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Úvod 
Výsledky první světové války rozdělily Evropu na „vítěze“ a „poražené“ a na 

politickou mapu starého kontinentu vnesly významné změny. S rozpadem 

monarchií se objevila především v prostoru střední a východní Evropy řada 

nových států; Německo vznikem Polska a Československa získalo na východě 

dva nové sousedy. 

Vzhledem k tomu, že Německo bylo vítěznými mocnostmi označeno za viníka 

první světové války, a patřilo tedy mezi poražené, bylo nuceno přistoupit na takové 

podmínky mírové smlouvy, které svými ustanoveními narážely na hluboký odpor 

celé společnosti. Trpkou ztrátu představovaly především teritoriální změny, 

v jejichž důsledku Německo ztratilo značnou část svého území. Nejbolestněji 

v této souvislosti vnímalo odstoupení bývalých pruských východních provincií ve 

prospěch nově vzniklého polského státu především z toho důvodu, že na tomto 

území žili bývalí říšští Němci, jež se náhle ocitli v postavení národnostní menšiny. 

Otázka národnostních menšin se ve střední a východní Evropě stala především 

německým problémem a svým spojením s požadavkem korekce hranic získala na 

výbušnosti. 

V polovině 20. let v Evropě postupně docházelo ke změně mocenského rozložení 

sil a výmarská republiku se opět zařadila mezi evropské mocnosti. Takový vývoj 

byl možný jednak díky oslabující roli Francie, ale také díky změně přístupu 

samotného Německa. Tím, že přistoupilo na garanci své západní hranice, a 

posléze vstoupilo do Společnosti národů, se mu podařilo dosáhnout konsolidace 

vztahů na západní hranici; ale naopak pro svůj budoucí postup na východě si 

nechávalo „volné ruce“. Požadavek revize polsko-německé hranice neztrácel nic 

ze své naléhavosti a spolu s podporou německých menšin zůstával nadále 

zásadním prvkem německé zahraničněpolitické koncepce. Nejednalo se však o 

problematiku, jež by zaměstnávala pouze diplomaty a státní úředníky zahraničního 

úřadu, ale svou roli hrála také uvnitř společnosti. Zahraničněpolitická témata 

ideologicky okořeněná myšlenkou „velkého německého národa“ stála u zrodu 

nepřeberného množství nejrůznějších spolků, svazů a uskupení, která se 

zapojovala do tzv. „péče o zahraniční a pohraniční Němce“ s cílem ukončit 

bezpráví z Versailles a přispět k realizaci „národního sjednocení“. 
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Nejvýznamnějším soukromých spolkem se stal „Spolek pro Němce v zahraničí“ 

(VDA), který se prezentoval jako kulturní, nepolitická organizace, jejímž cílem byla 

na jedné straně charitativní podpora příslušníků německého národa na celém 

světě, ale na druhé straně působil aktivně také „doma“ v Německu.  

Předkládaná práce se zabývá metodami práce „Spolku pro Němce v zahraničí“ ve 

prospěch německých menšin v Polsku a Československu a zkoumá, zda byl VDA 

kulturní organizací, nebo politickým spolek, který v součinnosti s vládními orgány 

sledoval zahraničněpolitické cíle. Jaká role připadala VDA jakožto soukromému 

Spolku v rámci celého spektra podpory zahraničních Němců a do jaké míry se stal 

součástí německé zahraniční politiky, pokud jeho kulturně politické aktivity je 

vůbec za zahraniční politiku možné označit? Dalším předmětem práce je, zda 

VDA svou činností „kopíroval“ tendence zahraniční politiky Německa vůči oběma 

východním sousedům, a případně, zda je v jeho vztahu vůči Němcům v Polsku a 

v Československu možné vysledovat nějaké odlišnosti. 

Tato práce se zabývá činností „Spolku pro Němce v zahraničí“ (VDA) v období let 

1925 – 1930, tedy od konference v Locarnu, která zahájila proces mezinárodního 

zrovnoprávňování Německa, po nástup prezidiálních kabinetů, jenž znamenal 

začátek konce výmarské republiky, a v tomto časovém rozmezí se věnuje jeho  

vztahu Německa k východním sousedům - Polsku a Československu. Uvedené 

časové rozpětí je zajímavé z toho důvodu, neboť bývá z hlediska evropského 

vývoje i vztahu Německa a jeho sousedů na východě označován za dobu určitého 

zklidnění. Zajímavé bylo tedy pohlédnout na charakter těchto vztahů pod úrovní 

diplomacie a na to, jakou podobu měly struktury uvnitř společnosti, jež se 

v souvislosti se zahraničněpolitickými tématy v té době v Německu aktivizovaly. 

