O knize Nialla FERGUSONA a kolektivu, Virtuálni dějiny - Historické alternativy

Když se objevil roku 1997 na anglickém knižním trhu titul Vírtual History, přijala ho širší čtenářská obec s neskrývaným zájmem a značná část odborných kruhů se značnými rozpaky a určiitým úžasem. Nejinak tomu bylo českých zemích, kde byl překlad anglického originálu vydán pod názvem Vírtuální dějin - Historické alternativy v pražském nakladatelství Dokořán roku 2001. Kolektiv anglických a amerických autorů pod vedením editora sborníku Nialla Fergusona se pokusil na řadě historických námětů zkonstruovat paralelní vývoj událostí, k němuž by v minulostí došlo, kdyby náhoda nebo jiná příčina změnily reálnou podobu historického dění.
Ohromení čtenářů í většiny historiků nebylo a není dáno pouze faktem, že se zde pomocí uvažované změny ve scénáři minulých dějů připustil, zvažuje a popisuje odlišný průběh dějinných událostí a jejich důsledků, který je celkem častý v historické beletrií nebo v jakési historické science-fiction, nýbrž tím, že k alternativnímu výkladu dějin se zde uchýlili renomovaní představitelé historické vědy, pro něž by podle tradice mělo být pravidlem lpění na nezaměnitelných důkazech faktických událostí a jejich konkrétní interpretací. Je přece nepsaným pravidlem, že drtívá většina historiků zásadně odmítá uvažovat o minulostí mimo její reálný obsah a považuje za nemístné akceptovat vedle existujících obrazů minulostí a existujících historických souvislostí jejích alternativní podobu, k níž mohlo za jistých okolností dojít. Je ovšem nadmíru poutavé a skoro pikantní se v případě Virtuálních dějin shledat pří výkladu známých a prokázaných minulých dějů s prvky imaginace, operující s eventualitou odlišného historického vývoje, který mohla v minulostí navodit třeba jen docela nepatrná a sama o sobě téměř logická změna v chování a rozhodování lidí, jež se ve svých následcích větví do nepřeberného množství netušených koncovek.
Nedůvěru k metodám a výsledkům alternativní historie se snaží stoupenci virtuálních dějin vyvracet zdůrazněním logické interpretace faktů i jejich smyšlených důsledků. Brání se zpravidla tvrzením, že podstata alternativní formy přístupu k historickým faktům a událostem, jež je v současnosti velíce populární, není v úmyslném zkreslování jejich významu a v popírání čí znevažování jejich dosavadního výkladu, ale v kladení hodnověrných otázek, v prácí s existujícími fakty a jejich určité inovaci, v porozumění pro kontrafaktuální výklad možných dějinných linií v rámci jejích maximální i když pouze relativní pravděpodobnosti. V souladu s názory Jiřího Vykoukala v předmluvě k českému vydání Virtuálních dějin je důležitost nového přístupu ke zhodnocení myslitelných variant historického vývoje v odbourávání předem dané determinace historického vývoje, v odmítnutí domněle nutného a předurčeného jednání lidí, ve zdůraznění rozličných možností vývoje jako projevu svobodné vůle, v uznání náhody jako východiska pří určování následných dějinných procesů. A jakkoli to zní paradoxně, příznivci alternativní historie tvrdí, že ve vědecky pojaté virtuální historii je samozřejmě důležité zachovat míru, vycházet ze jmen, míst a pojmů reálných dějin, z pramenů toho, co se sta1o, zachovat í v případě alternativního výkladu dějinných procesů řád objektivního posuzování možností, budovat důvěryhodný obraz minulosti přestože ve skutečností neexistoval, ale protože za určitých podmínek existovat docela dobře mohl.
