DOBA MEZIVÁLEČNÁ (1919-1939)
4. Malátná Západní Evropa
Tato kapitola je trochu zvláštní v tom, že bude řeč hned o dvou zemích současně. Osobně si myslím, že měly
tyto dva státy v meziválečné době hodně společného. Když se vysloví pojem „Západní Evropa“, už od starších
dob se nám vybavuje Francie s Anglií. Dva rivalové, kteří spolu už od časného středověku zápasili o území
a moc. Jen si vzpomeňte například na Stoletou válku:)… Jenže ve dvacátém století si tyto dva státy uvědomily,
že se vzájemně potřebují. Pravdou je, že v oblasti Afriky ještě nějaký čas trvaly jejich šarvátky o území, ale
jakmile přišly světové války, cosi se změnilo.
Když agresivní Trojspolek v podobě vilémovských Němců napadl v roce 1914 neutrální Belgii a horlivě se
sunul na Francouze, Britům bylo vcelku jasné, že pokud Francie padne, budou dalším terčem útoku oni sami.
A tak se už roku 1907, tedy v době, kdy světové války byly pouze hrozbou blízké budoucnosti, Britové rozhodli
s Francouzi podepsat dlouhotrvající spolupráci (tenkrát to byla Dohoda, vzpomínáte?).
Za ty čtyři roky na Západní frontě v I. světové válce se Britové a Francouzi hodně poznali, naučili se na sebe
dost spoléhat a uvědomili si, jak ohyzdné nebezpečí jim hrozí ze strany Německa. Právě proto po skončení
tohoto bestiálního zuření na přelomu let 1918 a 1919 vyslovili přání, ať se už nikdy nic podobného neopakuje.
Byli schopni jít až tak daleko, že dokázali „prodat“ nacisticky smýšlejícímu Hitlerovi Rakousko i Čechy za cenu
míru pro Evropu, řekněme tedy spíš míru pro ně. Téhle politice se říkalo appeasement (tedy politika usmiřování
agresora) a stala se jakýmsi symbolem slabiny Západu v meziválečné době, tedy přesněji ve 30. letech.
Nějaký rozdíl ale mezi Brity a Francouzi přece jen byl. Francie byla po I. světové válce ekonomicky naprosto
vyčerpaná, její města byla rozstřílená, železnice silně narušené atd… Britů se válka dotkla ekonomicky také, ale
žádný útok nebyl na jejich zemi přímo spáchán. Navíc si musíme uvědomit, že Francie s nebezpečným
Německem přímo sousedila. Britové měli z pohledu vojenské strategie přece jen výhodnější polohu, jsou přece
ostrovním státem.
A proto budou Francouzi po skončení I. světové války požadovat pro Němce ty nejtěžší válečné reparace.
Nechtějí, aby se celá záležitost ještě jednou opakovala. Mohlo by to tentokrát dopadnout mnohem hůř. Jenže
ono to tak nakonec ve II. světové válce opravdu dopadne.
Francouzi sice požadovali na Versailleské konferenci i dokonce jakési neutrální území mezi Francií
a Německem, aby v budoucnu měli více času na vpád Němců reagovat, popřípadě o tom informovat celý svět.
Jenže tento požadavek byl ostatními velmocemi zamítnut. Kdo by se o takové neutrální území staral? Společnost
národů, která měla svých starostí dost? Rozhodli se tedy zaměstnat Němce neustálými splátkami. A pokud to
nebudou dodržovat, vyšlou Francouzi na jejich území okupační jednotky…
Tohle se sice zpočátku opravdu takhle nějak odehrávalo, jenže až do té doby, kdy sama Společnost národů
uznala, že by chudáka Německo neměla už takovým způsobem trápit. A tím svitla pro Německo ihned naděje,
které využila Hitlerova NSDAP se svým silně nacistickým programem. Ten byl zaměřen v jistém slova smyslu
i proti Západní Evropě, protože ta Německo chtěla zruinovat. Hitlerovi se to ovšem podařilo strategicky skrýt
a Západní Evropa vešla poslušně do pozice loutek, které budou dělat pouze to, co Hitler chce. Dlouho trvalo
Britům a Francouzům, než si uvědomili, o co tady vlastně běží. Když jim to došlo, byla už Druhá světová válka
v plném tempu.
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