Tvrdá škola ve starém Římě

Co by dělali a co by pili Phil Marlowe a John Rebus, kdyby se narodili ve starověkém Římě? Tato otázka napadla už desítky autorů, kteří - povzbuzováni obrovským zájmem čtenářů -na ni odpovídají s větší či menší nápaditostí, a spoluvytvářejí tak žánr stále populárnější historické detektivky. Uspěli v tom i David Wishart a John Maddox Roberts, jejichž knihy Pekařka z Lýdie a SPQR II -Katilinovo spiknutí se nedávno objevily na našem knižním trhu. Jejich hrdinové samozřejmě pátrají po vrazích a pijí výborné víno, falernské nebo caecubské.

Oba romány mají jedno společné: opírají se o skutečné historické události. Američan John Maddox Roberts (1947) vytvořil pro sérii SPQR postavu, která si svou neústupností v ničem nezadá s melancholickým inspektorem Rebusem. Státní úředník Decius Metellus ml. sice pochází z vážené rodiny, ale jeho kariéra notně pokulhává. Jakby ne, když opakovaně odhaluje pletichy nejmocnějších lidí v říši, kteří se ho pak snaží zbavit.
V roce 63 př. n. l. narazí na stopy protivládního spiknutí. Pronikne mezi vzbouřence a předstírá, že je rovněž nespokojený se stavem věcí. Přitom se snaží objasnit, jak se vším souvisejí vraždy několika bohatých Římanů. Zpočátku, kdy hostina stíhá hostinu, mu ani nedochází, do jak nebezpečné hry se pustil. A pak už nemůže přestat, ani když má stále víc nepřátel a začne mu jít o život.
Robertsův román Katilinovo spiknutí je víc politický thriller než detektivní příběh. Proměňuje se v něm celá perspektiva: už nejde ani tak o to, "kdo to udělal", ale s každou další stránkou si lámeme hlavu, "jak to Decius udělá, aby přežil". Pak nevadí, že děj plyne místy až rozvláčně a že zápletka není nijak překvapivá. Kladem knihy naopak je, že autor umí poutavě přiblížit římskou společnost a její každodenní zvyky. Čtenář ocení i vtipné charakteristiky tehdejších "celebrit" - Cicerona, Julia Caesara či básníka Katulla.

Vtipy římského hejska

V Pekařce z Lýdie skotského spisovatele Davida Wisharta (1952) chce Marcus Corvinus coby prostředník koupit sochu z ryzího zlata pro svého nevlastního otce. Legendární, jeden a půl metru vysokou bohyni, kterou kdysi lýdský král Krésus daroval delfské věštírně, mu nabídnou překupníci v Aténách, kde Corvinus po roce 31 n. l. žije. K obchodu nedojde, překupníci jsou zabiti a Marcus musí řešit hned dvě záhady: kde je socha a kdo je vrah.
Wishart jako by svého hrdinu přesadil rovnou z "tvrdé školy". Urozený a bohatý Corvinus se nemusí živit jako "soukromé očko", ale otloukaného Marlowa v mnohém připomíná: je to prostořeký pijan, ale zároveň idealista, který se nikdy nevzdává. V řeči patricijského Římana bychom asi čekali více "starobylosti" a méně vulgarit. Corvinus se však chová jako typický městský hejsek, takže jeho marlowovská stylizace je na místě -zvlášť když ji autor citlivě dovádí až na hranici parodie.
Na druhé straně může Corvinus některé čtenáře iritovat. Vtipkuje, sprosťačí, flirtuje, pátrá, rekapituluje - jenže bez oddechu. Jeden večer ho zbijí před luxusním nevěstincem, a druhý den je tam znovu. Tempo vyprávění je tak hektické, až unavuje. Detektivní zápletka se mimoto zdá spletitější, než ve skutečnosti je. Ale příběh jako celek rozhodně nenudí.

Ztraceno v překladu

Oba romány patří v daném žánru k nadprůměrným, a proto by si v hodnocení LN zasloužily čtyři hvězdičky. Čtenářský zážitek z českých překladů však kazí ledabylá redakční práce.
Vydavatelé Pekařky z Lýdie si nelámali hlavu s přepisem antických jmen, a tak se dovídáme o jakémsi Socratovi, Heraclitovi, Phidiovi či o Corinthu, měří se tu v yardech a stopách a urození Římané jsou zkrátka lordi. Podle českého vydání Katilinova spiknutí si zase římští občané vykali, Lukullus byl zřejmě transvestita, neboť chodil v róbě (tedy v ženských šatech), a Klodie upírala na hrdinu "skleněný pohled". Skutečnost, že jednotlivé díly vycházejí napřeskáčku (u corvinovské série) nebo pokaždé v jiné grafické úpravě (SPQR), nám proti tomu může připadat už jen jako malá mrzutost.
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