V úvodní statí Virtuálních dějin se její autor Níall Ferguson, který přednáší moderní historií na Jesus College v Oxfordu a je znám především jako autor prací o finančnictví 19. - 20. století, zabývá opodstatněním, možnostmi a hodnotou alternativní nebo tzv. kontrafaktuální historie. Dokazuje, že sklon k alternativním variantám historie není nikterak nový a rovněž spor mezi jeho přívrženci a odpůrci trvá už mnoho a mnoho let. Ferguson v rámci objektivního posouzení všech pro a proti obšírně zabývá názory kritiků alternativní historiografie (E. H. Carra, E. P. Thompsona, M. Oakeshotta, Benedetta Croce ad.) a zároveň poukazuje na četné dřívější případy využití kontrafaktuálního výkladu dějinných události a procesů. Ve výčtu autorů alternativních dějin jmenuje starší práce Edwarda Gibbona, Ch. Renouviera, G. M. Trevelyana a značnou pozornost věnuje sborníku J. C. Squira (If lt Happened Otherwise - Kdyby se to stalo jinak), ve kterém byla ve 30. letech 20. století nabídnuta čtenáři tak trochu nevážným tónem celá řada více či méně vykonstruovaných možností historického vývoje v situacích Kdyby Maurové zvítězili ve Španělsku, Kdyby si don Juan d.Austría vzal za manželku královnu Marii Stuartovnu, Kdyby nedošlo k´francouzské revoluci, Kdyby Napoleon uprchl do Ameriky. Kdyby se Byron stal králem Řecka, Kdyby Booth nezastřelil Lincolna atd. Příspěvky do Squirova sborníku měly velíce nevyváženou úroveň a byly namnoze výsledkem rozdílné invence nebo fantazie autorů. Do svého výčtu dřívějších počinů alternativní historie Ferguson zařadil i odkazy na soubor esejí If 1 Had Been (Kdybych byl býval), ve kterém je např. popřena existence boje amerických osad za nezávislost, císař Maxmilián není v Mexiku roku 1867 zastřelen, je odvrácena hrozba prusko-francouzské války roku 1870, bolševický převrat v Rusku je postupem Alexandra F Kerenského úspěšné zažehnán stejně jako je politikou Alexandra Dubčeka odvráceno nebezpečí ruské agrese proti Pražskému jaru. Ferguson připomíná  na důkaz obecné oprávněnosti alternativní historie i některé eseje Bertranda Russella (např. o hydrografii jako příčině historických událostí), statě ve sborníku Johna Merrimana (např. Co kdyby Voltaire emigroval 1753 do Ameriky, Co kdyby nebyl Ludvík XVl. na útěku ve Varennes chycen, Co kdyby Jakub 11. porazil Viléma llI. Oranžského...), práce Johna Vincenta, Hugh Trevora-Ropera ad. A třebaže svými citacemi prací z oblasti alternativní historie obhajuje její opodstatnění, její starší uváděné příklady považuje za nepříliš seriózní a hodnotí je spíše jako snůšku představ a přáni "s minimem podpůrných faktů ", jako určitý zdroj historické zábavy, jako nepříliš vhodnou variantu skutečné a životaschopné alternativní historie.
Z předchozí poznámky lze odvodit podstatu virtuální historie, jak ji chápe a prosazuje Niall Ferguson a jeho kolegové. 1 když autoři Virtuálních dějin nepovažují svou metodu kontrafaktuálního přístupu k historickému vývoji za novou čí novátorskou, činí svou verzi alternativních dějin maximálně závislou na existujících faktech a na jejich jiném, leč logickém výkladu, na neexistujícím, ale uskutečnitelném průběhu. Své představy o odlišném vývoji dějin demonstrují ve sborníku na několika příkladech:
