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Tajemné, tajuplné, utajené?
S Bohem buï, má tajná lásko,
kadý prý to o nás ví.
Je to smùla, e to prasklo 
Gabriela Osvaldová

Lidstvo vdy fascinovaly skryté skuteènosti. Periodicky se objevovaly teorie
o tajných spolcích a mocenských skupinách, které ovlivòují vekerý bìh svìta
a mají nezmìrnou moc nad naimi ivoty
a budoucností. O tajemných a utajovaných spoleèenstvech se èasto vdìènì
eptá.
Pøíklad se nabízí sám. Hitem letoní sezóny se stal Da Vinciho kód u nás vydaný hned ve dvou pøekladech, a v zápìtí
uvedený do kin jako film. Perfektní ukázka
bestselleru - ohromný náklad a mnoho dotiskù. Rekordní návtìvy v kinech se sice
nekonaly, ale zato u byla uvedena na trh
poèítaèová hra. Take dílo, kterým jsou
mnozí nadeni a mnozí je zuøivì odmítají
a hanobí, nejen spatøilo svìtlo svìta, dostalo se dokonce na èas do centra pozornosti.
Pøiznám se, e jsem nemìl velký zájem
ani o knihu ani o film, ale známí se mì
v jednom období tak èasto ptali na názor,
e mì prakticky donutili knihu pøeèíst
a posléze vidìt i film. Byla to zajímavá látka k zamylení a kniha je napsána obratnì,
take se ète celkem dobøe. Film musí být
pro nepouèeného diváka zcela nesrozumitelný a pøièteme-li navíc horkou jehlu scénáristovu a nevalné výkony (jinak nespornì mimoøádných hercù) není divu, e
na festivalu v Cannes naprosto propadl.
Co vzbudilo tak veliký zájem? Byly to
protesty církví? Posmìky historikù?
Skandální pozadí? Nebo autor dokázal zahrát na nìjakou obecnì citlivou strunu?
Literární a umìlecká úroveò Kódu si toti takovou pozornost sotva zaslouí.
Nechci se rozhodnì zabývat faktografickým rozborem románu, o tomto tématu
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je mono najít obírná pojednání na internetu - diskuse, pojednání historická, teologická i kunsthistorická. Pokud jde o to
vystopovat konkrétní manipulace se známými fakty nebo náboenskými koncepty,
je k tomuto úèelu k dispozici hodnì materiálu a lze nalézt i velmi dùkladné a fundované studie.

Co hýbe svìtem?
Jaké zámìry a motivy mají tajné spoleènosti? Co je na pozadí toho, co se kadý
den dìje v prùmyslu, politice a celé spoleènosti. Animují nás tajné sluby nebo
petrolejáøská loby, která cestou ceny ropy
øídí vzestupy a pády èeho vlastnì?
Hodnì silnì za vlasy pøitaeným pøíkladem tohoto uvaování mùe být opìt
kniha D. Browna, aèkoli otázka, zda Jeí
Nazaretský mìl nebo nemìl biologické potomstvo, se mi jeví natolik bezvýznamná,
e lze jen tìko uvìøit, e i fundovaný dùkaz by nìjak otøásl naí civilizaci. Románová fikce na toto téma se pak jeví zcela
nicotná. Nelze proto souhlasit s mylenkou vloenou do úst hrdinù románu, e
zveøejnìní takové informace navdy zmìní
svìt nebo pøinejmením jeho kulturní
a duchovní ivot. Mylenka je vak dobrým sloganem a je proto v románu hojnì
opakována. Soukromì si ale kladu otázku,
zda si nìco takového
vùbec zaslouí nai pozornost, a zda je odpovìï na takovou otázku
vùbec hodna zaznamenání - dokonce i v pøípadì, e jsme vìøící
køesané nebo z jiných
dùvodù pøipustíme, e
Jeí Nazareteský Mesiáem opravdu je.
Èím tedy dokázal
Dan Brown tak zaujmout? Jednou jsem se

vyjádøil v tom smyslu, e nepovauji
Brownùv román za dobrý, a následovala
pro mne pøekvapivá otázka, zda se mi Da
Vinciho kód nelíbí z náboenských dùvodù. To byla zcela neèekaná reakce, pochopil jsem ale, e jsem moná u jednoho ze
zdrojù zájmu. Mnoho lidí bez ohledu na
své náboenství nebo ivotní filosofii vidí
v katolické církvi instituci, dokonce mocnou instituci s nezanedbatelným vlivem.
Román bez ohledu na to, jak je fiktivní
nebo pøesvìdèivý, pak povauji za jakousi
formu útoku na establishment. Popouzení
vrchnosti je vdy v oblibì. Reakce mnohých církevních èinitelù se postaraly
o bohatou publicitu. Nìkterá prohláení
jsou navíc tak neobratná, e by je bylo
mono interpretovat jako snahu o zastøení
odhalení uèinìná D. Brownem. Je to sice
pøitaené za vlasy, ale není prochu 
mohou si myslet mnozí.

