Maxmilián: Velkolepá alternativně-historická trilogie Honzy Drnka

Habsburská monarchie musí vzdorovat velkým výzvám liberalismu a nacionalismu, kdežto za oceánem se rozhořívá americká občanská válka.

Literární událost roku je tady! Dne 23. září by měl na pulty knihkupectví dorazit třídílný epos Maxmilián, v němž náš kolega Jan Drnek nabízí alternativní historii habsburské monarchie za panování císaře Maxmiliána. Mnozí z vás určitě znají původní krátkou verzi textu, která vyšla v roce 2011 ve sborníku Země zaslíbená, ale teď se připravte na opravdu impozantní veledílo, které sám autor považuje za vrchol své tvorby.

Monarchie čelí velkým výzvám
Maxmilián, mladší bratr Františka Josefa I., se ve skutečnosti nechal zlákat nabídkou odjet do Mexika a panovat tam jako císař, jenže tohle dobrodružství skončilo tragicky, jelikož mexická monarchie byla poražena povstalci a sám „Max“ skončil před popravčí četou. Co kdyby se ale stal císařem v Rakousku? Stačilo by vlastně jen málo. Stačilo by, kdyby uspěl atentát, jenž byl v roce 1853 neúspěšně spáchán na jeho staršího bratra. Smrt Františka Josefa I. by znamenala, že by mladý „Max“ usedl na trůn monarchie, před níž se právě rýsovaly velké hrozby a výzvy jak v domácí sféře, tak na mezinárodní scéně. Jak se postavit k blížící se krymské válce? Jaký vztah budovat vůči Rusku, Itálii a Francii? O co vlastně usiluje vzrůstající, ale neviditelná síla bankéřů? Jak vzdorovat nacionalismu Italů a Němců? Na mladou hlavu nového císaře se toho valí opravdu spousta, ale naštěstí na to není sám. Na stránkách knižní trilogie potkáme mnoho historických osobností od maršála Radeckého po jakéhosi Thomase Kropaczka (kterého znáte pod trochu jiným jménem), zatímco mezi „Maxovy“ soupeře patří mj. Napoleon III. a kancléř Bismarck. Nebude se ovšem řešit jen světová politika či ekonomie, ale samozřejmě i zbraně a bitvy, neboť vypukne krymská válka, konflikt v severní Itálii a nakonec také prusko-rakouská válka. Ale dojde řeč i na americkou občanskou válku, protože šlo o souboj hodnot, které se ve světě střetávají zas a znovu, a proto podobnost s dneškem není náhodná. A nyní vám nabízíme exkluzivní krátkou ukázku z třetího svazku Maxmiliána.
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