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— DOBOV¯ âLÁNEK Z MLADÉHO SVùTA

„...herec Lex Barker mûﬁil 192 cm, mûl zelené oãi a vlasy od blond aÏ po tmav‰í skránû... byl muÏem,
kter˘ uvedl do pohybu pováleãnou vlnu zájmu o filmové westerny v Evropû...“
„Popravdû nutno dodat, Ïe cesta Lexe Barkera do filmov˘ch ateliérÛ nebyla jednoduchá: uÏ v mládí cestoval se sv˘m otcem, stavebním inÏen˘rem, a seznámil se s indiánsk˘mi rezervacemi na Západû je‰tû dﬁív,
neÏ se mu vÛbec snilo o herectví. Otec mu také v‰emoÏnû zabraÀoval, aby se jakkoli pﬁiblíÏil k dramatické
tvorbû. JelikoÏ byl Barker senior svûdkem nûkolika vystoupení, kde Lex trémou nemohl vyslovit ani vûtu,
vûﬁil, Ïe praktické povolání nakonec zvítûzí...“

Dvoumetrová postava, zaÈaté pûsti, podél tûla pokrãené ruce, volnû rozkroãen˘, takov˘ byl Lex
Barker ve své roli Old Shatterhanda alias Kara ben Nemsiho. V ‰edesát˘ch letech v Evropû byl symbolem
MUÎE. Nemohla to v‰ak b˘t pouze figura, co upoutalo na první pohled. Povolen˘mi koutky úst a naivním
ãi potmû‰il˘m vy‰pulením oboãí odzbrojoval v‰echny krasavice. Ne náhodnou jeho pût Ïen bylo nejkrásnûj‰ími Ïenami Holywoodu. Mezi nimi Lana Turner. AÈ mû jeho fanou‰ci klidnû roztrhají, Pierre Brice by
byl bez Lexe Barkera poloviãní persónou. Bylo to znát v realistickém pokraãování Vinnetoua po dvaceti
letech natoãeném uÏ po smrti Francouzova amerického kolegy. Nûjaká nûmecká nebo francouzská náhraÏka nesahala Barkerovu pojetí Old Shatterhanda ani po kotníky.
Barker byl pﬁesn˘. Pﬁekvapovala jeho sebejistá pomalost – rozvaha ‰lechtice. Lex Barkerovo
rodné jméno – Alexander Crichlow Barker napovídalo o evropském, moÏná dokonce ruském pÛvodu. Je
známo, Ïe pocházel z velmi zámoÏné rodiny.
Jeho košile
Pokud Barkera „Indiáni“ ãi nûmecká filmová produkce Dr. Haralda Reinla, kter˘ s Barkerem první
díly Vinnetoua v Jugoslávii natáãel, neoblékli v slu‰iv˘ semi‰ov˘ obleãek s tﬁásnûmi, nosila tato b˘valá tarzanovská hvûzda (5 filmÛ o Tarzanovi) vût‰inou blankytnû modrou ko‰ili. Jeho bronzová pokoÏka a blond vlas,
s lehkou vy‰ískou, tolik korespondující s azurov˘mi jezery jugoslávské Prãe a jasn˘m nebem nad jadransk˘mi pískovcov˘mi skalisky, pÛsobily v ran˘ch, sytû barevn˘ch filmech omraãujícím efektem. Balkánské slunce, které prozáﬁilo s Barkerovou postavou v‰echny díly star˘ch zfilmovan˘ch „mayovek“ prazvlá‰tním leskem obrazu. (V Pokladu na Stﬁíbrném jezeﬁe se dokonce v zaãátku vyprávûní objevil nakrátko nezvykle
neoholen, s velk˘m vousem.) Tyto detaily pro diváky za Ïeleznou oponou pﬁedstavovaly tolik vysnûn˘ prototyp muÏe ideálního svobodného svûta Západu. Tehdy právû hvûzda typu Lexe Barkera pﬁedstavovala odli‰nou
podobu fiktivního svûta, neÏ jakou nabízeli hrdinové levicové poetiky. Îádného z nich necharakterizovalo
aristokratické charisma. Mohli jsme Barkera vidût tﬁeba zarostlého a zpustlého, ale s jistotou, Ïe je to jen hra,
jsme vûﬁili v brzkou promûnu a v sílu jeho osobnosti, vûdûli jsme, Ïe se z potíÏí rychle vyprostí a pﬁedstoupí
pﬁed nás znovu s grácií. Mohli jsme jej pozorovat napﬁíklad v arabsk˘ch dobrodruÏstvích v roli Kara ben
Nemsiho, zápasícího s hork˘m slucem o pﬁeÏití na solném jezeﬁe ve filmu Îut, a znovu síla nadãlovûka v‰e
vyﬁe‰ila, aãkoli uÏ mûl prosolenou ko‰ili i onu bronzovou pokoÏku. Pohádková dokonalost Lexe Barkera
v tomto druhu rolí byla pro naivního diváka i odborníka dokonalá a tetelili se pﬁed ní snad i cenzoﬁi.