Činnost VDA a jeho vlastní existence byly přirozeně úzce spjaty s vývojem „velké“ 

politiky a mezinárodních vztahů, které tvořily rámcové podmínky pro činnost 

Spolku, a tyto skutečnosti se odrážejí také ve struktuře předkládané práce. Při 

popisování dané problematiky bylo postupováno od líčení nejširších politických 

souvislostí po činnost jedné konkrétní organizace. V úvodních kapitolách je 

nejdříve nastíněna zahraničněpolitické situace Německa v meziválečné Evropě, 

přičemž je akcentováno období druhé polovině 20. let 20. století, poté následuje 

část o vztahu výmarské republiky k Polsku a Československu. Z této obecné 

roviny se přichází k problematice samotné menšinové politiky výmarské republiky 

v tehdejším pojmosloví označované jako „Volkstumspolitik“, „Deutschtumspolitik“ 

 5



či „Pflege des Grenz- und Auslandsdeutschtums“. Představeny jsou historické 

souvislosti zájmu Německa o příslušníky německého národa včetně jeho 

ideologického pozadí a objevuje se také zamyšlení nad vztahem „podpory 

zahraničních Němců“ a oficiální zahraniční politiky Německa. Protože však tak 

zvaní „zahraniční a příhraniční Němci“ nebyli tématem jen ryze nacionalistických 

nebo naopak pouze charitativních organizací, bylo třeba následně naznačit, jaký 

měla struktura „péče o zahraniční Němce“ charakter. Popsány jsou aktivity 

na úrovni říšské vlády, přes činnost vědeckých institucí až po soukromá uskupení, 

přičemž nemalá pozornost je věnována také problémům, s nimiž se systém oné 

„péče“ musel vyrovnávat. 

V další fázi bylo možné přistoupit k samotnému „Spolku pro Němce v zahraničí“ 

(VDA). Jádrem této závěrečné části je zahraniční činnost Spolku a s ní související 

zhodnocení teze o jeho „nepolitickém, ryze kulturním“ charakteru, jemuž však 

předcházejí kapitoly, v nichž je přiblížen charakter této organizace: po úvodním 

stručném pohledu do historie Spolku je věnován prostor jeho vnitřní organizační 

struktuře včetně členské základny a problematice financování. Stranou nezůstalo 

ani představení aktivit VDA uvnitř Německa. 

 

Historiografie se tématem vztahu Německa a německých menšin v zahraničí 

kromě několika monografií a článků dosud příliš nezabývala. Mnohem větší 

pozornost je věnována vztahům diplomatickým a zahraniční politice. Základní 

přehled o výmarské republice nabízí příručka E. Kolba „Die Weimarer Republik“. 

Přímo zahraniční politice meziválečného Německa se pak ve své práci „Die 

Außenpolitik der Republik von Weimar“, která v současné době stále ještě platí za 

standardní dílo k zahraniční politice výmarské republiky, věnuje Peter Krüger. Od 

něho pochází také útlá publikace „Deutsche Außenpolitik zwischen Revisionismus 

und Friedenssicherung“, v níž se, jak titul napovídá, autor zaměřil na problém 

německého revizionismu. Stejné problematice, i když v menším časovém rozpětí, 

se věnuje K. Megerle v práci „Deutsche Auβenpolitik 1925. Ansatz zu aktivem 

Revisionismus“. Z prací českých autorů, které se sice otázky mezinárodního 

postavení Německa mezi válkami dotýkají jen okrajově, lze zmínit jednak Klimka, 

Kubů a jejich práci „Československá zahraniční politika 1918-1938“, a jednak 

publikaci Moravcové, D. a Běliny, P. s názvem „Kapitoly z dějin mezinárodních 

vztahů 1914 – 1941“. Zatímco dosud uvedené tituly se omezují na rovinu politické 
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diplomacie, nabízí K. Düwell ve své monografii „Deutschlands auswärtige 

Kulturpolitik 1918 – 1932“ analýzu aktivit, prostřednictvích kterých se výmarská 

republika snažila realizovat „kulturní politiku“, jejímž hlavním smyslem byla 

prezentace Německa v zahraničí s cílem přispět k utváření jeho pozitivní obrazu. 

Podnětné pro problematiku německé zahraniční politiky a otázky německo–

československých a německo–polských vztahů byly edice dokumentů k zahraniční 

politice „Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945“, série B: 1925-1933. 