Vědecký pracovník na Peterhouse College v Oxfordu John Adamson se ve stati Anglie bez Cromwella s podtitulkem Co kdyby se Karel I.vyhnul občanské válce? snaží nastínit vývoj země v případě, že by anglický král dokázal včas uspořádat vztahy ke svým anglickým a skotským odpůrcům. Za klíčový okamžik v Karlově rozhodováni a jednání považuje Adamson jeho vojenské tažení proti Skotům v zimě 1638 - 1639, které král v rozhodném okamžiku změnil v jednání, protože nabyl na poslední chvíli (mylného) přesvědčení, že nepřítel je příliš silný a že není na místě riskovat boj. Adamson soudí, že Karlovo jednání s kovenantisty bylo jeho největší životní chybou, protože měl skvělou příležitost Skoty porazit, získat slávu, podepřít úspěchem vlastní pozice a dát dalším událostem punc vlastní iniciativy. Jeho režim by se údajně mohl bez větších problémů udržet až do 50. let a za tu dobu se mohly natolik změnit politické okolnosti, že by postaveni krále nebylo ohroženo. Král by vládl i nadále bez parlamentu a jeho faktičtí nebo potenciální odpůrci by během let zestárlí a zemřeli. Kdyby "Karel I. vládl bez parlamentu aspoň tak dlouho,jak byl živ - tedy do roku 1649 -stala by se z Anglie země, kde by více než polovina národa neměla žádnou přímou zkušenost s parlamentem ani vzpomínku na něj ..,Kdyby výzva k boji za parlament přišla o pět nebo deset let později, mohla by narazit na mnohem méně nadšenou odezvu " Z těch králových soudců, kteří ještě ve druhé polovině 30 let 17. století stáli ostře proti některým Karlovým rozhodnutím, už na počátku 40. let většina nežila nebo odešla z činné služby a nepředstavovala pro Karla žádné nebezpečí. A ve výčtu možnosti by byl0 možné pokračovat. Adamson soudí, že Karel měl šanci historickou situaci zvládnout, kdyby si počínal v jednom nebo i více momentech jinak. Měl velikou příležitost korunu zachránit, A kdyby žil alespoň tak dlouho jako jeho otec Jakub 1., zemřel by roku 1 659 a svému synu by předal centralizované království, jež by se podobal0 Francii Ludvíka XIV.
S osudy Anglie resp. Velké Británie je spojena i další esej Virtuálních dějin. Jonathan Clark se jako profesor britské historie na University of Kansas ve svém příspěvku o Britské Americe a o tom, co by se stalo, kdyby nebyla americká revoluce, zamýšlí nad konstantami anglo-amerických vztahů a nad vlivem, který měly událostí 18. století i na evropské dějiny. Jeho závěry jdou hodně daleko Clark se domnívá, "bez americké revoluce a finančního břemene, který na sebe vzala francouzská vláda tím, že se osvobozenecké války zúčastnila, by se zřejmě režim ve Francii nezhroutil s tak definitivní platností,jak se to stalo v letech 1788 -1789" a jiný by byl zřejmě i osud národních revolucí, ke kterým v reálné historii došlo během 19 . století v Evropě. Vlastní boj amerických osad za nezávislost spojuje Clark s otázkami anglo-francouzského soupeření v sedmileté válce, s problémem anglické nebo francouzské Kanady, s otazníky kolem koloniální jednoty osad, s osobními nedostatky krále Jiřího III, s kritikou historiků, kteří příčiny konfliktu mezi osadami a korunou zjednodušují až příliš na otázku cel, kolkovného, "bostonský čajový dýchánek" apod. Clark poukazuje na to, že kdyby nedošlo k válce za nezávislost, americké osady by se zřejmě nesjednotily a jednotlivě by koruně zachovávaly věrnost. Je možné, že kdyby se Anglie vystříhala všech nesrovnalostí a chyb v poměru k americkým osadám, moh1o rovnostářské soužití Anglie a amerických osad získat alespoň na nějaký čas dobrou perspektivu severoatlantického anglofonního společenství, třebaže otázka otroctví by zřejmě nakonec angloamerickou symbiózu rozbila stejně jako v době svého skutečného řešeni rozrušila i jednotu severoamerických států. A jestliže by v rámci transatlantického společenství Anglie prosazovala někdy kolem poloviny 19. století osvobození amerických černých otroků, zřejmě by vyvolala už z principu odpor amerických kolonistů proti anglickému vměšováni a otroctví by se navzdory svému asociálnímu a nehumánnímu charakteru mohlo na další období ještě více vkořenit do života formujícího se amerického národa. Zdá se to být nemožné, ale je to ostatně jen konstrukce kontrafaktuální historie. . .
