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Pokusy modelovat pravděpodobný historický vývoj od bodu, kdy by jej důsledky jistých událostí začaly směřovat "jinam", než se reálně stalo, byly donedávna vyhrazeny takřka výhradně autorům beletrie. Pověst zdánlivě "nevědeckého" přístupu k minulosti ovšem nezabránila některým historikům pokusit se využít "alternativních", nebo možná přesněji "kontrafaktuálních dějin" jako svébytného "metodologického cvičiště" a současně jako laboratorního experimentu, dosud vyhrazeného přírodovědným disciplínám. I u nás je známý soubor statí skupiny britských a amerických dějepisců v čele s N. Fergusonem Virtuální dějiny (česky 2001), zkoumající tímto způsobem některé kapitoly euroamerického novověku.
Právě na toto dílo si nakladatelství Dokořán předsevzalo navázat, tentokrát ovšem se zaměřením na domácí historii. Po dlouhých peripetiích editoři recenzovaného svazku nakonec propojili svůj projekt s obdobně zaměřeným seriálem publikovaným v MF Dnes a výsledkem je devatenáct výletů domácích historiků a publicistů do říše toho, "co by bylo, kdyby...".
Předmluva J. Raka mimo jiné ukazuje, že jisté náznaky kontrafaktuálních úvah lze nalézt už v dílech starších českých historiků (Palacký, Pekař). Z pera téhož autora mimochodem pocházejí také velmi zdařilé "alternativní" komentáře k historickým pohlednicím s výjevy z českých dějin, sloužícím jako ilustrace knihy. Jednotlivé příspěvky lze pro účely hodnocení rozdělit do skupin podle úrovně zpracování a podle míry dodržení "pravidel hry" (nazvěme je třeba Fergusonův kodex), která respektují existující historické prameny a z jejich interpretace vyplývající pravděpodobnost možného dalšího vývoje s vědomím toho, že s časovou vzdáleností od "bodu změny" tato potencialita rychle klesá.
Za vrchol sborníku považuji stati L. Velka („Kdyby nezabili arcivévodu“) a J. Hrbka („Kdyby Spojenci u Arnhemu zvítězili“). Myslím, že tito dva autoři ze všech nejpřesvědčivěji a nejrealističtěji popsali a zdůvodnili své "alternativní varianty" (u Velka dokonce s jistým náznakem beletristického talentu v závěru článku), plně v intencích toho, co požaduje Ferguson. Takto má vypadat kvalitní kontrafaktuální konstrukce profesionálního historika, uvědomujícího si všechny možnosti i limity této metody. Značnou část ostatních přispěvatelů (jmenovitě především I. Čornejovou, V. Vlnase, Z. Zemana, P. Kouru a A. Gjuričovou) lze zařadit do kategorie "spolehlivé splnění úkolu". V úvodu svých prací exponovali dané téma z pohledu dějinné reality a poté s větší či menší elegancí načrtli alternativní obraz toho, jak by to bylo bývalo mohlo být. Zvláštní subkategorii tvoří "opatrníci", kteří raději prodlévají v náruči historické jistoty a jen velmi zdrženlivě se odvažují na tenký led "kontrafaktuality" (B. Ferenčuhová, J. Dejmek, J. Rajlich). Jejich protipólem jsou naopak radikálové, popouštějící přespříliš uzdu své fantazii a vybíhající mimo hranice Fergusonova kodexu. Mezi největší fantasty patří P. Placák, jehož domýšlení důsledků "bodu zlomu" (uskutečněná korunovace Františka Josefa na čes-

kého krále) až do naší současnosti je sice zábavné a dělá čest jeho spisovatelskému umu i monarchistickému cítění, ale mezi ostatními působí jako vetřelec z jiného světa. Podobný dojem mám také z obou vstupů P. Kosatíka, jakkoli vtipně koncipovaných a dobře napsaných. V těchto případech zřetelně vystupuje na povrch koncepce novinového a tedy populárněji zaměřeného publikování části obsahu knihy.
Ostatně pokud si chce čtenář užít českých alternativních dějin také v beletristické formě, pak lze doporučit prakticky ve stejnou dobu nakladatelstvím Albatros vydanou antologii Imperium Bohemorum, tvořenou kratšími prózami předních představitelů české literární fantastiky. Z nich například fuksovsky laděná povídka Jana Poláčka, vykreslující atmosféru Čech jako dobrovolné součásti nacisty okupované Evropy v devátém roce druhé světové války, je bezpochyby mistrovským dílkem.
Vraťme se však zpět k recenzovanému svazku. I přes určitou kvalitativní nevyrovnanost jsou jím zřejmě základy českých alternativních dějin položeny. Nenastal teď čas pro napsání nějaké větší kontrafaktuální monografie?
Antonín K. K. KUDLÁČ
Dějiny a současnost 01/2008