Vztahem Německa k německým menšinám ve východoevropských zemích se 

zabývá ve svém článku „Die Politik der Weimarer Republik gegenüber den 

deutschen Minderheiten in Ostmitteleuropa, 1918–1926“ M. Alexander. Přestože 

se článek zaměřuje na dobu jen do roku 1926, poskytl důležité informace o 

systému podpory zahraničních Němců v jejích počátcích. 

Z velkého množství literatury k tématu německo-polských vztahů se jako přínosná 

pro tuto práci ukázala monografie M. Broszata „Zweihundert Jahre deutscher 

Polenpolitik“, která byla doplněna o pohled dvou polských autorů: A. S. 

Kotowského v publikaci „Polens Politik gegenüber seiner deutschen Minderheit 

1919 – 1939“ a B. Kosmaly v jejím příspěvku „Der deutsche Überfall auf Polen. 

Vorgeschichte und Kampfhandlungen“. 

Německo-československé vztahy druhé poloviny 20. let se nezdají být s ohledem 

na škálu publikovaných práci ani pro německou, ani pro českou historiografii 

ústředním tématem. Použita byla tedy, i když pouze okrajově, monografie 

F. G. Campbella „Confrontation in Central Europe, Weimar Germany and 

Czechoslovakia”. Campbell se věnuje výhradně diplomatické rovině vzájemných 

vztahů a také z pohledu dnešního historického výzkumu se jeví jeho práce jako již 

ne příliš aktuální. Mnohem přínosnější se stala monografie R. Břacha 

„Československo a Evropa v polovině dvacátých let“, a to přesto, že se věnuje 

německo-československým vztahům spíše na pozadí celoevropského vývoje. 

Podnětný byl také příspěvek E. Kubů „Die brüchigen Beziehungen: Die Weimarer 

Republik und die Tschechoslowakei“. 

Poznatky ke kapitole týkající se ideového pozadí německého zájmu o zahraniční 

menšiny bylo možné čerpat především z článku R. Jaworského „Der 

auslandsdeutsche Gedanke in der Weimarer Republik“, který byl publikován 

ve sborníku německo-italské historické společnosti, a v němž Jaworski analyzuje 

socioekonomické a historické příčiny „nadšení“ pro Němce v zahraničí po první 
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světové válce. Širší pohled na politické myšlení německého nacionalismu a 

na spektrum nejrůznějších pravicových nacionalistických proudů a uskupení 

ve výmarské republice nabídla práce K. Sontheimera „Antidemokratisches Denken 

in der Weimarer Republik. Die politischen Ideen des deutschen Nationalismus 

zwischen 1918 und 1933“. Pouze jedním, zato zcela zásadním, problémem se 

zabývá M. Salewski v článku „Das Weimarer Revisionssyndrom“. Předkládá 

komplexní analýzu problematiky „revizionismu“, přičemž kromě „klasického“, 

zahraničněpolitického revizionismu tematizuje i revizionistické tendence 

vnitropolitické.  

Při zpracovávání tématu národnostní politiky podpory zahraničních Němců bylo 

možno vycházet z několika málo monografií, které k tématu jsou k dispozici. 

Problematice podpory menšiny na západě Polska, na bývalých německých 

územích, a především analýze tajných nástrojů státu se rozsáhle věnuje 

N. Krekeler v práci „Revisionsanspruch und geheime Ostpolitik der Weimarer 

Republik“. Otázkou vztahu výmarské republiky a německé menšiny 

v Československu se naopak zabývá ve své knize R. Jaworski „Vorposten oder 

Minderheit, Der sudetendeutsche Volkstumskampf in den Beziehungen zwischen 

der Weimarer Republik und der ČSR“, která vyšla též v češtině - pod názvem „Na 

stráži němectví nebo v postavení menšiny?“. Další přínosnou prací k této tematice 

byla obsáhlá monografie K. H. Grundmanna „Deutschtumspolitik zur Zeit der 

Weimarer Republik. Eine Studie am Beispiel der deutsch-baltischen Minderheit in 

Estland und Lettland“, která přestože se geograficky orientuje na oblast baltských 

států, poskytla široký přehled o všech důležitých organizacích, ať už státních či 

soukromých, jež se v průběhu celé výmarské republiky do „péče o zahraniční 

Němce“ zapojily, a nastiňuje také problémy, s nimiž se „péče“ potýkala. Dalším 

rozsáhlým příspěvkem k menšinové problematice je práce B. Schota „Nation oder 

Staat? Deutschland und der Minderheitenschutz. Zur Völkerbundspolitik der 

Stresemann-Ära“, v níž byly pro předkládanou práci přínosné především kapitoly 

týkající se interpretace Stresemannovy menšinové politiky. 