Ve stati Britské Irsko a Co by se stalo, kdyby Irsko získalo v roce 1912 samosprávu hodnotí profesor moderní historie na Corpus Christi College v Oxfordu Alvin Jackson možnost vzniku klidného a jednotného irského státu, jenž by žil s Anglii v dobrých sousedských vztazích. Jednu ze svých vizí samosprávného Irska a anglo-irských vztahů staví Jackson na možných postojích britských liberálů Lloyda George a Winstona Churchilla v únoru 1912, na předpokládaném přijetí zákona o irské autonomii v dubnu 1912,  na svolání nového irského parlamentu v září 1913, rozporech mezi autonomnim Irskem a ze samosprávy vyčleněnými oblastmi Ulsteru a ulsterskými unionisty. Jacksonova představa pozitivně hodnotí společné zapojení samosprávného Irska i Ulsteru do války 1914 po boku Anglie a vidí v něm spojovací článek budoucí koexistence Anglie a Irska. - Samozřejmě, autonomní Irsko nebylo v letech 1912-1914 ustaveno a Irové si svou nezávislost ve skutečnosti vybojovali až v letech 1919 - 1921. Nicméně se stalo skutkem, že Ulster do Irské republiky pojat nebyl a stal se na dlouhá léta předmětem sporů mezi Dublinem a Londýnem. Příležitost vytvořit prostřednictvím autonomie fungující irský stát, jenž by měl s Británií dobré diplomatické styky, byla podle Jacksona promarněna - i když vznik autonomního Irska by zřejmě nesl sebou značná politická rizika.
Atraktivní otázkou Císařské Evropské unie a možností Co by se stalo, kdyby Velká Británie v srpnu 1914 " zůstala stát stranou " se ve sborníku zabývá Niall Ferguson. Stručně hodnotí předpoklady prvé světové války a ve faktograficky přesvědčivém výkladu dospívá k názoru, že absence Velké Británie v konfliktu roku 1914 nebyla nikterak vyloučena, neboť pro účast ve válce bylí
na sklonku července 1914 v britském Asquithově kabinetu pouze Grey a Churchill, několik dalších kolísalo (Crewe, McKenna, Haldane, Samuel a asi i Uoyd George, Harcourt a Asquith) a ostatní byli spíše pro neúčast a vyhlášení britské neutrality (Morley, Burns, Simon, Beauchamp, Hobhouse ad.). Mnozí britští liberálové neviděli v srdečné dohodě s Francii z roku 1904 jasný závazek k aktivní účasti ve válce a domnívali se, že ani starší smlouva s Belgií ( 1839) nezavazuje Velkou Británii k ochraně belgické neutrality. I případná účast ve válce vyvolávala v britských politických kruzích rozdílné názory - britská admiralita bazírovala na silném námořnictvu, které je samo o sobě schopno válku vyhrát, ostatní pochybovali o účelnosti zasadit do války nedostatečný počet britských divizí. Neúčast Anglie ve válce by zřejmě vedla k německému vítězství a k ustavení evropské unie pod německou svrchovaností. Císařské Německo by se nerozpadlo a Adolf Hitler by neměl možnost vyniknout jako Hitler německého národa. Fakt, že by vítězství Německa a Rakousko-Uherska zničilo Francii a pokořilo Rusko, by sám o sobě nemusel pro Anglii znamenat škodu - spíše naopak. Vstup do zformované Evropské unie by Británii vřadil do nových politických a ekonomických struktur, aniž by ji to nutně podřizovalo Německu, aniž by ji to v předchozí Velké válce stá!o jakékoli oběti a aniž by důsledkem válek (jako v letech 1914 - 1 9 1 8 a 1939 - 1945) ztratila svou aureolu zámořské a koloniální velmoci.
