Za první válku mohli Britové!


Podle britského historika Nialla Fergusona byla první světová válka největší chybou moderních dějin


Přesně před 90 lety vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku. Spojenecké mechanismy vedly k tomu, že se během několika dní dostaly do válečného konfliktu hlavní evropské mocnosti; 4. srpna 1914 vyhlásila britská vláda válku císařskému Německu. Podle Nialla Fergusona byl právě britský vstup do války oním krokem, který vedl k jejímu nešťastnému a krvavému průběhu a ke všem tragickým následkům.

Ferguson do debat o vině za rozpoutání první světové války vnáší neobvyklý motiv (sebe)kritiky Británie. Prvotní tezi, že vinu za rozpoutání války, a tedy i za bezprecedentní hekatomby mrtvých nese vilémovské Německo, kterou vítězné mocnosti vtělily i do Versailleské smlouvy, potvrdil v 60. letech svými dnes již klasickými pracemi německý historik Fritz Fischer. Golo Mann později namítal, že "je třeba vidět džungli vcelku, a ne pouze jednu z jejích šelem", a americká žurnalistka Barbara Tuchmanová ve své slavné práci Srpnové výstřely (1962, česky 2001) interpretuje vznik války spíš jako důsledek série nešťastných náhod a diplomatických nedorozumění. Přesto mají teorie přičítající prvotní vinu či chybu Centrálním mocnostem přirozeně nejpevnější základ.
Historik Hew Strachan v nejnovější práci The First World War (2004) odpovídá na otázku stojící hned v podtitulu - Kdo začal první světovou válku? - jednoznačně a tradičně: náčelník berlínského generálního štábu Helmuth von Moltke ml. Pozoruhodný závěr, upomínající na klíčový význam tlaku ze strany Rakousko-Uherska, jenž vyústil ve smutnou řetězovou reakci vyhlašování vzájemného nepřátelství, nabídl ve své analýze Císařská politika (1996) Aleš Skřivan. Jeho faktograficky přesná a interpretačně odvážná studie může vyvažovat populární Rekviem za mrtvou říši (česky 1998), v němž Fran/231/ois Fejtö, přemožen nostalgií a smutkem nad zkázou liberální říše zweigovského "světa včerejška", vypustil nepříjemná fakta o politice Vídně.

Virtuální idyla

Niall Ferguson (* 1964) v knize Nešťastná válka (v originále The Pity of War, 1998), jejíž čtivost, strhující tempo i provokativní závěry udělaly z autora na britských ostrovech historickou hvězdu první velikosti, nabízí jiný úhel pohledu. Podle něj to bylo především rozhodnutí britské liberální vlády (jež nakonec podlehla tajným plánům londýnské generality a ministerstva zahraničí) vyhlásit válku Německu, o týden později též RakouskoUhersku, a zapojit se tak do kontinentálního konfliktu, co vytvořilo podmínky pro krvavý pat na západní frontě a neočekávané prodloužení celé války.
Ferguson spekuluje: bez britské účasti ve válce by Němci zřejmě rychle Francii porazili a válka by netrvala čtyři roky a nevedla k oněm fatálním výsledkům zhroucení tří monarchií (německé, rakousko-uherské a ruské), tragickému ovládnutí Ruska bolševiky a rozbujení fašismu a nacismu. "Kdyby triumfoval německý císař, mohl Adolf Hitler dožít svůj život jako průměrný malíř pohlednic a spokojený starý voják... Lenin by dál mohl mrzoutsky škrábat v Curychu své myšlenky a navždy čekat na kolaps kapitalismu." Pokud by se Británie v létě 1914 nezapojila do válečného konfliktu a Německo zvítězilo, tak by se podle Fergusona "kontinentální Evropa transformovala v něco ne zcela nepodobného Evropské unii, jak ji známe dnes".
To je však již poněkud nešťastná a dost nepřípadná fabulace, upomínající na meze užitečnosti Fergusonovy "chaotické teorie minulosti" a "kontrafaktuálních dějin", jak je představil v jinak velmi inspirativní knize Virtuální dějiny (1997, česky 2001). Záměrná provokace ale patří k Fergusonovu stylu a byla by chyba kvůli ní upírat jeho knize objevnost, historickou nosnost a místy vskutku brilantní podání.