O samotném Spolku pro Němce v zahraničí (VDA) jsou v historiografii k dispozici 

čtyři publikace, ale pro účely této práce byly použity jen ty, které se časově 

orientují na činnost VDA v době výmarské republiky. Jedná se o dvě dosud 

nepublikované závěrečné práce: novější magisterskou z pera U. Prehna 

„´Volksgemeinschaft im Abwehrkampf´. Zur Organisation und Politik des Vereins 
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für das Deutschtum im Ausland (VDA) in der Weimarer Republik“ a starší 

dizertační práci od K. Possekela „Studien zur Politik des Vereins für das 

Deutschtum im Ausland (VDA) in der Weimarer Republik“. Possekelova práce je 

sice velice rozsáhlá a poskytuje poměrně rozsáhlé faktografické údaje týkající se 

organizace a personálních otázek Spolku, ale nebylo možné ji použít 

bezvýhradně. Problémem je jednoznačné ideologické zabarvení práce, která byla 

zpracována na rostocké univerzitě v bývalé NDR v polovině 60. let minulého 

století, a kromě explicitních vsuvek poplatných ideologii marxismu-leninismu autor 

k VDA apriorně bez kritické analýzy přistupuje jakožto k organizaci, jež byla 

jednoznačně přímým předchůdcem nacionálně-socialistické NSDAP. Navíc nebylo 

možné souhlasit s některými autorovými názory týkajícími se například vztahu 

VDA a časopisu „Deutsche Arbeit“. 

Činnosti VDA v období před rokem 1918 se dále věnuje G. Weidenfeller v 

publikaci „Verein für das Deutschtum im Ausland. Allgemeiner Deutscher 

Schulverein 1881-1918“, a naopak činnost VDA po roce 1933 tematizuje 

H. A. Jacobsen v práci o tehdejším předsedovi Spolku „Hans Steinacher. 

Bundesleiter des VDA 1933-1937“. Avšak vzhledem k odlišnému časovému 

zaměření Jacobsenova kniha použita nebyla. 

Kapitoly přibližující činnost VDA byly zpracovány především na základě 

spolkových tiskovin: jednalo se jednak o výroční zprávy „Jahresberichte“ z let 

1925-1930 a o hlavní spolkový orgán, měsíčník „Deutsche Arbeit“ ze stejného 

období; částečně pak bylo přihlédnuto k dalšímu časopisu VDA „Deutsche Welt“. 

Kromě těchto pramenů byla pro téma politické propagandy VDA přínosná práce 

V. Mauersbergera „Rudolf Pechel und die Deutsche Rundschau 1919-1933. Eine 

Studie zur konservativ-revolutionären Publizistik in der Weimarer Republik“ a 

poznatky týkající se propagandistického využití map zprostředkovala kniha „Under 

the Map of Germany“, jejímž autorem je G.H. Herb. 

 

V následujícím textu jsou názvy uváděných organizací převedeny, pokud není 

uvedeno jinak, do češtiny podle překladu běžného v literatuře. 
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1. Německo po 1. světové válce – od Versailles k Locarnu 
Politická i společenská realita výmarské republiky po první světové válce nabízela 

obraz roztříštěnosti, heterogenity politických stran, spolků, společenských skupin, 

radikalismus zleva i zprava, chaos. Nalézt lze však dosti důležitou výjimku. 

V letech 1919 – 1933 existoval zásadní politický konsenzus, na němž se 

shodovaly v podstatě všechny politické strany, všechny říšské vlády bez výjimky a 

převážná většina německého obyvatelstva: nutnost boje proti Versailleské 

smlouvě a boje za její revizi. „Revizionistický syndrom“ byl téměř všudypřítomným 

prvkem politického a kulturního života 20. a počátku 30. let.1    

V průběhu 20. let se měnil význam nejaktuálnějších otázek v souvislosti s tím, jak 

se určité problémy dařilo německé politice řešit. Zahraničněpolitická i 

vnitropolitická krize říše dosáhla vrcholu na přelomu let 1923/24. Poté se zdálo, že 

nastupuje doba zklidnění. Po smluvním uznání západní hranice v Locarnu a po 

postupném přesunu reparační problematiky do věcné roviny (Dawesův plán) se od 

poloviny 20. let zájem přesouval směrem na východ. Dawesův plán znamenal 

zahraničněpolitický obrat a zásadně přispěl k vnitropolitické stabilizaci politického 

systému výmarské republiky.2 Mezinárodněpolitická konstelace spolu 

s realistickým přístupem německé politiky umožnila návrat Německa 

na mezinárodní scénu. Na konferenci v Locarnu v říjnu 1925 vystupovalo 

Německo již jako rovnocenný partner a z jednání, jejichž zásadním výsledkem 

byla garance západní německé hranice, odjížděl vítězně právě Gustav 

Stresemann, německý ministr zahraničí. Německo se zařadilo zpět mezi evropské 

mocnosti, přičemž tato skutečnost byla stvrzena jeho přijetím do Společnosti 

národů o rok později. 

