Q aneb historie za časů internetu

Nevím, jaký vztah měl Luther Blissett, fotbalista a trenér jamajského původu, jenž svého času hrál za anglický Watford a poté za AC Milan, k literatuře a historii. Jisté však je, že s jeho jménem je spojen jeden z nejzajímavějších historických románů, které v Evropě během posledních deseti let vyšly.
Blissettovo jméno se v průběhu devadesátých let stalo multifunkčním pseudonymem pro otevřený tvůrčí projekt, v němž prostřednictvím internetu spojily intelektuální síly stovky lidí z celého světa. A jedna jeho drobná odnož - čtyři Boloňané - se jím pak zaštítila při vydání svého kolektivního díla, románu Q (oni sami prohlásili, že představují jen 0,04 procenta účastníků původního projektu, který ovšem v roce 2000 opustili, aby rozvinuli svůj vlastní projekt Wu Ming, což v mandarínské čínštině znamená anonym).
To, že autoři pocházejí z Boloně, vedlo dokonce k úvahám, zda se za celou literární šarádou neskrývá profesor sémiotiky ze zdejší univerzity Umberto Eco, s jehož románem Jméno růže bývá Q srovnáváno. Popravdě, podobnost obou knih je jen domnělá. Snad ji vzbuzuje fakt, že se obě odehrávají v historii a že jim lze přiznat i detektivní půdorys.
Navzdory bizarním okolnostem svého vzniku je Q plnohodnotným dílem, napsaným s mistrovskou obratností, která naznačuje stylistické možnosti historického žánru v epoše internetu. Žádný sentiment, žádná rozvleklost. Žádný Dumas ani Jirásek. Obsáhlý text rychle plyne ve strohých, někdy téměř úsečných větách a krátkých epizodách, čtenář ovšem není nijak připraven o potěšení vcítit se do více než neklidné atmosféry první půle šestnáctého století, do jejích barev, zvuků, pachů a vůní, idejí a střetů, nadějí i skepse, života i smrti.
Vzrušený děj se točí zejména kolem dvou postav. Na jedné straně mladý student teologie, nadšený stoupenec obránce víry proti bezbožníkům Thomase Müntzera, jenž věří, že Království Boží může nastat už na zemi, a vrhá se proto se zápalem do boje proti papežencům. A proti němu provokatér, špeh, donašeč, démonický agent ve službách jiného, zcela protikladného obránce víry proti bezbožníkům, člena papežské teologické rady kardinála Gianpietra Carafy, pozdějšího papeže Pavla IV. a autora prvního indexu zakázaných knih.
Pravá jména obou mužů zůstávají čtenáři až téměř do konce skryta, toho druhého poznává jen pod šifrou Q, jíž podepisuje své depeše. Oba mění identitu i místa střetů své soukromé války, která vypukla na pozadí velkého konfliktu idejí. Víra v jejich krutém sporu časem ztrácí význam, zůstává však touha přežít, zachovat věrnost přátelům, dostát pomstě, vyrovnat letité účty. Na pozadí těchto individuálních osudů vyvstává barvitý obraz Evropy vstupující do zdánlivě nové epochy intelektuálního varu, výnosného zámořského obchodu a převratných vynálezů, což jsou však jen nové rekvizity v nekončícím příběhu o běhu světa a vzpouře proti němu.
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