DOBA MEZIVÁLEČNÁ (1919-1939)
3. Agresivní Němci
Kdy vlastně došlo k tomu velkému obratu, kdy Němci začali pomýšlet na zabrání Evropy? Využili snad
Němci rakouského sporu se Srby k opravdové válce s Dohodou? Nebo snad myslíte, že je toto známé
„velkoněmecké řešení“ už staršího data? Každopádně Němci První světovou válku prohráli a celá Evropa v nich
začala vidět největší zlo, které si zasluhuje pořádný trest. Hlavně Francouzi pro ně požadovali na Versailleské
konferenci ty největší sankce. „Ať zaplatí do poslední marky!“ ozývalo se naplněným sálem, kde probíhala
poválečná mírová jednání.
Jenže brzy se zjistilo, že Němci na zaplacení doslova astronomických válečných náhrad nemají jednoduše
dostatek financí. Kde by je také vlastně měli vzít? Vždyť i jejich země byla zdecimována válkou! A když Němci
neplatili, s chutí jim Francouzi a Belgičané obsazovali další území.
K největšímu kolapsu německé ekonomiky mělo dojít roku 1923, kdy marka ztratila de facto veškerou svou
hodnotu. Skoro to vypadalo, že by také Německo mohlo zcela zmizet z mapy pod nadvládu sousedních zemí,
kdyby… Kdyby nezasáhly USA! Američané totiž začali upozorňovat na to, že se v Evropě začíná formovat
jakýsi nástupce Německa, totiž Francie. Čím víc jsou Němci oslabováni, tím víc Francouzi sílí, a to by prý
mohlo dojít za chvíli k podobnému problému. Amerika se tedy rozhodla Němcům finančně pomoct.
Asi to tenkrát nebyl příjemný pohled pro jistého Adolfa Hitlera, který se na to vše dívá z pohledu politika,
vojáka a člověka, který formuje novou ideologii. Právě známý fašismus, který okoukal u blízkých Italů, začal
psát dějiny celého meziválečného období.
Je pravda, že v roce 1923 se Hitlerovi jeho první pokus o fašistický státní převrat ještě nepovedl, ale za deset
let už usedá do křesla říšského kancléře a začíná mluvit o rodící se Třetí říši. Na ty dvě říše předešlé si
v Německu určitě vzpomenete. Čím to vlastně je, že Hitlerova strana NSDAP od roku 1925, kdy čítala
nějakých 27 000 členů, se do roku 1939 rozrostla na obludnou cifru 8 000 000 příznivců? Co vlastně slíbil Hitler
svým příznivcům? Snad že vybuduje novou Evropu, a to Evropu německou? Snad že o práci ani chleba nebude
nouze? Snad povzbudil Němce, že jsou onou vyvolenou rasou, která ovládne po Evropě i celý svět…?
Jestliže se ještě ve 20. letech Německo bálo o svou budoucnost a zmítalo se v nehasnoucích maxidluzích, ve
30. letech se začíná Evropa bát opět Německa. Je zvláštní, jak zajímavou taktiku Hitler zvolil, že se žádná země
nedokázala do roku 1940 Hitlerovi sama od sebe postavit. Když Hitler řval své požadavky, ostatní státy mu je
pouze odevzdaně nosily k nohám. Jakéto charisma, že? Polovina světa se k němu přidala a druhá jen tupě zírala
na to, co se bude dít. Takový nějaký byl i počátek Druhé světové války.
Neustále si ale lidé dávají jednu otázku: „Jak jen je možné, že se to vše, co svět prožil v letech 1914-1918,
odehrálo znova tak brzy? A znovu se děly ty samé chyby! Přemýšlejte o tom.
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