Locarno mělo dvojí rozměr. Zatímco se podařilo stanovit průběh hranic Německa 

s Francií a Belgií, na obdobnou garanci na východě nebylo Německo v žádném 

případě ochotno přistoupit. Ani nátlak západních spojenců Polska a 

Československa, tedy především Francie, k vyřešení tohoto problému nepomohl. 

Německo bylo ochotno uzavřít s oběma východními sousedy pouze arbitrážní 

smlouvy, a poměrně jednoznačně tak naznačilo směr své zahraniční politiky. 

Současně v Locarnu zcela otevřeně a za tichého souhlasu mocností ukázalo 

                                                 
1 Salewski, M., Das Weimarer Revisionssyndrom, Aus Politik und Zeitgeschichte, B2/80, 12. 1. 1980, s. 14–
15. 
2 Mommsen, H., Aufstieg und Untergang der Republik von Weimar, München 2001, s. 219–231.  
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kvalitativně odlišné vnímání svých hranic. Německá zahraniční politika se 

nehodlala vzdát svých nároků na východě, ale zároveň ubezpečovala, že nemá 

v úmyslu dosáhnout jich násilnou cestou. Pravdou je, že ani říšský ministr 

zahraničí Stresemann, ani říšský kancléř Luther nemohli v Locarnu jednat jinak, 

aniž by ještě více neohrozili své politické pozice, neboť domácí politická scéna v 

Německu jakékoli ústupky ze strany Německa ostře odmítala. Oba politici 

v Locarnu jednali i v otázce západní hranice „na vlastní pěst“ bez „požehnání“ 

domácí vlády. Obdobná odvaha vůči Polsku a Československu by se za jedno 

rovnala politické sebevraždě, ale za druhé, a to především, by absolutně 

nekorespondovala s jejich osobními zahraničněpolitickými názory3.  

 
Dalším výrazným rysem smluv z Locarna bylo dalekosáhlé politické 

zrovnoprávnění Německa. Koncepce, na níž bylo smluvní dílo postaveno, 

neznamenala sama o sobě ještě zrovnoprávnění faktické. Dokud platily mírové 

smlouvy, bylo vystaveno jednostranným omezením, která jej vůči ostatním 

evropským zemím omezovala ve volnosti jeho konání. Stále byla živá teze o vině 

na válce, která jej vyřazovala z rodiny „nevinných“. V Porýní byly přítomny 

okupační jednotky, Německu zůstala povinnost platit reparace, stejně jako 

závazek jednostranného odzbrojení a demilitarizace; nadále rovněž podléhalo 

spojenecké kontrole. Těchto otázek se smlouvy z Locarna bezprostředně 

nedotkly, ale metoda zde uplatněná nabádala svou logikou k postupné revizi 

zmíněných ustanovení a kompetenci kontrolních orgánů.  

S postupným zrovnoprávněním Německa se měnily také vztahy mezi evropskými 

mocnostmi. Pro první poválečná léta v Evropě byla charakteristická nadvláda 

Francie. Avšak Francii nyní chyběla hospodářská síla, aby mohla Evropě vnutit 

uspořádání podle svých představ, a Německo by stěží dosáhlo politického 

zrovnoprávnění, kdyby to nebylo v souladu s britskými zájmy v Evropě.  

Podle historika Radko Břacha Locarno zásadně proměnilo mocenskopolitické 

rozložení sil v Evropě založené na smlouvách z pařížských předměstí. 

