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Fergusonova první světová válka jako náhoda a omyl

Niall Ferguson: Nešťastná válka. Dokořán, Praha 2004, 488 stran.

Ve čtenáři narozeném před rokem 1980 již základní autorův přístup, jak je charakterizován v názvu této recenze, vyvolá znepokojení. V každém z nás je v koutku duše ještě zakotven leninský výklad války jako nutné srážky koloniemi nasycených imperialistů s těmi nenasycenými. Obdobně vžité je i vyprávění o německém militarismu, který byl hlavní příčinou tohoto válečného střetnutí. Tyto představy jsou ve Fergusonově knize zcela opuštěny ve prospěch nahodilostí jednání historických aktérů a událostí, které nikdy v autorových očích nebyly nevyhnutelné, nýbrž k nim téměř vždy existovala minimálně jedna zcela reálná historická alternativa.

Kontrafaktuální historik
Ačkoli Niall Ferguson (nar. 1964) patří k nejmladším reprezentantům současných britských univerzitních profesorů, není Nešťastná válka (War of Pity, 1998) jeho první historický bestseller. Již v polovině devadesátých let vyvolal mezi zájemci o historii živý zájem, když jako editor publikoval soubor kontrafaktuálních esejů různých historiků, jejichž principem byla otázka „co by, kdyby...?“ (česky Virtuální dějiny, Doplněk 2001). Čtenář se tu mohl dočíst, jak by vypadal svět, kdyby Hitler porazil Sovětský svaz, kdyby se Karel I. vyhnul anglické revoluci nebo kdyby zůstal Kennedy naživu. Již zde se Ferguson věnoval otázce první světové války a vykreslil zde možnosti vývoje Evropy v případě, že by Velká Británie v roce 1914 do války nevstoupila. Název jeho eseje Císařská Evropská unie je v tomto směru dostatečně výmluvný. Přestože v případě kontrafaktuálních dějin ve své podstatě jde o čistou fabulaci, všichni autoři se drželi dostupných pramenů často až s pozitivistickou úctou k dochovanému historickému textu. Snad i proto Virtuální dějiny vzbudily takovou pozornost mezi profesionálními historiky, nejednalo se jen o nějaké diletantské sci-fi. Svou lásku ke kontrafaktuálnosti nezapřel Ferguson ani v Nešťastné válce, a tak se i zde setkáme s nejrůznějšími úvahami nad alternativami skutečných událostí.
Je třeba poznamenat, že Nešťastná válka není ani autorovou první knihou týkající se tohoto tématu; již v roce 1997 publikoval práci o důsledcích války a o hyperinflaci v Německu, nehledě na řadu dílčích studií, které nalezneme v závěrečném seznamu literatury.

Nové pohledy na první válku
Jakkoli někteří domácí historikové mají často oprávněné výhrady k Fergusonově knize, je nepopiratelné, že na českém trhu jde o dosud neznámé uchopení fenoménu první velké války. V posledních dvaceti letech vzešly z domácí produkce v zásadě jen dvě historicky fundované syntetizující práce o tomto tématu. Jednu vydal v druhé polovině osmdesátých let hospodářský historik Zdeněk Jindra, druhou před třemi roky Ivan Šedivý. Jindrova kniha, ač výborně pramenně podložena a neredukující vyprávění jen na rakousko-uherské prostředí, je poznamenána datem svého vzniku a také tím, že měla plnit i funkci vysokoškolských skript, resp. učebnice. Dodnes je přínosná tím, že autora daleko více lákala fakta o hospodářství v zázemí válčících stran než údaje o vojenských operacích. Přesto si knihy dnes všimnou asi jen skuteční zájemci o téma. Šedivého práce se již dle svého názvu (Češi, české země a velká válka 1914-1918) orientuje na popis českého prostředí, přičemž si neklade žádné metodologicky převratné cíle a jde mu jen o souvislé popsání života společnosti v tomto období. V doprovodných textech k této knize však upozornil na jednu zásadní skutečnost: poněkud zvláštní vnímání první světové války v českém prostředí. Zatímco v evropských zemích je tato válka považována za klíčový okamžik konstituování tzv. krátkého dvacátého století (1914–1989) a dlouho fungovala jako zdroj nacionální symboliky, v českém prostředí ji vnímáme primárně jako pouhé historické pozadí geneze československého státu.
Fergusonova kniha v tomto smyslu může ovlivnit konstruování národní paměti, protože v perspektivě jeho nahlížení nějaký český odboj hraje roli leda ve statistice zajatců. Nejčastěji připomínaným Čechem v jeho knize je paradoxně dobrý voják Švejk, jenž mu na mnoha místech pomáhá při výkladu reflexe světové války. Jeho zájem se jinak soustřeďuje na velmoci, a tak mu český národ a jeho boj za samostatnost zůstává jako zcela okrajová okolnost. Na tom by nebylo nic špatného. Poněkud složitější je to se skutečností, že z vyprávění mnohdy vypadává i Rakousko-Uhersko, což se jeví někdy jako profesionální nedbalost, jindy jako záměrné opomenutí nekonvenujících údajů při obhajování určité autorem vznesené teze.

