vzácný obytný přívěs od stejného výrobce. Zmíněný parovůz z roku 1906 je i nejstarším exponátem, kdežto nejnovější rok výroby (1965) má jeden legendární sportovní automobil, a sice Chevrolet Corvette Stingray. Celkově se v muzeu nachází zhruba sto vozidel vesměs amerického původu, jenže Cussler se rozhodně neomezoval pouze na výrobky z USA, což prokazuje též několik nádherných evropských automobilů. Mezi největší vzácnosti se řadí anglický Rolls-Royce Silver Ghost (1921) nebo francouzský Bugatti Type 57-C (1939). Srdce vlastence nepochybně potěší fakt, že do sbírky přibyl také československý automobil Tatra 87 z roku 1947. Většina exponátů dosud funguje a jejich nedávno zesnulý majitel s nimi nezřídka přijížděl i na akce, kde se potkával se svými fanoušky.

Pátrání po ztracených lodích
Clive Cussler byl známý i jako milovník dobrého jídla, pití a kuřiva, ovšem kromě románů jej nejvíce proslavilo hledání lodních vraků. Velká část jeho zisků z prodejů románů tak zamířila právě do této činnosti, kvůli které založil neziskovou organizaci, jež dostala stejný název jako fiktivní románová agentura, tedy NUMA. Vznikla již roku 1979 a na začátku se věnovala spíš dokumentační činnosti, ale velké zisky z prodeje knih umožnily Cusslerovi rozběhnout vlastní pátrání a organizovat expedice za ztracenými plavidly, resp. jejich vraky. NUMA se zaměřuje zejména na ty americké, ovšem pochopitelně nikoli výhradně na ně, protože mezi její úspěchy patří mj. nález vraku britské lodě RMS Carpathia, která se proslavila jako loď, jež přispěchala na pomoc pasažérům z Titaniku, a byla potopena roku 1918. Mezi americkými plavidly náleží pomyslné první místo konfederační ponorce H. L. Hunley, jež byla lokalizována roku 1995, a NUMA objevila i vraky jižanských obrněnců CSS Manassas, CSS Louisiana a CSS Arkansas, jež od roku 1862 leží v bahně na dně Mississippi. Cusslerův tým našel také mj. unijní plavidlo USS Carondelet, pátral po některých bitevních lodích a křižnících potopených v bitvě u Jutska (1916) a hledal též ztracené letouny či pevnostní děla. Celkově NUMA lokalizovala kolem 60 lodních vraků a některé expedice zjevně inspirovaly zápletky knih, ačkoliv realita samozřejmě nebyla tak dramatická jako fikce. Clive Cussler i navzdory svému věku pokračoval v aktivním životě a v psaní románů, které bavily i vzdělávaly. Teď už mu bohužel můžeme jen poděkovat a vzdát mu čest na jeho poslední plavbě na věčnost…
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