Andrew Roberts je honorárním vědeckým pracovníkem Gonville and Caius College v Cambridgi a do sborníku Virtuální dějiny přispěl esejí Hitlerova Anglie aneb Co kdyby v květnu 1940 provedlo Německo invazi do Velké Británie. Autor užil v přístupu k danému námětu několika kontrafaktuálů. Zvažuje, jak se dalo zabránit Hitlerovu vzestupu a hodnotí možnosti jiné britské politiky, než byl appeasement. Argumentuje potřebou důkladnější výstavby pozemního vojska, důrazným postupem proti německému obsazeni demi!itarizovaného pásma v Porýni, uzavřením spojenectví se Sovětským svazem (1939?), slibem pomocí nebo faktickou pornocí Německem ohroženému Československu atd. Na druhé straně se Roberts zabývá předválečnou britskou neochotou zúčastnit se případné války a nasadit brítské jednotky do evropského konflíktu, Iiknavostí ve zbrojení před rokem 1 938, názory politíků, mezi kterými bylo vedle W. Churchilla jen málo skutečně prozíravých osobností. Roberts vyslovuje v tomto ohledu desítky otázek a názorů. Hodnotí politiku "Mnichovanů" N. Chamberlaina a Halifaxe, skryté obavy Hitlera při zářijových jednáních s Chamberlainem roku 1938, názory německých generálů na možnost války, možnost opakování mnichovské strategie ve gdaňské otázce, posuzuje úlohu někdejšího anglického krále Edwarda VIII. ve vztazích k Německu, vztah Hítlera k Anglii a důvody jeho odkladu německé ofenzívy vůči spojeneckých vojskům v Dunkerque atd. Ze všech uvažovaných skutečností odvozuje Roberts možnost dohody s Německem, kterou prosazovala část britských celebrit (William Joyce, Henry Hamilton Beamish, Amols Leese, Oswald Mosley, hrabě z Athlone, lord Lothian, lord Rothmere, lady Cunardová, lord Derby, markýz z Londonderry, Jord Al1en z Hurtwoodu ad.) či případnost německé invaze do Británie v květnu 1940, která by v té době narazila jen na minimální britský odpor a mohla by uspět. Roberts zvažuje i eventualitu německé okupace Velké Británie, posuzuje Hitlerovu "slabosť' pro Velkou Británii a jeho víru ve spojeni Německa a Británie - samozřejmě pod svrchovaností Německa, jeho předpoklad sjednocení Evropy v čele s tandemem Německa a podřízené Británie. Roberts přiznává, že v případě okupace britských ostrovů by zřejmě řada Angličanů kolaborovala, ale na druhé straně vyzdvihuje charakter drtivé většiny ostrovanů,jejich hrdost, morálku, nezdolný optimismus a odhodlanost bojovat ve vlastní zemi proti nepříteli způsobem guerilové války.
U motivu druhé světové války zůstal i další z autorů sborníku Michael Burleigh, jinak profesor historie na Washington & Lee University v Lexingtonu,jehož stať Nacistická Evropa se týká eventuality Co by se stalo. kdyby nacistické Německo porazilo Sovětský svaz. V rámci známých faktů o stavu válečných příprav Německa a SSSR, Hítlerova plánu bleskového útoku i nedostatcích stalinského vedení války zdůrazňuje autor okolnosti německé operace Tajfun (útok na Moskvu) a vliv klimatických podmínek na vývoj a výsledek boje. Odklad německé ofenzívy proti SSSR z počátku května na druhou polovinu června 1941 považuje Burleigh za závažnou okolnost, která ovlivnila průběh následujících operací, konečný efekt bojů nejen v roce 1941, ale i celkově ve válce se Sovětským svazem. Alternativní možnost porážky SSSR vidí Burleigh jako důsledek vojenských úspěchů Německa nebo jako Rosenbergův kontrafaktuál využití nespokojenosti ujařmených národů SSSR k boji proti bolševické moci. Další variantu budoucnosti východní Evropy spojuje i s tzv Hitlerovým a Himmlerovým kontrafaktuálem, ve kterém se počítalo s kolonizaci dobyté země německými zemědělci a s vyhlazením či deportacemi všech nepohodlných a přebytečných obyvatel celého teritoria SSSR na jiná území.
