Žáby na prameni: Finále kultovní alternativní historie

Na stránkách Střelecké revue jsme vám již několikrát představili tvorbu Jana Drnka a ostatně i tohoto spisovatele samotného (více v čísle 1/2011). Dne 18. října 2016 konečně vyšel opravdu dlouho a netrpělivě očekávaný čtvrtý díl jeho „žabí“ ságy, kniha Žáby na prameni, v níž dojde k definitivnímu rozuzlení velkého konfliktu o Evropu. Stejně jako předchozí knihy nabízí také toto dílo více než dost otázek a témat k zamyšlení.

Odlišná druhá světová válka
Připomeňme, že v roce 2007 vydal Jan Drnek publikaci Žáby v mlíku, jež se dosud těší takřka kultovnímu statusu. Popisuje „mnichovskou válku“, tj. úspěšnou obranu Československa proti nacistické agresi v říjnu 1938. Obrovský úspěch vedl ke vzniku pokračování, která již směřují po zcela jiné časové linii. Druhá světová válka se připravuje a skutečně vypukne, ale až v roce 1942 a hlavním agresorem je Sovětský svaz, proti němuž se sjednocují síly západoevropských států i Malé dohody, do které patří i Československo. Kniha Žába a škorpion (více o ní v čísle 10/2010) popisuje válečné přípravy, kdežto ve třetím dílu Žáby v bouři (viz č. 4/2013) už boje propukají naplno, když Rudá armáda v červnu 1942 zaútočí na Polsko. V červenci se ale přidá Německo, jehož protiútok způsobí Sovětům těžké ztráty. Kniha Žáby na prameni začíná právě ve chvíli, kdy se SSSR vzpamatovává z této dílčí porážky a posílá na bojiště druhý sled svých útočných armád. Tentokrát už je Němci nedokážou zastavit a válka se nezadržitelně přibližuje k hranicím Československa, ale Češi stále váhají. Nakonec však i oni pochopí, že na bodácích Rudé armády nepřichází slovanské bratrství, nýbrž bolševické otroctví. ČSR proto mobilizuje, vzdoruje agresorovi v bitvě o Moravskou bránu a poté přechází i do protiútoku. Nejdůležitější boje se však odehrávají jinde, protože generálové, politici a špioni rozehrávají velkou složitou hru o budoucnost Evropy, v níž se znovu hlásí o slovo monarchistické ideje. Češi vyhrávají na bojištích, ale dokážou se prosadit i v poválečném světě?

Nikoli romány, ale faktografie
Ačkoli se i sám autor nejednou vyjádřil, že vojenské události pro něj představují „jen“ jakousi „kulisu“ pro politické, společenské a filozofické úvahy, patrně se dá soudit, že většinu čtenářů přitahuje k „žabí“ sérii nejvíce právě ona vojenská rovina. Stejně jako u tří předchozích dílů si Jan Drnek zaslouží obrovskou pochvalu za neuvěřitelně detailní popis armád řady zemí, jejich struktur a přesunů na bojišti. V tomto smyslu se jeho dílo může směle měřit s nejodbornějšími faktografickými texty o druhé světové válce. Na tomto místě je také třeba zdůraznit, že kritici, podle nichž jsou Drnkovy knihy jako „romány“ místy málo čtivé, se zásadně mýlí právě tímto zařazením knih, neboť „Žáby“ již od samého počátku nejsou a nemají být romány, nýbrž cosi, pro co se v české literatuře zatím neustálilo jméno. Zejména v USA a Velké Británii však jsou takto pojaté knížky o alternativní historii zcela běžné (za všechny jmenujme mj. publikace, jež napsal či editoval slavný historik Peter G. Tsouras) a pokládají se za specifický druh literatury faktu, rozhodně nikoli za romány. To, že se také Žáby na prameni jasně řadí do této kategorie, dokazuje také přítomnost mnoha map, na nichž jsou zachyceny pozice jednotek. Přesto ovšem při čtení přijde vhod i velká mapa střední Evropy (zejména Moravské brány, Polska a Karpat), neboť asi pouze tak lze protiútok československé armády dobře sledovat a vychutnávat. Vedle toho se předpokládá, že čtenář disponuje znalostí předchozích tří knížek i elementární znalostí vojenské terminologie, byť příloha nabízí také slovníček.

