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Náboženská reformace jako thriller

Kolektivní identita Luther Blissett

I zdánlivě anarchistická a nekonstruktivní hra a mystifikace může zrodit velkolepé dílo. V případě akce italských vtipálků nazvané Luther Blissett je to román Q, čerstvě vydaný česky.
Pro čtení Q přitom není historie kolem Luthera Blissetta ničím zajímavá a přínosná; kdo ji zná, nemá z románu zážitek o nic bohatší. A paradoxně právě vydáním knihy vše skončilo, přesněji řečeno: mírně se proměnilo.

Luther Minul

Jméno Luther Blissett se v literárních kruzích objevilo poprvé v roce 1994 a od té doby pod tímto pseudonymem různí italští intelektuálové publikovali množství textů a iniciovali různě bizarní akce, nejčastěji na internetu a elektronickou poštou. Jejich záběr byl široký: od celulitidy modelky Naomi Campbellové k šimpanzímu malování. Už výběr jména je dostatečně kuriózní: pochází od anglického fotbalisty, kterého v roce 1982 angažoval AC Milán. V průběhu třiceti zápasů dal ovšem pouze čtyři góly, vysloužil si přezdívku Luther Missit (Luther Minul) a jako jeden z prvních hráčů tmavé pleti v italské lize také četné urážky od rasistických fanoušků; úspěšněji si pak počínal v britském Watfordu. Jméno Luther Blissett zůstalo kolektivní krycí identitou oficiálně do roku 1999. Právě tehdy vyšel rozsáhlý román Q, k jehož autorství se nakonec přiznali čtyři dosud neznámí italští tvůrci ve věku od 26 do 35 let: Federico Guglielmi, Luca Di Meo, Giovanni Cattabriga a Fabrizio Bellettati. K předchozím akcím Luthera Blissetta se nijak nevyjádřili (na rozhovory jsou ostatně dosti skoupí a fotografovat se nenechávají) a je dost možné, že se k volnému sdružení přidali později a pomohli si jeho mystériem k větší popularitě.

Papežův špion

Nikterak to ovšem nesnižuje jejich literární výkon a z pohledu nezaujatého čtenáře to byl krok chvályhodný: v záplavě zaměnitelných historických thrillerů zejména anglosaské provenience, které těží z dominance angličtiny i aktivních reklamních kampaní, si té podivné knihy všimne spolehlivěji, než kdyby pod ní byli podepsáni čtyři Italové.
České nakladatelství Dokořán mimochodem výjimečnost knihy přiživilo neobvyklým výtvarným provedením obálky.
Čtveřice spisovatelů si vybrala historické období, které se na první pohled nezdá příliš atraktivní: první polovinu šestnáctého století, kdy Martin Luther zahájil náboženskou reformaci a Vatikán i tehdejší římský císař Karel V. se hrubými i jemnějšími prostředky snažili zastavit její šíření po Evropě. Román vypráví příběh studenta teologie, který se po sympatiích s luterány přidá nejprve na stranu revolučnějšího kazatele Tomáše Müntzera a rozsáhlého selského povstání v Německu a později je aktivním účastníkem novokřtěneckého převratu ve městě Münster. Obě akce končí katastrofou, a to i přičiněním studentova hlavního protihráče, papežského agenta, který se skrývá pod iniciálou Q. Jméno nemá ani student, respektive je po každé další protikatolické akci raději změní, aby ztížil pronásledování; největší proslulosti dosáhne jako Gert ze Studny, kapitán ozbrojených oddílů novokřtěnců v Münsteru. Román bývá přirovnáván ke knihám Umberta Eca (ten dokonce musel popřít, že by se na něm podílel) a jsou pro to dobré důvody: důkladnými znalostmi podpořený vhled do období, kdy především knihtisk urychlil materiální a intelektuální vzestup neurozených řemeslníků a obchodníků, má napínavou formu a vrcholí přímým střetem Gerta a Q, přičemž jejich tajné tahy a protitahy mají charakter špionážního thrilleru. Kromě toho obsahuje další roviny: nalezneme tu mnoho disputací teologických i filozofických, sledujeme v pozdějších letech se opakující příběh revoluce, která se začne požírat zevnitř, a také první nadnárodní obchodní machinace i bankovní podvody. Autoři sice zjevně sympatizují se všemi, již měli počátkem šestnáctého století pocit, že končí diktatura katolické církve a nevolnictví, dobře si však uvědomují, že ve hře byly mocnější síly než nadšený až fanatický idealismus a pevnost nové víry. Především peníze, zde konkrétně ty, které potřeboval Karel V., německá knížata i papež. Posledním Gertovým pokusem, jak narušit stávající společenský řád, jsou tedy machinace se směnkami tehdy všemocné banky Fuggerů.
Čtveřice spisovatelů od roku 2000 vystupuje pod novým pseudonymem Wu Ming (v mandarínské čínštině to znamená Anonym). V roce 2002 pod tímto jménem vydali další román: jmenuje se 54 a název vychází z roku 1954, kdy se odehrává. Italský mladík v něm pátrá po otci, partyzánovi, který zmizel v komunistické Jugoslávii; zapletena je do toho neapolská mafie, KGB i Cary Grant.

Foto popis| S reformátory sympatizovala řada tehdejších umělců: autorem této alegorie je Lucas Cranach mladší, který protestanty zobrazuje jako dělníky na vinici Páně.
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