S Německem se začalo počítat jako s partnerem, nikoli jako s protivníkem, a 

dohodové mocnosti ukončily politiku hrozeb a donucování. S Locarnem přišel čas 

jednání a kompromisů. Na Polsko a ČSR dolehly nové skutečnosti nejprve 

                                                 
3 Břach, R.,Československo a Evropa v polovině 20. let, Praha / Litomyšl 1996,s. 323nn. 
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s britským odmítnutím ženevského protokolu4. Druhým šokem byla asymetrie 

řešení bezpečnosti na západě a východě a třetím zpochybnění spojenectví 

s Francií. Konečným otřesem se pak stalo nerovné postavení československého a 

polského ministra zahraničí Beneše a Skrzyńského na konferenci v Locarnu. Obě 

země byly přizvány jen na závěrečná jednání, a to až na nátlak Francie.5 

Tyto faktory spolu s faktickým oslabením vojensko-politických záruk ze strany 

Francie znamenaly vážnou změnu v mezinárodním postavení Polska a 

Československa. Německo tehdy sice nebylo sto někoho ohrozit, ale jistoty, 

na nichž Polsko a ČSR svou bezpečnost budovaly, byly ohroženy. Musely samy 

hledat platformu rovnoprávného soužití s Německem, vyhýbat se vyhrocení 

vzájemných vztahů a projevit ochotu k demokratickému narovnání.6 

1.1 Politika Německa vůči Polsku a Československu 

Polsko a Československo vznikly v důsledku rozpadu evropských monarchií 

po první světové válce, a zatímco Německo usilovalo o revizi „mírového diktátu“, 

ony versailleské uspořádání považovaly za pokud možno neměnné. V důsledku 

vývoje na poli mezinárodní politiky se potenciálně ekonomicky silné Německo 

v průběhu 20. let vracelo zpět mezi evropské mocnosti, čímž se narušilo 

poválečné rozložení sil na evropském kontinentu. Zajištěním západní hranice se 

Německu potenciálně otevíraly možnosti pro ofenzivnější postup na hranici 

východní: „Žádný Němec se skutečně nikdy nesmíří s polským koridorem a 

s rozdělením Horního Slezska. Že zde jednou musí dojít k revizi či změně, to je 

pro Němce axiom ničím nevyvratitelný. Jak se toho dosáhne, ještě nevíme. Že 

Německo nemyslí na prostředky válečné je zřejmé. Že by nebyly myslitelné jiné 

možnosti, nelze tvrdit.“7 

                                                 
4 Beneš byl příznivcem tzv. Government by Conference - tj. řešení vztahů mezi státy nikoli bilaterálními 
smlouvami, ale na mezinárodních konferencích. Beneš se angažoval za přijetí (původně francouzského 
návrhu) garančního paktu „ženevského protokolu“. Ten byl založen na následujících zásadách: vytvořit 
všeobecné bezpečnostní záruky pro každý členský stát Společnosti národů (SN), stanovit povinnost řešení 
mezistátních sporů mezinárodní arbitráží a tím uvolnit cestu odzbrojení. Dokument vyhovoval především 
státům majícím zájem na zachování územního a jiného statutu quo, tedy ČSR a Francii – avšak USA 
nevstoupily do SN, klíčový byl souhlas Velké Británie, ta zprvu souhlasila, ale po výměně vlády (4 týdny 
poté) Austen Chamberlain v roce 1925 protokol odmítl. Británie nevěřila v možnost udržení statutu quo ve 
střední Evropě, neměla tedy zájem se zde smluvně zavazovat, a navíc centrem jejích zájmů bylo udržení 
velmocenského postavení a  koloniálního panství. Ženevský protokol tak byl neratifikován a tiše pohřben. 
Klimek, A.; Kubů, E., Československá zahraniční politika 1918-1938, Praha 1995, s. 50–51. 
5 Klimek, A., Kubů, E., Československá zahraniční politika 1918-1938, Praha 1995, s. 51-54. 
6 Břach, Československo a Evropa v polovině dvacátých let, 1996, s. 323 nn. 
7 Konstatoval německý velvyslanec ve Varšavě. Tamtéž. 
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Zahraniční politiku výmarské republiky8 výrazně ovlivňoval ministr zahraničí 

Gustav Stresemann (ministrem zahraničí v letech 1923 – 1929). Hodnocení jeho 

zahraničněpolitické koncepce vyznívá v historiografii velmi nejednoznačně – 

pohybuje se mezi dvěma zcela protichůdnými póly. Vzhledem k tomu, že detailní 

analýza jednotlivých interpretačních modelů není předmětem této práce, jsou zde 

tyto modely jen stručně nastíněny.9 Na jedné straně existují hodnocení, podle 

kterých byl ministr Stresemann moderním demokratickým politikem, evropským 

státníkem usilujícím o realizaci politiky usmíření; na straně druhé straně je 

představován jako nacionalista, strůjce bezohledné mocenské politiky nebo 

dokonce předchůdce Hitlera, který neměl na mysli nic jiného než imperialistickou 

politiku směrem na východ a své pravé úmysly dovedl umně skrývat.10 Až novější 

výzkum naznačuje určitou vyváženost při hodnocení Stresemanna a jeho 

politických motivací a cílů. V tehdejším ministrovi spatřuje racionálního politika - 