Esej Stalinova vojna a mír s podtitulkem Co by se stalo, kdyby se podařilo zamezit studené válce je z pera Jonathanil Haslama, vědeckého pracovníka a ředitele historických studií při Corpus Christi Colegge na Cambridge University. Pisatel statě otevírá možnosti dějinného vývoje ve třech rovinách: Zkoumá, I ) co by bylo, kdyby USA neměly atomovou bombu, 2) kdyby se sovětským tajným službách nepodařilo úspěšně proniknout do nejvyšších sfér státního aparátu Velké Británie a Spojených států a konečně 3) co by se stalo, kdyby Stalin omezil sovětskou expanzi na sféry vlivu v tradičním slova smyslu. V prvém případě autor soudí, že Stalin sice nebyl existencí americké atomové zbraně nadšen, ale že se jí na druhé straně přehnaně neobával, protože byl přesvědčen, že několik málo kusů těchto vysoce ničivých pum nemůže boj rozhodnout a v konečných fázích války nahradit pozemní vojska. Ve druhém případě dospěl Haslam k závěru, že Stalin jednal podle předem daného scénáře, který počítal s určitými vykalkulovanými riziky - i když výjimečně lze připustit, že za zvláštních okolností byl i Stalin schopen původní plány změnit, jako se to stalo za první berlínské krize v roce 1949. V případě třetím řešil Haslam rozpor mezi sovětským chápáním sféry vlivu a její tradiční verzí. Zatímco tradiční verze obsahuje obvyklé politické, hospodářské nebo kulturní uplatňování vlivu na tu kterou oblast, sovětské pojetí sfér vlivu se ztotožňuje de facto s koncepcí kolonialismu. Z těchto dvou variant odvozuje Haslam vývoj sovětské politiky jedním nebo druhým směrem a považuje verzi tradičního vlivu v sovětském provedení za prakticky nemyslitelnou. Zajímavými důkazy jsou v tomto bodě názorové rozpory Stalina a Litvinova, které představují dvě varianty sovětské mocenské politiky - politiku kategorické nadřazenosti a politiku liberálních metod spolupráce se zeměmi ve vlastni sféře vlivu.
Profesorka historie na Yale University a Columbia University Diane Kunzová si pro svou esej zvolila titul Camelot na pokračování a vysvětlila jej otázkou Co kdyby zůstal Kennedy naživu? Hned v úvodu své statě vyvrací vžitou kennedyovskou legendu o Johnu F. Kennedyovi jako novodobém králi Artušovi se sídlem na Camelotu alias Potomacu. Rodinnou anamnézou osobnosti Johna Kennedyho, jeho otce Josepha i bratra Roberta docházi k rozdílům, které Johna Kennedyho odlišují např. od osobnosti Franklina D. Roosevelta, Harryho Trumana, Dw. Eisenhowera nebo Lyndona Johnsona. Vidi jej jako exponenta bohatých Američanů, jako představitele mocné bostonské rodiny, jehož vztah k chudým a barevným spoluobčanům byl politicky utilitámí. Jeho vstup do vysoké politiky mu umožnily rodinné konexe a finanční prostředky,jeho setrvání v politice bylo navzdory získané pověsti obratným proplouváním mezi extrémními stanovisky. Kdyby jej nezavraždili, zřejmě by byl prezidentem zvolen i v roce 1964 a teprve druhé funkční období by jej v jistém smyslu demaskovalo. Pravděpodobně by nebyl ochoten pokračovat v důsledné obhajobě občanských práv pro segregované černošské obyvatelstvo a stejně tak by zřejmě nezabránil další amerikanizaci vietnamské otázky, jakkoli se před svou smrtí nemohl zbavit pochybností o limitách americké účasti ve vietnamském ozbrojeném konfliktu. Lavíroval mezi krajnostmi vojenské účasti a jednáním a snažil se nalézt zlatou střední cestu. Není nijak jisté, že by ve svém druhém funkčním období neposlal americké ozbrojené síly do Vietnamu a není jisté, zda by je z Vietnamu stáhl. Jak autorka praví, i s JFK by věci dospěly tam, kam dospěIy... své sídlo v bájný Camelot neproměnil. Předposlední ze statí sborníku Virtuální dějiny se