Země zaslíbená

(Drnek, J.: Země zaslíbená. Mystifikované dějiny národa českého. Praha, Naše vojsko 2011, 446 s., 399 Kč.)

Plzeňský autor Jan Drnek se nesmazatelně zapsal do povědomí čtenářů svou tvorbou z oblasti alternativní historie. A nedávno dorazila na knižní trh jeho čtvrtá publikace z tohoto žánru, jíž je rozsáhlá kolekce „historických mystifikací“ Země zaslíbená. První z deseti kapitol popisuje příchod Čechů a Moravanů do střední Evropy, vzestup Přemyslovců a poté odlišnou orientaci naší zahraniční politiky (na Bavorsko místo na Sasko). Druhý příběh nabízí možnost, že by se kníže Václav ubránil vražednému útoku bratra Boleslava. Třetí kapitola líčí důsledky vítězství polních vojsk u Lipan a ve čtvrté sledujeme vládu dynastie, kterou založí Jiří z Poděbrad. Část pátá zkoumá, co by asi mohlo přijít po vítězství protestantských stavů na Bílé Hoře, a kapitola šestá líčí následky tureckého postupu do Evropy v případě dobytí Vídně v roce 1683. Kapitola sedmá prezentuje variantu, že by místo císaře Františka Josefa I. vládl jeho velmi nadaný bratr Maxmilián, který by mohl habsburskou monarchii zásadně změnit. Důležitou roli v reformách armády sehraje zavedení moderní zadovky od českého puškaře Sylvestra Krnky. Osmý příběh pracuje s nevypuknutím I. světové války, jež by však paradoxně mohlo způsobit, že by rozpad Rakouska-Uherska přišel ještě dříve. Devátá část shrnuje obsah předchozích i připravovaných autorových děl, zatímco desátá kapitola nabízí kritický pohled na čs. politiku od roku 1968 do současnosti, ale s alternativním pozadím „spiknutí“. Jak je u tvorby Jana Drnka obvyklé, jde o příběhy odborně vysoce propracované a komplexní, jež nepokrývají zdaleka jenom politické a vojenské aspekty historie (v knize nechybí ani mapy a sestavy armád), ale i ekonomii, kulturu a morální otázky. „Skutečná“ historie je popsána velmi přesně a alternativy působí věrohodně, ovšem základním účelem knihy je analýza jevů v našich dějinách a vlastností českého národa. Jan Drnek tak opět dokládá, že alternativní historie může toto zadání výtečně splnit, neboť nás může poučit o minulosti a zároveň připravit na budoucnost.
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