Jeho obloukový hák
Aãkoli jednu z hlavních rolí v Ïivotû literární postavy Old Shatterhanda hrály dvû unikátní zbranû, ve
filmovém zpracování pﬁíbûhÛ Karla Maye stojí celkem nepﬁekvapivû v pozadí za jinou schopností slavného
zálesáka. Barker si z americk˘ch filmov˘ch studií a své atletické minulosti pﬁivezl do Nûmecka, kde ﬁadu
westernÛ natáãel, vypracovanou techniku pro nûj tak charakteristického boxerského úderu, jímÏ více neÏ ãím
jin˘m dostál svému filmovému jménu. Omraãoval, uspával, vítûzil, nikdy nezabíjel, nikdy si nevynucoval
pouh˘ respekt. Efektní úãinek jeho vût‰inou zespoda veden˘ch boxersk˘ch hákÛ spoãíval v jakési prazvlá‰tní
pomalosti s tvrdou koncovkou. V˘razn˘m znakem soubojÛ byl BarkerÛv spadl˘ úães, kter˘m pﬁesvûdãoval
diváky o reálnosti svého odhodlání. NejpÛsobivûj‰í byly zﬁejmû souboje ze série filmÛ Ve stínu padi‰aha, kde
Barker musel pﬁedvádût svÛj um v ãasto krkolomn˘ch exteriérech, na hradbách ãi skaliskách nad hlubok˘mi
srázy apod. Hodnû jsem se toho od Barkera nauãil a pﬁi první vhodné pﬁíleÏitosti jsem pomalé vedení úderu
poﬁádnû vyuÏil. Efekt byl skuteãnû zdrcující a mÛj protivník padl ihned k zemi. Vzpomínám si, jak neuvûﬁitelnû vzru‰ující bylo sledovat pﬁesnost pomalého zásahu na dolní ãelist.
Jeho hlas
Není bez zajímavosti srovnání, kdo Barkerovu lesku v âechách pﬁispûl mocn˘m dílem. Byl to pﬁedev‰ím ãesk˘ dabing. Po celou dobu, ve v‰ech ãástech mnohadílné nûmecké série mayovek mohl b˘t namlouván jedin˘m moÏn˘m hlasem - hlasem odmûﬁen˘m, hlasem nepﬁíli‰ ãasto ve filmech obsazovaného
herce Vladímíra RáÏe. Kupodivu tento herec, kter˘ na domácí pÛdû na zaãátku vlastní herecké kariéry proslul
spí‰e jistou zÏen‰tûlostí a aÏ homosexuálnû dovádiv˘m baletním v˘konem v nesmrtelné B. (B = Boﬁivoj) „zemanovce“ Py‰ná princezna neÏ rolemi hrdinÛ dobrodruÏného Ïánru. Tûch se v rámci ãeské kinematografie
pro jakéhokoli herce tak jako tak nedostávalo, a tak nalezl muÏné uplatnûní alespoÀ pro své hlasivky.