týká událostí a variant vývoje celkem nedávného. Mark Almond, docent moderní historie na Oriel Colegge v Oxfordu se ve své eseji Rok 1989 bez Gorbačova zamýšlí nad otázkou Co kdyby se komunismus nezhroutil. Pro nás je zajímavé, že se zde autor dotýká i událostí v Československu jako jedné ze zemí sovětského bloku, která se pokusila v určitém dějinném momentu roku 1968 vybudovat namísto poststalinistického režimu spravedlivější a demokratičtější společenský systém. NáhIý a všeobecně téměř neočekávaný rozvrat sovětského a komunistického zřízení ve východní, střední a jihovýchodní Evropě považuje Almond za ztrátu víry komunistických stran v sebe sama a její příčinu vidí uvnitř samotného systému, ve znemožnění kontaktů se Západem, v hospodářské destabilizaci, velice málo v činnosti politického disentu a především v existenci Gorbačovovy glasnosti a perestrojky,jež paralyzovala komunistickou snahu o tradiční moc Je skutečnosti, že Gorbačovova snaha o uvolňováni mezinárodního napěti vytvořila globální prostředí, jež zničilo sovětský režim, který mohl ideologicky, politicky i ekonomicky. existovat pouze v režimu rozděleni světa na dva tábory. Nebýt Gorbačova, který "strhnul volant přímo do skáJy ", nebýt ztráty sebedůvěry socialistických zemi, zůstal by podle autora svět možná ještě dlouho tírn, čím byl. Brežněvovi by se asi něco podobného přihodit nemohlo, protože by nebyl tak naivní, aby pustil nespokojené lidi a národy ze řetězu. Bez perestrojky by neakceleroval rozklad sovětské infrastruktury, schopnost konkurovat Západu by sice byla mizivá, ale v uzavřeném prostoru izolovaného socialistického společenství by stávající životní úroveň byla přijímána jako vyhovující norma. A autor uzavírá. "Pokračování sovětského komunismu v 90. letech by mělo za následek opakováni ekonomického poklesu Západu jako na konci 80 let a možná i triumfu Saddáma Husajna... Kdyby si Sovětský svaz uchránil svou potěmkinovskou vesnici sily, která tak dlouho fascinovala a balamutila západní tvůrce politiky,  jakou škodu by si Kreml nemohl dovolit napáchat-a kdo by si troufl říct, že by mu to neprošlo? Zánik zkorumpovaného a krutého systému, který ničil životy stovek milionů lidí, je důvodem k radost. Ale jeho kolaps nebyl dopředu naplánován nějakou neviditelnou rukou. která řídí ekonomické síly historie ... " A za jiných okolností, při jiném sběhu událostí a reakcí na ně mohlo být všechno nakonec ještě na určitý čas jinak, vlastně po staru.
Úplný závěr sborníku patří opět Niallu Fergusonovi. Jeho stať Virtuální dějiny, 1648 - 1996 je důslednou aplikací všech hlavních alternativ dějinného vývoje,jak byly obsaženy v předchozích esejích Fergusona samotného i jeho kolegů. výsledek je tak trochu historickou anekdotou, kterou dost dobře reprodukovat nelze, protože je skoro kompletním obrácením minulosti na ruby. v jistém smyslu se zde podařilo Fergusonovi dosáhnout prazvláštního výchovného a dost možná nežádoucího efektu, neboť vytvořením rozsáhlého alternativního obrazu Evropy a světa mezi léty 1648 a 1996 poněkud zvrátil eventuální náklonnost svých čtenářů ke kontrafaktuální historii, vytvořil grotesku, která mimoděk zdůrazňuje, že jakékoliv opuštění reálné minulosti je toliko fikcí, která přes některé logické nebo rádoby logické úvahy je scestná a ve faktickém světě nemyslitelná. A i když jsou v soukromém životě lidé nejednou zvyklí zvažovat paralelně se svými opravdickými osudy i jinou verzí svých možností a prožitků, v historické vědě by se mohl stát kontrafaktuální přístup k dějinám přístupem matoucím, zavádějícím a kontraproduktivním.
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