Profesionální voják

(Pressfield, S.: Profesionální voják. Praha, BB/art 2012, 318 s., 249 Kč.)

Žoldnéřství vždy patřilo k vděčným tématům literatury; stačí jen připomenout slavných Deset tisíc od starořeckého historika Xenofóna. Vojákům bojujícím pro peníze (ale ne pouze pro ně) se ve svém posledním románu věnuje i Steven Pressfield, který je již českým čtenářům známý zejména díky knihám o starověkých válkách. Tentokrát ovšem nezamířil do historie, nýbrž do nepříliš vzdálené budoucnosti, konkrétně do roku 2032. Na Středním východě zuří řada válek, v nichž hrají důležitou úlohu velké a dobře vyzbrojené soukromé armády moderních žoldnéřů, jež pracují pro státy či nadnárodní korporace. Příběh sledujeme očima důstojníka jedné takové žoldnéřské armády, které velí charismatický generál Salter, jenž si získává oblibu i u americké veřejnosti, jelikož i jako „žoldák“ stále pracuje pro národní zájmy USA. Jeho vojáci provádějí různé operace od invazí po atentáty či „palácové převraty“. Nejprve se zdá, že se zápletka točí kolem gigantických zásob ropy a zemního plynu v regionu, ale postupně se ukazuje, že jde asi o něco ještě důležitějšího… Více už neprozradíme, neboť nečekané dějové zvraty jsou jednou z hlavních předností knihy. Pressfield také opět prokazuje schopnost výtečně popsat mentalitu a myšlení vojáka. Pohled žoldnéře na válku může být jiný, než si asi představujeme. Nejde jen o peníze, ale i o „kodex cti“. Válečník totiž někdy bojuje i pro boj samotný, pro své velitele či „bratry ve zbrani“, což se výrazně odráží v některých psychologických pasážích. Autor ovšem samozřejmě neopomíjí ani „military“ tématiku v užším smyslu. Strhujícím způsobem popisuje atmosféru bitevních scén, zmiňuje se o zbraních a seznamuje čtenáře s rozmachem moderního žoldnéřství (v čemž navazuje na reálný vývoj). Román pokládá i řadu provokativních otázek o politice mocností. Snad jediná výtka míří k českému překladu, jenž zřejmě neprošel odbornou korekturou, takže řada vojenských pojmů je přeložena nevhodně nebo zcela chybně, což může znalcům poněkud kazit požitek z četby. Jinak platí, že Profesionální voják je skvěle napsaný a hluboký román, který nabízí hodně témat k přemýšlení.
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