Pﬁi srovnání reÏisérského vedení a charakteru obou hercÛ lze postﬁehnout podobné rysy - napﬁíklad v rovinû pﬁístupu k humorn˘m scénám vÏdy oba stáli v rolích spí‰e pobaven˘ch pozorovatelÛ neÏ zesmû‰nûn˘ch. Oba vÏdy typovû dodrÏovali dekorum a nevyvratitelnost symbolické váÏnosti. V tom si RáÏ
i Barker mohli b˘t pﬁíbuzni. RáÏ v‰ak ve sv˘ch rolích také sklouzával k dûtinské hravosti - typické pro ãeskou
provenienci a pﬁíslu‰né filmové Ïánry. Barker toho byl schopen pouze a jedinû ve scénách milostného nadbíhání vysnûn˘m Indiánkám ãi krásn˘m padi‰áhov˘m otrokyním. Ale vÏdy byl Lex Barker i v tomto jakoby dospûlej‰í neÏ jeho ãesk˘ protûj‰ek. Projevovalo se to i v men‰í potﬁebû hovoﬁit. Napﬁ. ve filmu Vinnetou a mí‰enka Apanaãí ve scénû, kdy si bere Barker neãekanû rukojmí z ﬁad zloãincÛ a ustupuje ze saloonu, RáÏ po
svém pﬁidává to, k ãemu Barkerovi staãilo pouhé gesto: „Pomalu, chlapci, pomalu...! Pozor, pozor!“
Pﬁesto v‰echno je ve vzpomínkách ãeského diváka tato více ãi ménû nesourodá dvojice osobnosti
a hlasu nesmazatelnû spojena v ucelen˘ symbol maskulinity. Povût‰inou smutn˘ osud a pitoreskní tváﬁe dabérÛ - napﬁ. Miroslava Moravce ãi Stanislava Fi‰era, v souãasnosti snad jen Jiﬁího Olivy - tuto paradoxní situaci ãeského dabingu jen a jen potvrzují. Zda se nûkdy Vladimír RáÏ s Barkerem ve skuteãnosti setkal, není
známo.
Jeho odvážné kousky
Témûﬁ v kaÏdém snímku je Lex Barker nositelem bizarních filmov˘ch akcí, jejichÏ vizualita, humor
a fantastiãno odpovídaly základním prvkÛm filmové poezie. Osobit˘ vztah Barkerovy filmové postavy ke
koním (potaÏmo k Vinnetouovi) a sebejisté umûní vstﬁelit vÏdy do jediného slabého místa v hrazení nepﬁátel,
byly jen poãátkem rozvoje neomezené fantazie tvÛrcÛ tûchto filmÛ. Hned v prvním díle nûmeck˘ch westernÛ
byl Barker aktérem scény osvobozování je‰tû neznámého Vinnetoua ze zajetí. StráÏ uspal na dálku, pomocí
dlouhé dﬁevûné kulatiny, témûﬁ kuleãníkov˘m ‰Èouchem do jejich nic netu‰ících hlav. Podobnû elegantnû
a pﬁekvapivû naloÏil s hlavou zachraÀovaného.
Ve filmu Vinnetou a Old Shatterhand v Údolí smrti Barker pﬁi likvidování pronásledovatelÛ v trysku
z konû stﬁelí do stromu s vosím (vãelím?) hnízdem. Pobodaní bandité (ale náhodou i dvojice Old
Shatterhandov˘ch prÛvodcÛ) jsou potom „nûãím“ bizarním, s ãím se ve filmu obecnû divák setkal snad jedinû v kontrastnû váÏn˘ch Ïánrech, napﬁ. v ãeském lékaﬁském dramatu Cena medu nabo v Bogdanovichovû Lví
tváﬁi ãi Lynchovû Sloním muÏi. Nepﬁímá likvidace nepﬁátel byla pro Barkera unikátní pﬁíleÏitostí zaplnit ãást
pamûti divákÛ na dlouhá léta a vnutit jim pﬁedstavu amerického Západu skrze sebe sama. Takov˘ byl dozajista i zámûr v‰ech hlavních autorÛ filmové série pﬁi obsazování této role.
Ve filmu Poklad na Stﬁíbrném jezeﬁe Barker vyleze v nedlouhém, ale famózním zábûru zpod balvanu, ãímÏ v krátkosti inscenoval namáhavou cestu z obklíãené pevnosti tajn˘m tunelem ústícím náhodou
pﬁímo do místa utáboﬁen˘ch Cornelov˘ch vagabundÛ. Aãkoli tento plán je v pﬁíbûhu i jasnû slovnû pﬁedpovû-
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zen, ·árlího interpretace (odvalení kamene a ShatterhandÛv vstup na scénu) na plátnû vytváﬁí dojem pﬁímo
mystického zjevení.
Film Old Shatterhand pﬁinesl mimo stﬁílení z revolveru vleÏe zajímavou noãní scénu. Barker v ní
slézal z palisád kasáren, v nichÏ byl uvûznûn VinnetoÛv adoptivní syn Tujunga, pﬁímo nad hlavou spící hlídky.
