Vítězné Německo:
Alternativní Třetí říše po válce

„Historie nezná kdyby,“ říkají mnozí rigidně uvažující historici. Jim důrazně oponují ti, kteří uznávají alternativní historii nejen jako žánr románů či filmů, ale též jako seriózní vědeckou metodu. Zřejmě jen málokoho překvapí, že zdaleka nejčastější téma těchto děl představuje hypotetické vítězství Hitlerovy říše.

Většina historických studií, jež se zabývají možností vítězství nacistického Německa ve druhé světové válce, zkoumá skutečně ryze vojenské aspekty, resp. taktické a strategické záležitosti, které by vedly k jinému výsledku bitev, tažení či celého konfliktu. Mnohem vzácnější jsou ale texty na téma dalšího vývoje Německa po hypotetické vítězné válce, a proto se touto možností zabývají spíše spisovatelé a filmaři. Ačkoliv jde převážně o produkty autorské licence, mnohé z nich si zasluhují pochvalu také z odborného hlediska.

Kdo by nahradil Hitlera?
Mezi nejzajímavější aspekty vývoje poválečné Třetí říše pochopitelně patří otázka, jak dlouho by vládl samotný Adolf Hitler a kdo by jej případně nahradil. Ve skutečnosti se zdravotní stav „Vůdce“ ke konci války rychle zhoršoval, takže podle mnoha tvrzení by Hitler tak jako tak za krátkou dobu zemřel. Pokud by se ale konflikt vyvíjel jinak (pro Německo příznivě), je docela možné, že by ona degradace „Führerova“ zdraví nenastala. Pokud by jej tedy nezasáhla nějaká nehoda či atentát, klidně by mohl udržet kormidlo moci ještě velmi dlouho, s čímž pracuje mj. román Otčina (Fatherland) od Roberta Harrise. Ten se dočkal rovněž filmové podoby, která se mimochodem částečně točila i v Praze. Zápletka se odehrává v roce 1964, kdy se Adolf Hitler dožívá 75 let, byť z náznaků se zdá, že již funguje spíše coby ikona režimu, jehož každodenní fungování mají na starosti jiní. V případě Hitlerovy smrti by ale nepochybně vypukl velký boj o následnictví. Existoval sice oficiálně designovaný nástupce, kterým byl nejprve Rudolf Hess a po něm Hermann Göring, avšak na pozici nového „Vůdce“ by se určitě chtěli dostat i mnozí jiní, např. Heinrich Himmler či Martin Bormann. Mnozí pamětníci tvrdili (a i někteří současní experti jim dávají za pravdu), že kdyby se Reinhard Heydrich nestal obětí atentátu parašutistů, pak by o nejvyšší funkci zaručeně usiloval a dost možná by uspěl. Jiní říkají, že mocenský boj po Hitlerově smrti by mohl vynést vzhůru někoho z generality, a jiný názor soudí, že „černým koněm“ by byl Artur Axmann, schopný a charismatický šéf Hitlerjugend, který se těšil značné oblibě jak u mládeže, tak u řadových členů NSDAP.

Jak by se vyvíjel režim?
Otázka dalšího života Adolfa Hitlera, popř. jeho nástupce pak zákonitě souvisí s tím, jak by se vyvíjel nacistický režim jako celek. Strašlivé zločiny, které se ve jménu Třetí říše staly, někdy vedou k chápání tohoto režimu coby jakéhosi transcendentního nebo nelidského zla, a tudíž se zapomíná, že stále šlo o reálný (třebaže totalitní a zločinný) politický systém s reálnými lidmi, který tedy podléhal i běžným zákonitostem vývoje politiky a společnosti. Nabízí se porovnání se Sovětským svazem, kde po smrti Josifa Stalina proběhlo podstatné uvolnění poměrů. Pořád šlo samozřejmě o stranickou diktaturu, ale z přísně politologického hlediska se již nedá mluvit o „pravé“ totalitě. Experti na nedemokratické režimy tudíž vytvořili koncept „post-totalitního“ režimu, kterému odpovídají země východního bloku zhruba od konce 50. let do konce studené války. Mezi hlavní rysy patří absence masového teroru, jelikož početné „nepřátelské“ skupiny obyvatel už byly tak či onak zlikvidovány, a tak se opozice vesměs omezuje na relativně slabé subjekty, mj. intelektuály, umělce nebo duchovní. Ideologická esence režimu slábne a stává se spíš jen zástěrkou pro vládu pragmatických „technologů moci“ (typickým příkladem byl u nás Gustáv Husák). Většina obyvatel nalézá nějaký způsob, jak se přizpůsobit, vcelku „normálně“ žít a vycházet režimu vstříc jenom tak, nakolik je to nezbytně nutné. Je velice pravděpodobné, že by také Třetí říše postupně prodělávala analogickou transformaci, na kterou by patrně cílila kritika ze slábnoucích řad přesvědčených „starých straníků“.