realistu, „republikána z rozumu“11, který rozpoznal zahraničněpolitické možnosti 

Německa, uvědomil si, že je nutné uspokojit bezpečnostní potřeby Francie, a 

do mezinárodních vztahů vnesl „ducha přátelské spolupráce“. Německé politice 

tak vtiskl nové rysy: snažil se o to, aby závazky napříště nebyly plněny pod tlakem, 

nýbrž aby stát signalizoval dobrou vůli závazky plnit. Stresemann však nezměnil 

politické cíle radikálně – šlo mu také o obnovu velmocenského postavení a revizi 

mírové smlouvy. Aspekt revize byl velmi důležitý z vnitropolitického hlediska.12 

„Politika Locarna“ měla úspěch jen z toho důvodu, že vnitropoliticky Stresemann 

nikdy nezavdal příčinu k pochybám o svém setrvávání na starých revizionistických 

cílech.13 Vycházel však z reálné situace a byl si vědom skutečnosti, že 

zrovnoprávnění Německa je možno dosáhnout jen mírovou cestou.14  

1.1.1 Německo a Polsko 
Pro výmarskou republiku bylo Polsko nepřítelem číslo jedna. Německo-polské 

vztahy v době po první světové válce je možné označit za chladné a nepřátelské. 

                                                 
8 Krüger, P., Die Außenpolitik der Republik von Weimar, Darmstadt 1985; Krüger, P., Versailles, Deutsche 
Außenpolitik zwischen Revisionismus und Friedenssicherung, München 1986. 
9 Kolb, E., Die Weimarer Republik, München 1988, s. 194-198. 
10 Interpretacemi osobnosti Gustava Stresemanna a jeho politiky se zabývá také Megerle, K., Deutsche 
Auβenpolitik 1925. Ansatz zu aktivem Revisionismus, Bern / Frankfurt 1974, s. 17 – 32. 
11 Vernunftsrepublikaner, Krüger,P., Die Außenpolitik der Republik von Weimar, 1985. 
12 Moravcová, D.; Bělina, P., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914 – 1941, Praha 1998, s. 62 nn. 
13 Salewski, M., Das Weimarer Revisionssyndrom, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B2/80, 12. 1. 1980, s. 
14–25. 
14 Moravcová, Bělina, Pečenka, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914 – 1941, 1998, s. 62 nn. 
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Nepřátelsky vůči Polsku byl naladěn i německý tisk a publicistika. Stejný postoj 

však zastávala také polská strana vůči Německu.15  

Pro některé kruhy německé společnosti byl vznik polského státu naprosto 

nepřijatelný, jak dokládají slova generála von Seeckta, jimiž se v dopise obrací 

na prvního ministra zahraničí výmarské republiky: „Existence Polska je 

nesnesitelná, neslučitelná s životními podmínkami Německa. /Polsko/ musí zmizet 

a zajisté zmizí v důsledku vlastní slabosti, za přičinění Ruska a s německou 

pomocí.“16 Versailleská smlouva znamenala pro Německo odstoupení 13 procent 

území, přičemž největší ztráty zaznamenalo ve prospěch Polska – část západního 

Pruska, Poznaňsko, část Horního Slezska, území zajišťující Polsku přístup k moři 

(tzv. koridor) a svobodné město Gdaňsk, které připadlo pod správu Společnosti 

národů. Jako palčivý nebyl vnímán ani tak rozsah odstoupeného území, jako spíše 

skutečnost, že na ztracených územích17 žili bývalí občané německé říše.18 

Negativní emoce eskalovaly v souvislosti s ozbrojenými střety v době 

před hlasováním o osudu Horního Slezska, které se uskutečnilo v březnu 1921. 

V důsledku poválečných změn státních hranic vznikla na západě Polska nová 

německá menšina.19 Otázka německé menšiny v Polsku byla tedy úzce svázána 

s otázkou hranic, jejichž revize říše chtěla dosáhnout.  