Napínavé balancování, v nûmÏ hrály roli doslova milimetry, se odehrávalo v jediném detailním zábûru kamery. Pohyboval se tak s neuvûﬁitelnou pﬁesností sám Barker, nebo jeho dubler?
Vinnetou - Rud˘ gentleman pﬁiná‰í neãekanû mnoho humoru. Barker ve filmu spí‰e stojí nebo projíÏdí, neÏ hraje. Z povzdálí jej vidíme, jak s konû stopuje, naãeÏ jej z omylu v tomto umûní musí vyvést satirická figurka jeho nohsleda. Toto neumûtelství pak v‰ak pﬁekoná prudk˘m naskoãením pﬁed objektiv ve chvíli,
kdy se zosobnûnou odvahou tûlem chrání svého konû Hatátitlu pﬁed kulkami a zlobou petrolejáﬁsk˘ch zlotﬁilcÛ. Ze zamraãeného Lexe Barkera jde skuteãná hrÛza a strach.
Vinnetou - Poslední v˘stﬁel je naplnûn Barkerov˘mi jízdami sem a tam, ale hlavnû jeho proslovy,
které mu vÏdy jako Old Shatterhandovi kaÏd˘ bandita umoÏní a nechá domluvit, zde v‰ak po nûm pálí hned
po jeho posledním slovu. Pohﬁební nostalgie Old Shatterhanda nad katafalkem apaãského náãelníka je jedním z nejsrdceryvnûj‰ích reminiscenãních „klipÛ“ v‰em, kteﬁí jsme s ním a s Vinnetouem jako mladí proÏívali
jejich dobrodruÏství.
Z dûtství si z kin nepamatuji film Vinnetou a mí‰enka Apanaãí. V nûm si Barker pravdûpodobnû uÏil
své. V závûru bûÏí za rozjetou lokomotivou, aby na ni vyskoãil a zastavil ji. Pohled na jeho marné snaÏení,
s nímÏ obloukem vybíhá na kolejové praÏce za lokomotivou, na klop˘tav˘ a nemotorn˘ bûh, pro „komerãní“
film nezvykl˘ a „esteticky“ neÏádoucí, mi dává jistotu i tento film posoudit jako nadprÛmûrn˘. V mexické
dvoudílné historii Poklad AztékÛ a Pyramida Boha Slunce hrál Barker roli lékaﬁe a diplomata Schternaua.
Barker znovu „promluví mezi ﬁádky“, kdyÏ si nechá ustﬁelit zámek okovÛ pﬁímo na rukou, a v˘raznou scénou
souboje s vojákem s biãem, pﬁed jehoÏ ‰lehy Barker uniká odváÏn˘mi pﬁemety. I zde se jeho kousky vzpûãují
jednoznaãnému zaﬁazení tohoto herce do ‰katule pﬁedstavitelÛ pouh˘ch brakov˘ch dobrodruÏství.
V pﬁíbûzích z Orientu a Balkánu sledujeme BarkerÛv pﬁevlek z ‰edivé kamizolky se stﬁíbrn˘m opaskem v impozantní hnûd˘ háv a velk˘ zelen˘ turban. V tomto pﬁevleku skoncuje s obávan˘mi bratry
AladÏijovci, aã jeden z nich si pohazuje s obﬁím balvanem „jako s pírkem“ a druh˘, aby také demonstroval
svou velikou sílu, vyrve ze zemû cel˘ strom i s koﬁeny (film Îut). Divák s ním i v tûchto okamÏicích zaÏíval
pocit virtuálního bezpeãí. To bylo tajemství Barkerova celuloidového charismatu.
Snímek Divok˘m Kurdistánem se vyznaãuje hlavnû perfekcionistickou kamerou zamûﬁenou na Lexe
Barkera na koni barvy pou‰tû v nadmíru v˘razn˘ch podhledech, skvûle ilustrujících monumentalitu
Barkerovy jezdecké figury. V ﬁí‰i Stﬁíbrného lva - je pokraãováním, v nûmÏ Sidi znovu bojuje se zﬁejmû nesmrteln˘m MachredÏem z Musulu, neposlu‰n˘m padi‰áhov˘m vojákem. Kamera nyní sleduje hrdiny na koních uÏ úmûrnûji, zato v‰ak mÛÏeme vychutnávat kouzlo studiové scény na solném jezeﬁe, jeÏ dokázalo prosolit i Barkerovy kvalitní ko‰ile.