Jaký osud by čekal Židy?
S povahou režimu by také nepochybně souvisel osud už zmíněných „nepřátel“. Každá totalitní ideologie potřebuje nějaké nepřátele, jichž měl nacionální socialismus opravdu velmi dlouhou zásobu, a to samozřejmě v čele s Židy. V případě jejich osudu si asi nelze dělat jakékoli iluze, jelikož vítězství Třetí říše by nejspíše přineslo postupné završení holocaustu, resp. vyvraždění takřka všech evropských Židů, resp. všech Židů, kteří by se ocitli v dosahu německé moci. To ostatně tvoří i část zápletky zmíněného románu a filmu Otčina. Trochu jiný pohled nabízí Guy Saville, autor románu Plán Madagaskar, v němž se další vlna nacistické agrese soustřeďuje na Afriku. Titul knihy čerpá z návrhu, který se skutečně objevil již před válkou a který doporučil vyřešit „židovskou otázku“ v Evropě tím, že by byli příslušníci židovské menšiny vystěhováni na onen velký ostrov u východní Afriky. Nedošlo by tedy k jejich vyhlazení, ačkoli podmínky popsané v románu jsou děsivé a nemají daleko k peklu koncentračních táborů. Také slovanské národy by patrně nečekal příjemný osud, což naznačují i zaznamenané výroky a plány týkající se Čechů, Poláků či Rusů. V nejlepším případě by byli „lidmi druhé kategorie“ (možná trochu jako černoši za vlády apartheidu), kteří by měli svobodu jen v míře, jaká by přinesla prospěch ekonomice. Spíše by však nastal proces germanizace, resp. kombinace vraždění, převýchovy a stěhování kamsi na východ. Takový scénář popisuje např. Roman Bureš v románu Říše, jehož část se odehrává v Protektorátu Čechy a Morava, který se stále zmenšuje s tím, jak více a více území obývají Němci, kdežto Češi jsou odsouváni pryč.

Co by se dělo ve světě?
S poněkud lepšími vyhlídkami by zřejmě mohli počítat občané zemí západní Evropy, které by byly tak či onak ovládány nacistickým Německem. Dá se předpokládat, že vojenské okupační správy by na příslušných teritoriích postupně skončily, načež by je nahradily loutkové režimy, v nichž by se angažovali pronacističtí kolaboranti, podobně jako tomu bylo např. ve Francii či Norsku (a vlastně i v Protektorátu). Je ale nepochybné, že celý kontinent by zůstal pod vlivem nacistického Německa, které by do extrému využívalo veškeré jeho ekonomické zdroje. Co se týče dalších částí světa, z pohledu Třetí říše maximálně optimistický vývoj ukazuje mj. slavný román Muž z vysokého zámku od Philipa K. Dicka. Dočkal i velice úspěšné seriálové podoby a odehrává se vesměs v USA, jejichž dobyté území ovládají mocnosti vítězné Osy. To se však jeví jako opravdu příliš přehnané a mnohem pravděpodobnější se zdá to, co ukazuje mj. kniha a film Otčina, tzn. alternativní studená válka. Pokud by Německo zvítězilo na východní frontě a udrželo by si kontrolu nad Evropou, stalo by se vlastně světovou velmocí na úrovni reálného Sovětského svazu. Téměř jistě by pak vyvinulo i jaderné zbraně a raketové nosiče, takže by se dostalo do schématu vzájemného nukleárního odstrašování s USA. Samozřejmě je sporné, zda by Adolf Hitler (či jeho hypotetický nástupce) na toto uspořádání (v podstatě na rozdělení sfér vlivu) skutečně přistoupil a zda by nedošlo k další válce, ale v každém případě je určitě dobře, že takový scénář zůstává pouze v hypotetické rovině.
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