Bulvár, neodolatelný bulvár
Podstatnou lidskou vlastností je zvìdavost - potøeba dovìdìt se. Je nejspí úplnì univerzální, jak mùe potvrdit kadý,
kdo má co do èinìní s malými dìtmi. Jak
rosteme, uèíme se a vyspíváme, modifikujeme i svoji zvìdavost. Nae touha po informacích se formuje a provází ji sloité
zkuenosti. Výsledný stav nabývá mnoho

podob, ale i ti, kteøí svou zvìdavost silnì
potlaèili, mají alespoò obèas potøebu dovìdìt se. I ti, kdo naopak rozvíjejí svou
zvídavost profesionálnì a uspokojují ji
odbornì, bývají èas od èasu zlákáni profánním svìtem.
Dan Brown obratnì vyuívá základního psychologického vzorce, na kterém je
postavena znaèná èást pøitalivosti bulvárních èasopisù. Tváøí se, e má pøístup
k exkluzivním informacím, které poskytuje
výhradnì svým ètenáøùm. Navíc, e jde
o informace, které mají zásadní význam,
mohou ovlivnit nae ivoty a kdovíco jetì. Tady nejde o pouhé nafukování bublin, ale pøímo o jejich vytváøení. Jak je
moné, e na takovém principu úspìnì
funguje celé odvìtví prùmyslu? A e stále
jetì dokáeme brát celou tuto hru vánì?
Ve svìtì, v nìm jsme zahlcováni informacemi o událostech øítících se okolo
nás závratnou rychlostí bez velkých souvislostí a pochopitelných vazeb, je snadné propadnout pocitu, e jsme ponecháváni jaksi mimo a e existuje jakýsi svìt
insiderù, kteøí ve øídí, nebo tomu alespoò
lépe rozumìjí ne my. Taková mylenka je
zcela pøirozená, jedná se o potøebu øádu,
který by nìjak zmírnil a opanoval nesmyslnost a chaotiènost svìta, který nás obklopuje. A od takové mylenky, e jsme
obklopeni lidmi, kteøí jsou lépe informováni, lépe orientováni a snad mají vìtí vliv
ne my sami, kteøí se vak velmi málokdy
prezentují a jetì ménì nás nechávají nahlédnout za oponu dìní. K pøedstavám
tajných spolkù, které hýbou svìtem, a po
teorie nejrùznìjích spiknutí je jen krok.
Náboenská témata pak do toho vzorce pøináejí jednak cosi exotického a také
prvek vyí síly, èi moci zahalené dalím
tajemstvím. Toho nakonec nevyuívá jen
D. Brown - v kadém poøádném tajném
spolku by pøece mìli být zastoupeni lidé
mimoøádných schopností a moností vìdci, guruové, mágové a podobnì.

Oni vechno vìdí
Zájem o skryté a tajemné je také lidem
vlastní. Tajnosti odhalujeme u od dìtství
a u jako malí tajemství vytváøíme. Mimo
jiné i jako dìtské spolky s tajnými rituály,
øeèmi a symboly, které tajíme pøed rodièi
i nezasvìcenými spoluáky. Potøeba soukromí i urèitého tajemství je dùleitá pro
nai osobní integritu. Kadý èlovìk potøe-

