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Českému čtenáři se dostává do rukou práce renomovaného anglického autora a popularizátora antické historie Toma Hollanda, oceněného několika literárními cenami (viz i recenzi na jeho dílo Perský oheň v tomto svazku). Autor, absolvent anglické a římské literatury na univerzitě v Cambridgi, s doktorátem z Oxfordu, tu podává ve volnějším a na bohaté imaginaci založeném výkladu („narativní historie“) svou „rekonstrukci“ římské republiky - jejích ústavních principů, obsahu jejích institucí, občanství, společenských hodnot, politické kultury , politických a sociálních vazeb mezi vůdčí elitou (nobilitou) a lidem - především výkladem dějin krizového období republiky, od dob grakchovských reforem po nastolení Augustova principátu. V předmluvě a celkem jedenácti kapitolách je čtenář zasvěcován do praktického i myšlenkového světa Římanů a dává se mu možnost do hloubky poznávat přednosti a zápory republikánského ústrojí a vztahů mezi složkami sociální a politické struktury společnosti (v tomto směru pokládám předmluvu a první kapitolu „Republika protikladů“ za pozoruhodně úspěšné) a pak v chronologickém i kauzálním sledu sledovat roli velkých římských individualit v událostech pozdní republiky. Holland, jak už naznačeno, uplatňuje naplno svou imaginaci (je koneckonců i autorem fantastické literatury), ale nepřekračuje nikde meze zodpovědnosti autora odborně vzdělaného a dokonale obeznámeného s dějinami doby, která je z celých římských dějin nejlépe pramenně dokumentována. To je zásadní konstatování pro hodnocení této knihy, jejíž titul Rubikon je zvolen symbolicky (jak ukazuje podtitul) a označuje víc, než jen epizodu Caesarova přechodu jedné hraniční řeky. Kniha je určena pro nejširší publikum, a tím je samozřejmě poznamenána jak struktura výkladu, styl jazyka a koneckonců i žurnalisticky formulované názvy kapitol, jež by nejspíš akademický historik nezvolil. Tak např. Mariova a Sullova doba se pojednává v kapitolách Štěstěna má podobu ženy a Rodákův návrat, nástup „mladíků“ Pompeia, Crassa, Caesara a Cicerona v kapitole Sláva je ostruhou, smysl názvu v kapitole Hostina mrchožroutů je vlastně docela nejasný, ale výklad se věnuje době posullovské, Caesarova aktivita v Galii je vyložena v kapitole Ikarova křídla, občanská válka mezi Caesarem a Pompeiem je Světová válka (i řecko-perské války jsou ovšem pro Hollanda první světovou válkou!). Výklad sám je však vždy historicky relevantní, i využití (často domýšlených) detailů je hodnověrné (ale překvapuje např., že autor tvrdošíjně „zatajuje“ jméno poslední Caesarovy manželky Calpurnie).
    Holland líčí události posledních desetiletí republiky jako jedno velké tragické drama, v němž je děj posouván ke svému osudovému rozuzlení konflikty ambiciózních osobností bezohledně usilujících o osobní moc. Obětí jsou pak římští občané, kteří s pádem republiky ztratili politickou svobodu. Lze jistě s Hollandem konstatovat, že římská nobilita, která tak dlouho úspěšně budovala římskou státnost a moc, nakonec dala přednost egoistickým zájmům a své občany „zradila“. Jeho výklad událostí i plánů a rozhodování jedinců však vyznívá - přes všechno úsilí o jeho komplexnost - jednostranně a temně a historickou situaci poněkud zjednodušuje. Nenajdeme v knize, snad s výjimkou Catona mladšího a Bruta, sympatickou postavu. Není připomenuto, že i ti největší egoisté, byť objektivně ničili republiku, neztratili nikdy ze zřetele „blaho Říma“. Na Hollandův náhled doplácí snad nejvíce (v poslední kapitole Smrt republiky) Octavianus Augustus, jehož působení je důrazně líčeno jako snaha o posílení osobního mocenského postavení, a čtenář může získat dojem, že zklidnění poměrů ve státě a upevnění světovládné pozice Říma bylo téměř jen vedlejším produktem Augustova uspořádání. Tato poznámka má být jen jakýmsi korektivem k autorovu výkladu. Jeho kniha jako celek je však dílem nejen bezpečně odborně podloženým (s poznámkovým aparátem), ale i poučným a čtenářsky napínavým.
   Českému překladu se podařilo zřejmě dobře vystihnout ráz a styl originálu; nejsou v něm ani patrnější nedostatky odborného rázu, potěšitelné je i to, že antické citace jsou uváděny podle standardních překladů, ne z anglické verze v originálu. Rušivých momentů ( alespoň pro mne ) je v překladu jen několik. Takovým je jistě mnohočetné užití překladatelova favoritního výrazu „post“ pro funkci či hodnost: čteme nejen o velitelských postech, ale i o postu konsula, prokonsula, dokonce i augura, pontifika maxima a diktátora... Musíme jen poznamenat, že za republiky byly tyto posty v principu neplacené. Příliš hovorové snad je (s. 208) tvrzení, že „Pompeius si nebyl úplně silný v kramflecích“, na s. 197 : „Antonius Hybrida odklusal do Makedonie, aby tam pak krvavě vydíral z obyvatelstva peníze...“; těžko si lze představit Cicerona plazícího se před Caesarem v jeho prokonsulském stanu (s. 222). Překladatel se musel pochopitelně vyrovnat s obrazným jazykem originálu (občas bohužel nejasným či prázdným, např. „republika byla přiváděna k potratu“, s. 242: není nijak naznačeno, jaké dítě se od republiky vlastně čekalo...); důvěryhodný mi nepřipadá překlad „šťastný pár byl do sebe brzy skandálně (?) zamilován“ na s. 267 .
   V textu lze narazit na některé věcné omyly, těžko rozhodnout, které jdou na vrub originálu a které vznikly překladem. Tak na s. 189 je titulek „Caeliovo spiknutí“, byť se pojednává o Catilinově spiknutí; s. 196: Catilina byl poražen počátkem r. 62 př. Kr., ne v létě toho roku; s. 309: Utika neležela jižně, ale severně od Kartága; s. 312 (a 323): o Lepidovi se hovoří jako o „pánu koně“ - nešťastně je tak interpretována funkce (post?) magister equitum; s. 317: Octavianus nebyl v době Caesarova zavraždění v Parthii (tam se teprve s Caesarem chystal táhnout), nýbrž v Illyrii; zvláštní je údaj, že 2. triumvirát byl uzavřen „nedaleko Mediny“ (s. 324), hovoří se zpravidla o Bologni; skončit můžeme opravou, že Cicero si nedaleko Caiety sám hrdlo rozhodně neproklál (s. 326). - Konzervativnější, klasickofilologicky vzdělaní čtenáři se musejí smířit s počeštěnou ortografií římských jmen - Katilina, K vintus, Oktavianus, ale Hirtius atd. Řecká jména (kterých je ovšem v textu mnohem méně) jsou psána zásadně bez délek (poznámka k pravopisu je na s. 11 ). Kniha je vybavena obrazovou pří1ohou (z textu u obr. 27 - Umírající Gal- dostává čtenář dojem, že jde o římskou plastiku; jde ovšem o známé helénistické dílo), přehledem chronologie od založení Říma po Augustovu smrt, poznámkami a rejstříkem.
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