Deset otázek

Ferguson nepostupuje chronologicky, ale tematicky. Hledá odpovědi na deset otázek, které mu v rámci problému "první světová válka" připadají nejdůležitější: Byla válka nevyhnutelná? Proč vsadili němečtí vůdci v roce 1914 na válku? Proč se britští politici rozhodli do konfliktu zapojit? Přivítala veřejnost válku s nadšením, jak se často tvrdí? Pokračovala válka kvůli propagandě a zvláště kvůli tisku? Proč obrovská ekonomická převaha britského impéria nestačila na rychlejší porážku Ústředních mocností a proč nakonec bylo třeba ještě americké intervence? Proč německá armáda, jež měla vojenskou převahu, nedokázala porazit Brity a Francouze na západní frontě, když zvítězila nad Srby, Rumuny a Rusy? Proč muži pokračovali v boji, když byly podmínky na bitevním poli - alespoň podle řady literárních svědectví tak hrozné? Proč vojáci nakonec přestali bojovat? Kdo získal mírem či, přesněji řečeno, kdo musel zaplatit za válku?
Již ve svém vynikajícím úvodu k Virtuálním dějinám Ferguson filozoficky zdůvodnil, proč v minulosti neexistuje nevyhnutelnost. Na první položenou otázku tedy pochopitelně - a velmi přesvědčivě - odpovídá záporně. Obdobnou naléhavost a suverénní jistotu výkladu mají všechny kapitoly, které se týkají ekonomických dějin. Ferguson je především vynikající hospodářský a finanční historik, což dokázal i v dalších svých knihách Paper and Iron: Hamburg Business and German Politics in the Era of Inflation (1997), The World´s Banker: A History of House of Rothschild (1998) či The Cash Nexus: Money and Power in the Modern World 1700 - 2000 (2001). Výborně analyzuje vztah stavu veřejných financí v jednotlivých zemích k jejich válečné strategii i praxi a snaží se (poněkud cynicky, ale badatelsky užitečně) kvantifikovat způsoby, jak vlády hodlaly dosahovat "maximálních jatek s minimálními náklady", jak kdysi cíle válečné ekonomicky definoval Bertrand Russell. Ve výpočtech "čistého počtu těl" a celkové "efektivity zabíjení" mu vychází, že Němci byli na rozhodujícím západním bojišti mnohem efektivnější než Britové a Francouzi. Podle Fergusona tak bylo zcela reálné, že mohli vojensky zvítězit i zde, navzdory ekonomickým nevýhodám. Prohráli v důsledku politických rozhodnutí, nikoliv vojenských či ekonomických faktorů.

A co reparace?