Struktura vyprávění o válce
Netradiční je i autorův způsob strukturace výkladu. Zcela totiž rezignoval na zachovávání chronologického sledu. Obecně sice je kniha členěna na úvodní část popisující předpoklady války, prostřední část pojednávající o válce samé a závěrečnou část o otázce hospodářských a politických důsledků války, kterou však prakticky redukuje na úvahy o možnostech zaplacení (nebo spíše nezaplacení) válečných dluhů a reparací. Detailní struktura je však podřízena zcela jinému členění. Na straně 19 autor jasně definuje své intence napsání této knihy: „Knih o první světové válce existuje přirozeně nesmírné množství. Já jsem však nenapsal další jen proto, abych opakoval, co jiní řekli již přede mnou. Toto v žádném případě není žádná učebnice. Neobsahuje žádné detailní líčení první světové války; případný zájemce je může nalézt jinde...“
Pokud se nepokouší vysloveně o interdisciplinární přístup, tak alespoň o překlenutí rozdílů popisů války vojenskými, hospodářskými, politickými nebo sociálními historiky. V důsledku těchto svých záměrů si pak vytyčuje deset otázek, na něž v jednotlivých kapitolách hledá odpověď. V prvních šesti kapitolách řeší tradiční otázky nevyhnutelnosti války, militarismu, imperialismu, závodů ve zbrojení atd. Způsob vyprávění, přes nepochybnou čtivost a místy i vtipnost, v zásadě nepřekračuje rozměr klasických dějin diplomacie. Od sedmé kapitoly však přistupuje k netradičnějším tématům. Nejprve se snaží relativizovat mýtus nacionalistického nadšení mas pro válku. Ačkoli zde potkáme jako jednoho z dobových vypravěčů Adolfa Hitlera nebo právě Švejka, autorův zájem se soustřeďuje především na rozbor anglické společnosti. Přes naděje vzbuzující kladení otázek je výsledek však nakonec poněkud rozpačitý, když hovoří ve shrnutí na straně 191 o úspěšných verbovacích metodách, nátlaku ze strany žen a přátel a všeobecně ekonomických motivech. Podstatně zajímavější je vyprávění v kapitole osmé o roli médií ve válce a úloze válečné propagandy. Konstatuje, možná překvapivě, že většinu propagandy vůbec neprodukovaly vládní agentury, nýbrž autonomní organizace nebo soukromé osoby.
Obsahem dalších kapitol jsou pak spíše vojensko-
-ekonomické otázky týkající se délky války, americké role atd. Ferguson je přímo fascinován vyvracením legend, ať těch, které se vytvořily v průběhu války nebo bezprostředně po ní, tak i těch, které vytvořili historikové teprve později. Místy si i pomáhá záměrnou radikalizací vyvraceného tvrzení, což mu usnadňuje jeho následné zpochybnění. To je případ např. jeho rozpracování mylnosti teze o vyhladovění Německa a zostření tamních třídních konfliktů v závěru 9. kapitoly. Bohužel veškeré své argumenty bere jen z hlediska kvantitativních údajů: distribuce důchodů, spotřeby apod. Ačkoli Ferguson není v žádném případě obsedantní ctitel statistiky, zrovna zde by mu zohlednění reflexe situace dobovými aktéry jistě v mnohém napomohla. Právě v případě opominutého Rakouska-Uherska, které zde odbývá několika řádky, by mu velmi dobře takový přístup ukázal roli interakce kvantitativních a reflexivních složek v životě společnosti a jejich podílu na radikalizaci v závěru války, v níž aspekt zkušenosti hladu konvenoval s nacionálními momenty, touhou po uznání atd. Slabinou Fergusonova přístupu je na mnoha místech účelové kladení otázek výzkumu. Koncipuje je totiž tak, aby mu usnadňovaly formulovat netradiční odpověď a také aby mohl eliminovat protiargumenty, což je zrovna uvedený případ jeho vyvrácení teze o vyhladovění, jíž Trojspolek redukoval na Německo, ačkoli zkušenost podunajské monarchie a jejích fatálních obtíží se zásobováním by umožnil jeho závěry přinejmenším oslabit.
Podstatně zajímavější je další kapitola, která se věnuje individuálně psychologickým aspektům války, což probírá na případu zdůvodnění otázky, proč muži vlastně byli ochotni bojovat, a také na otázce zajetí či zabití nepřátel v kapitole následující. Z metodologického hlediska je kapitola 12 jednou z nejzajímavějších, protože zde autor hojně využívá interdisciplinárních postupů při rozebírání historických pramenů (využívá především poznatky psychoanalýzy).
V poslední kapitole pak zkoumá otázku hrazení nákladů války. Jde více méně o hospodářské dějiny, v nichž vedle konstatování stavu problému reparací zvažuje reálné možnosti odlišného ekonomického vývoje meziválečné Evropy. Jistě zajímavá je v tomto směru interpretace Youngova plánu rozložení plateb reparací do dlouhého období z roku 1929. Tradičně se říká, že Němci v důsledku Hooverova moratoria z roku 1931, lausannské konference z roku 1932 a následného nástupu A. Hitlera k moci reparace nikdy nesplatili. Ferguson zde však dává celou záležitost do souvislosti s vysokými příspěvky Německa do rozpočtů evropských společenství po druhé světové válce a konstatuje, že „...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.“ (s. 354) Přiznejme, že toto je perspektiva nikoli nezajímavá.
Velmi vydařený je pak závěr celé publikace, kde shrnuje výsledky svých výzkumů a hodnotí i možnosti hospodářského rozhodování poválečných evropských vlád. Stejně jako přehledné kladení otázek v úvodu práce je zde splněno i přesné členění krátkých odpovědí na ně, což je jistě také pozitivum při značném rozsahu textu knihy (388 stran + dalších 100 stran poznámek a rejstříku v závěru).