Spektrum raketových zbraní
Podobně jako v předchozích knihách se věnuje značný prostor i vojenské technice, zejména té československé. Autor celkem realisticky kalkuluje vývoj zbraní v ČSR za předpokladu, že by po vítězné „mnichovské válce“ následovalo ekonomické oživení, dané zejména hospodářskou expanzí na Balkán a prodejem zásob uranové rudy. Do boje se konečně dostane nejnovější čs. střední tank ST vz. 40, který kvůli malé výšce dostal přezdívku „Žába“ a představuje fakticky odpověď na legendární sovětský T-34. Čechoslováci masově nasazují i raketové zbraně, mezi něž patří mj. protitankový prostředek PTRS (čili „Petrska“), vlastně příbuzný německé zbraně Panzerfaust, ačkoliv ta v původní podobě (technicky vzato) mezi raketomety nepatří. Největší zkázu ovšem v řadách sovětské armády působí zbraně série TRUL (technické raketové útočné letadlo). Ve skutečnosti se tak nazýval projekt řízené rakety země-vzduch, jež se měla navádět na hluk nepřátelského letounu. Opravdu ambiciózní program z druhé poloviny 30. let probíhal v Příbramských strojírnách a slévárnách a v září 1938 chybělo (prý) přibližně 18 až 24 měsíců do fáze sériové produkce. TRUL se však bohužel nikdy nedočkal adekvátní podpory armády a po Mnichovu už samozřejmě podobné věci ztratily smysl. V „žabí“ časové linii je ale program dokončen a stává se základem řady řízených i neřízených raket ráže 81 mm, které se vystřelují ze země i z letadel proti různým druhům cílů. Je velká škoda, že zůstalo jenom u fikce, jelikož TRUL mohl ještě posílit pozici ČSR jako zbrojní velmoci.

Knihy pro vyvolávání diskuse
Popisy vojenské techniky však samozřejmě nejsou nosným tématem knihy (ostatně se nalézají až v příloze na konci), jež podobně jako předchozí díly nabízí opravdu velké množství rovin a námětů. Válečná taktika i strategie, domácí i mezinárodní politika a ekonomie, složité procesy ve společnosti a kultuře, ale někdy i osudy jednotlivců od nejvyšších politiků po prosté vojáky (a snad jen tady se dá hovořit o jakémsi „románovém“ aspektu), to vše utváří skutečně vysoce komplexní dílo, které nabízí sice ne snadný, nesporně však hodnotný čtenářský zážitek. Autor ale dal opakovaně najevo (a činí tak i v doslovu knihy), že přečtením jeho díla by čtenář určitě neměl skončit, protože „Žáby“ rozhodně nevznikly proto, aby dávaly jednoduché odpovědi na jednoduché otázky. Daleko spíše vznikly (což nejvíce platí o Žábách v mlíku), aby promluvily (a to hodně provokativně) do veřejné diskuse nejen o „mnichovském komplexu“, ale vlastně o celé pozici českého národa a českých zemí v Evropě a ve světě. Dnes, kdy už téměř v přímém přenosu sledujeme křeče EU, které se projevují také snahou o omezování svobod (včetně práv majitelů zbraní), představují knihy Jana Drnka čtivo o to cennější. Pomáhají pokládat otázky a nutí k samostatnému vyhledávání informací i hlubšímu zamyšlení, což v současnosti není moc běžný apel. O trvající popularitě „Žab“ koneckonců svědčí i to, že se dočkaly druhého vydání, které je výrazně doplněné a upravené. První část (pod novým názvem 1938: Věrni zůstaneme) vydalo v listopadu 2016 nakladatelství Computer Press.
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