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by přinášela více zisku mocnářství než Německu, avšak myšlenka se opět čas ~d času vynořovala, 
hlavně od r. 1900 v obrysech Naumannova a Wolfova útvaru »Mitteleuropa«, který iněl být konti
nentální základnou německé hospodářské expansi. Tento Mitteleuropaischer Wirtschaftsverein pone
chával sice oběma smluvním státům nezávislost, ale bylo zřejmo z německého pronikání na balkánský 
a rumunský trh, že by Německo v případě realisace této »Střední Evropy« bylo jejím hospodářským 
pánem. Tyto plány, které za války přibraly další státy do velkorysé spekulace německé nadvlády, 
zhroutily ~e v r. 1918. Avšak Tibal správně soudí, že ani tak dokonalá vojenská a politická porážka 
nemůže smazati práci generací. Ještě dnes má Německo, kromě intelektuálního vlivu a politické moci, 
dva trumfy: zahraniční Němce, usazené od staletí na cizích územích, a vzrůstající moc hospodářskou. ' 
Tím se otázka Anšlusu stává akutní. Německo by jím získalo, strategicky i hospodářsky, jedinečnou 
posiCi nejen ve střední Evropě, nýbrž na kontinentě vůbec. Tibal uzavírá, že se Německo vrací ke 
svému pyšnému heslu 20. století: »Mým polem činnosti je svět«. Uzavřela-li mu Anglie moře a da
leké země, obrací se Německo s tím usilovnější aktivitou do zemí, v nichž trvají ještě stopy jeho staleté 
práce. Dějiny se stále opakují. 

Snažili jsme se reprodukovati hlavní Tibalovy myšlenky. Je třeba ještě řÍci, že podařilo-li se mu 
v jeho spisku osvětliti dokonale všechny tyto různé problémy, má o to zásluhu nejen znalost věci, nýbrž 
i francouzsky jasné uspořádání vývodů. Dr. Konstantin Jelínek. 
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