Do „filozofie“ nûmecko-jugoslávsk˘ch dobrodruÏn˘ch filmÛ patﬁilo také zﬁetelné rasové rozdûlení.
Hrdinou byl statn˘ plavovlas˘ Nûmec, zatímco jeho protivníci byli buì ãernovlasí, nebo ostﬁe zrzaví (napﬁ.
Herbert Lom ãi Klaus Kinski). V kontrastu s tím má v romantickém filmu Suleiãin poklad Barker coby americk˘ plejboj v otrokáﬁské Africe za filmovou partnerku ãernou dívku tuareského kmene.
Ve filmu 5000 dolarÛ za hlavu Johnyho Ringa (u nás na videu pod názvem Hledá se J. R.) se hvûzda objevuje poprvé ve víceménû záporné roli najatého pistolníka Samuela Dobieho. Lex zde tancuje, miluje
více Ïen najednou a v závûreãné dramatické promûnû postavy zloducha v solidárního partnera autoﬁi zakouzlí
se zábûrem Barkerovy tváﬁe, jak to doposud nikdo nesvedl. Barkerovo mrknutí, nûkolikrát nastﬁiÏen˘ stejn˘
detail obliãeje na rozdílnou scénu, zpÛsobí neãekan˘ jekyllovsko-hideovsk˘ efekt, potvrzující Pudovkinovu
teorii o iluzornosti filmu.
Jeho odvrácená tvář
Oã byl BarkerÛv lesk na plátnû idealizovan˘, o to víc byla zraÀující vlastní nefiktivní bída jeho Ïivota. Lex Barker trpûl pochybnostmi a chybami v osobním Ïivotû. Vykoﬁenûnost z klidného blahobytného svûta
své rodiny ﬁe‰il po svém. Veﬁejnosti se v této skuteãné, nevymy‰lené roli pﬁedstavil ve Felliniho Sladkém Ïivotû. Sehrál v nûm roli sice vûhlasného a obdivovaného krasavce Hollywoodu - tedy sebe sama -, ale zároveÀ nejistého, ne‰Èastného alkoholika zpíjejícího se po soukrom˘ch milostn˘ch neúspû‰ích do nekontrolovatelné zahoﬁklé agresivity. Ideál zosobnil v sérii nesmrteln˘ch filmÛ, ale jeho skuteãn˘ Ïivot ãasto zakr˘valo
ne‰tûstí. Nemohu se v‰ak zbavit pﬁedstavy, Ïe tento ideál musel nosit skryt˘ alespoÀ hluboko ve svém srdci.
Musel bych jinak ztratit víru ve smysl Ïebﬁíãku v‰ech hodnot. Velk˘ herec, krásná tváﬁ, táta... zemﬁel na vrcholu sv˘ch muÏn˘ch sil v pouh˘ch 54 letech na srdeãní kolaps. Vûrni jeho ‰kole, VZPOMÍNÁME.
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Doll Face (1945); Two Guys From Milwaukee (1946); The Farmer’s Daughter / Crossfire / Unconquered (1947); Mr. Blandings Builds His Dream House /
The Velvet Touch (1948); Tarzan’s Magic Fountain (1949); Tarzan And The Slave Girl (1950); Tarzan’s Peril (1951); Tarzan’s Savage Fury (1952); Tarzan
And The She-Devil / Thunder Over The Plains (1953); The Yellow Mountain (1954); The Man From Bitter Ridge (1955); Away All Boats (1956); War
Drums / The Deerslayer (1957); Captain Fuoco (1958); La Scimitarra del Saraceno (The Pirate And The Slave Girl) (1959); La Dolce Vita (1960); Im
Stahlnetz des Dr. Mabuse (1961); Der Schatz im Silbersee (Poklad na Stﬁíbrném jezeﬁe, 1962); Winnetou I. (Vinnetou 1. díl, 1963); Winnetou II.
(Vinnetou - Rud˘ gentleman, 2. díl, 1964), Last of the Renegades (1964); Old Shatterhand (1964); Victim Five / Code 7 - Victim 5 ! (1965); 24 Hours To
Kill (1965); Winnetou III. (Vinnetou - Poslední v˘stﬁel, 3. díl, 1965); Desperado Trail (1965); Die Holle von Manitoba (A Place Called Glory, 1965);
Woman Times Seven (1967); Wenn du bei mir bist (1970)