Ironii si Ferguson neodpustí ani v závěru, když oponuje tradičnímu tvrzení, že Němci nikdy nesplatili reparace, které jim po válce uložili vítězové. V souvislosti s Youngovým plánem z roku 1929, který počítal s německými platbami až do roku 1988, upozorňuje na vysoké příspěvky Německa do společného rozpočtu evropských společenství po 2. světové válce a na německé financování evropského sjednocovacího projektu. Uzavírá: "Konečná suma nominálně převyšuje částku, kterou požadovali Spojenci ve formě reparací ve Versailleské smlouvě. Byl to tedy přesně ten dlouhý, téměř nepostižitelný transfer, který plánoval Young."
Ferguson je vynikající také při interpretaci literárních a filmových děl, pod jejichž vlivem vnímají Velkou válku i současné generace. Kapitola o válečné propagandě (především té britské) a "novinářském gangu", který ji dobrovolně prováděl i bez vládního přinucování, je výborná. Poněkud šokující, ale věrohodné závěry nabízí autor též při vysvětlení toho, proč muži bojovali, ačkoliv všechna literární zobrazení popisují frontu jako peklo - podle Fergusona jim to prostě zase až tolik nevadilo: "Většina vojáků zabíjela a riskovala, že bude zabita, s mnohem klidnějším svědomím, než dnes všeobecně předpokládáme."
Kritici však právem poukazují také na slabiny Fergusonova konceptu. Podle Paula Schroedera je na pováženou především jeho absence důkladných znalostí, pokud jde o mezinárodní diplomatické vztahy - zcela ignoruje ruskou a rakouskouherskou politiku a taktéž veškeré balkánské souvislosti. Ivan Šedivý, autor vynikající monografie Češi, české země a Velká válka 1914 - 1918 (2001), v recenzi pro časopis Dějiny a současnost (3/2004) upozornil, že Ferguson si nemůže nárokovat obecnou platnost řady svých závěrů, když při svém výzkumu vychází pouze ze situace na západní frontě a pomíjí oblast střední, jihovýchodní i východní Evropy. To je podstatná výtka - v našem prostředí, kde je první světová válka tradičně pouze pozadím a kulisou pro příběh vzniku československého státu, může však být podobně nevyvážený přístup z druhé strany mírným upozorněním, že náš čechocentrismus není univerzálně přijímaným hlediskem.
Knihu Ivana Šedivého spojuje s prací Nialla Fergusona pozoruhodná skutečnost - oba začínají osobní vzpomínkou na své dědečky, kteří ve Velké válce bojovali. Poručík c. a k. pěšího pluku č. 9 Graf Clerfayt vyprávěl Šedivému o "krásných Italkách, o Rusech přikovaných ke kulometu, o doktorovi, jenž mu chtěl amputovat nohu, i o divokých flámech s kamarády." O zážitcích Johna Gilmoura Fergusona, vojína 2. praporu skotských seaforthských horalů, jež tvořili součást 26. brigády 9. divize Britských expedičních sil, slyšel náš autor pouze od svého otce - i pro něj však byla podnětem k vlastnímu profesionálnímu zájmu.

Šedivý se tedy vlastně v úvodním odstavci své knihy dopustil něčeho, co u nás stále hrozí obviněním z nemístné subjektivity a přílišného vsazení vlastní osobnosti do popisovaného děje. To je však například v Británii zcela běžnou a dlouhodobou součástí historického stylu - mnohem osobnějšího, individuálnějšího, subjektivnějšího a zábavnějšího, než jaký jsou ochotni uznat za legitimní naši anonymní, vždy objektivní a smrtelně vážní dělníci pozitivismu.
Ferguson, se všemi svými provokacemi, záměrným přeháněním a vyhrocováním diskutabilních soudů, je součástí dlouhé tradice britského psaní o minulosti. Její současnou fázi zahajuje A. J. P. Taylor a k nynějším vrcholům ji dovádí i u nás známý Norman Davies. Hlásí se k ní i Ferguson, spolu třeba s generačně blízkým Andrewem Robertsem či Simonem Schamou, jenž úspěšně pokračuje v taylorovsky kvalitním a provokativním historickém vzdělávání národa z televizních obrazovek.
Ostatně, i Ferguson připravuje pro Channel 4 televizní verzi své nejnovější knihy Empire: The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power (2003). V ní obhajuje britský liberální imperialismus a vítá, že jeho ctnosti alespoň zčásti přebralo neformální impérium americké. To, že u nás místo Schamy, Fergusona či Petera Ackroyda vypráví z obrazovek o historii Zdeněk Mahler, je pořádným důvodem napít se na žal. Témat, jež by mohla zaujmout široké publikum, čtenářské i divácké, se profesionálním historikům nabízí dost. Co možná schází, je fergusonovská odvaha oživit důkladné znalosti vybraným stylem a přesvědčivostí interpretací provokovat k rozsáhlejším debatám. Bez ambice tvořit a ovlivňovat určující témata diskusí české inteligentní veřejnosti totiž povede naše historiografie nadále jen své nezajímavé vnitřní "nešťastné války".

***

Niall Ferguson: Nešťastná válka. V překladu Václava Vitáka vydalo nakladatelství Dokořán, Praha 2004. 488 stran, cena 599 Kč, náklad neuveden.
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