Číst, či nečíst Fergusona
Již z předchozího výkladu je zřejmé, že Fergusonova kniha je přinejmenším neobvyklá a zajímavá. Výhodou je i její líbivý vzhled a docela rozsáhlá fotografická příloha, která může být vším, jen ne konvenčním souborem válečných záběrů. Překlad Ivana Vitáka můžeme označit za zdařilý, totéž lze říci i o odborné úpravě textu, ačkoli na řadě míst se objevují překlepy.
Za nejdůležitější funkci této knihy v českém prostředí považuji její způsob uchopení tématu. Ferguson nám v ní vyvrací vžitou patriotickou reflexi první světové války jako vzestupné narativní linie uskutečnění našeho národního státu. Perspektiva českého odboje nám totiž zastírá jeden důležitý důsledek velké války, který si však řada osob uvědomovala již na jejím počátku. Ferguson si jako mluvčího pro tento postřeh vybral na straně 171 tehdejšího britského ministra zahraničí Edwarda Greye a jeho proslulou reflexi vypuknutí války (ze 4. srpna 1914). Autor píše: „Večer předtím učinil Grey své slavné prohlášení, když přirovnal první světovou válku k lampám, které zhasínají po celé Evropě, a příteli řekl: ,My je v našem životě už neuvidíme znovu rozsvícené‘ – což byl epitaf celé jedné éry.“ Právě tím byla v kontextu vývoje moderní masové společnosti první světová válka, v níž definitivně zmizel starý svět měšťanské společnosti 19. století, a Ferguson je historikem (v zahraničí nikoli jediným), který právě tuto skutečnost velmi dobře postřehl.

Autor je historik.