buje mít svoji sféru, na kterou má výhradní vliv. Toto nám dává potøebnou monost
øídit a ovládat své vìci po svém. Bez nutnosti ostatní informovat, vysvìtlovat,
zdùvodòovat. S plnou svobodou urèit, co
a v jaké míøe si pøejeme sdílet a s kým.
Soukromí nám dává monost svobody a je
tak základem naí individuality.
Moderní svìt nám soukromí stále více
odebírá. Vechny ty vymoenosti, které
nám mají zpøíjemnit a usnadnit ivot, vytváøejí stopu, která otevírá dveøe do naich domovù a tím i èásteènì do naí
due. Mobilní telefony umoòují zároveò
sledovat, kde se zrovna pohybujeme; kreditní karty ukazují co, kdy a kde nakupujeme; internet prozrazuje, èím se zabýváme
pøi pouití poèítaèe a tak dále.
Stále vìtí bezpeènostní nároky naí
civilizace nás nutí poskytovat nové a nové soukromé informace. Není divu, e se
mnoho lidí cítí ponìkud paranoidnì. Leckdo mùe nahlédnout do naeho soukromého svìta, stále více a stále èastìji ztrácíme kontrolu nad informacemi soukromé
povahy.
Názor, e kdo má èisté svìdomí, nemusí mít obavy ze shromaïování osobních
informací, je samozøejmì scestný. Nejde
toti vùbec o objektivní prùkaznost a prùhlednost naeho jednání, ale o prostý pocit, e soukromá sféra je nám stále více naruována. Ztráta soukromí má podobný
vliv na nae rozpoloení jako napøíklad
vloupání do naeho bytu nebo auta,
zkrátka vude tam, kde se èlovìk cítí na
svém území.
A jak ná pocit ztráty soukromí souvisí s potøebou pronikat do utajovaných
svìtù? Vlastnì docela pøímoèaøe - jde
o navození rovnováhy. Pokud existují síly,
které na nás mohou mít vliv a mohou
shromaïovat informace o nás, chceme
o nich také vìdìt. Proniknout mezi insidery a podílet se na bìhu svìta.
Proto obratná vyprávìní opírající se
o skuteèné reálie pracující se známými fakty a událostmi naeho ivota pøitahují. Najednou víme víc, díky beletrii. Zejména,
kdy seriozní prameny nejsou zdaleka tak
poutavé a zajímavé. Dan Brown velmi obratnì manipuluje se známými fakty, vyuívá velkého mnoství reálných postav
a objektù, èím dodává svému vyprávìní
na reálnosti a vìrohodnosti. Se vím vak
pracuje zcela svévolnì, fakta interpretuje
vìdomì nesprávnì a rozhraní mezi reál-

ným a svým pøíbìhem zámìrnì zamluje.
Je pochopitelné, e autor usiluje o uvìøitelnost pøíbìhu. Je problematické, pokud
se vak snaí pøíbìhu vloit punc prùkazné pravdy, témìø vìdecké, a pøitom na polemiky odpovídá ve smyslu co chcete,
vdy se jedná o pouhou fikci. Potøeba
reagovat zejména z církevních míst pak
dojem vìrohodnosti a významu brownova
románu jen posiluje.

Qui bono?
Zmìnil by se ná svìt tak významnì, kdybychom jezdili na líh místo benzinu? Vypadali by politici tak, jak vypadají, kdyby
je opravdu produkovaly tajné sluby?
A Dan Brown? Jen vyuil objednávky publikum vdy rádo spolkne návnadu napínavého ètení o boji tajných spolkù. Pøitom se jedná o nerizikové téma, autor se
mùe zatítit výrazem fikce a není zvykem
v naí kultuøe a dobì ádat krev kacíøù
a odpadlíkù. Na rozdíl od Salmana Rushdie (chraò Bùh, e bych chtìl autory jinak srovnávat) se Dan Brown zøejmì nemusí bát o svùj ivot.
Setkal jsem se s názorem, e kniha
mùe vyvolat zájem o Leonarda Da Vinciho a umìní vùbec u lidí, kteøí by se jinak
o jejich existenci ani nedovìdìli. Snad,
jsem vak skeptický k tomu, e by se jednalo o zájem hlubí a ve svém dùsledku
nìjak povznáející. I kdy se moná mýlím,
dokonce u vychází turistický prùvodce
po místech zmiòovaných v románu. Snad
tedy nìkteøí ze zvìdavcù postupnì zapomenou co je na taková místa pøivedlo
a zaijí tam cosi hodnotnìjího.
Pro ty ètenáøe, kteøí knihu doèetli a neodloili, snad román pøinesl alespoò zábavný únik z denní reality a rutiny. Dalí
pøíbìh, dalí paralelní realita usnadòující
úmornou cestu vlakem. Pøes vechny výhrady nelze tvrdit, e se jedná o kodlivou
zábavu.
A pro ty ètenáøe, ve kterých hlodá
mylenka, e je za vím pøece jen nìco víc,
snad podnìt k pøemýlení - pravda byla
vyslovena, napsána, rozíøena a nestalo
se nic.
Pøipusme tedy, e vliv vrchnosti i tajných sil na ná svìt a nae ivoty je mnohem mnohem mení, ne by se mohlo zdát.
A to je veskrze pozitivní zjitìní.
foto: Petra Hanuová
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