Vojensky slabé Německo se po úspěchu v Locarnu nehodlalo vzdát možnosti 

použít proti polskému státu jako „zbraň“ svoji ekonomickou sílu. Jakmile tedy 

vypršely ekonomické závazky vyplývající z Versailleské smlouvy, zahájilo 

hospodářskou a obchodní válku s cílem nechat tento „sezónní stát“ „vykrvácet“.20 

Polský stát však nezkrachoval a po státním puči generála Piłsudského v květnu 

                                                 
15 Alexander, M., Die Politik der Weimarer Republik gegenüber den deutschen Minderheiten in 
Ostmitteleuropa, 1918–1926. in: Annali dell Instituto Storico Italo-Germanico in Trento/Jahrbuch des 
Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient, Bologna 1978, Band 4, s. 341–367. 
16 z pozůstalosti von Seeckta; mikrofilm Institut für Zeitgeschichte, MA-1, role 24, kus 213, zde citováno z 
Broszat, M., Zweihundert Jahre deutscher Polenpolitik, Frankfurt/M. 1972, s. 218. 
17 Právní rámec Němců, kteří zůstali v Polsku, určovala Versailleská smlouva a článek 93 Smlouvy o ochraně 
menšin, kterou Polsko podepsalo. Němci měli možnost „opce“, zda přijmou polské nebo německé státní 
občanství. Přijetí německého občanství bylo spjato s povinností vystěhovat se do Německa. 
18 Alexander, Die Politik der Weimarer Republik gegenüber den deutschen Minderheiten in Ostmitteleuropa, 
1918–1926, 1978, s. 341 – 367. 
19 Práce se soustředí na otázky související s „novou“ německou menšinou na západě Polska vzniklou na 
základě nových hranic dle versailleské mírové smlouvy, starší německé osídlení na východě a v centrálním 
Polsku nezohledňuje. 
20 Alexander, Die Politik der Weimarer Republik gegenüber den deutschen Minderheiten in Ostmitteleuropa, 
1918–1926,1978, s. 341 – 367. 
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192621 se podařilo ekonomiku země stabilizovat. Piłsudský se spolu s ministrem 

zahraničí Zaleskim snažil o samostatnější zahraniční politiku, která by se vymanila 

z primární závislosti na Francii; sblížení s Německem se v té souvislosti zdálo 

reálnější. Jakékoli pokusy o překonání hlubokého nepřátelství (např. polsko-

německá hospodářská jednání) však byly vždy odsouzeny k neúspěchu kvůli 

odporu německých nacionálů, kteří v nich spatřovali hrozbu „východního Locarna“. 

Vztah Německa k Polsku byl zásadně pošramocen „nepřirozeností hranice“ a 

obavou říše o budoucí životaschopnost země, protože „roztrháním území“ přišla 

o „zásadně důležité zásobovací oblasti“. Německo se považovalo za oběť a bylo 

přesvědčeno o tom, že nespravedlnosti musí být v brzké budoucnosti učiněno 

zadost tím, že „dojde ke korekci (...) hranice v /jeho/ prospěch“; právě proto si 

směrem na východ „nechávalo volné ruce“.22 

Po vstupu Německa do Společnosti národů na podzim 1926 došlo k dalšímu 

vyostřování polsko-německých vztahů v souvislosti s problematikou menšin.23 

Předmětem „velké“ politiky byla německá menšina od začátku, ale ve 20. letech si 

německá vláda uvědomila, že pouze silná německá menšina na bývalých 

německých územích v Polsku může být dostatečně silným argumentem pro 

nutnost revize polsko-německé hranice. Říšská vláda tedy od samého počátku 

usilovala o zastavení emigrační vlny Němců z Polska a Němci byli vyzýváni, aby 

setrvali na odstoupených územích a přijali polské státní občanství. 

Kromě již zmíněných politických důvodů hrály svou roli i příčiny ekonomické. 

Výmarská republika měla hospodářských problémů sama dost a stovky tisíc 

uprchlíků by nezvládla pojmout.24 

Nejostřejší spory se týkaly životních podmínek německé menšiny. Problematiku 

opcí a povinnosti vystěhovat se z Polska pro ty, již se přihlásili k německému 

státnímu občanství, se podařilo vyřešit v roce 192325; konflikty kolem někdejšího 

německého státního i soukromého nemovitého majetku uzavřela až likvidační 

dohoda z října 192926. Bezohledná polonizace sice díky podepsané smlouvě na 

                                                 
21 Kosmala, B., Der deutsche Überfall auf Polen. Vorgeschichte und Kampfhandlungen, in: Borodziej, W., 
(ed.), Deutsch-polnische Beziehungen 1939 – 1945 – 1949, Bonn 2000, s. 19-23. 
22 Poznámka mininisterského ředitele (Ministerialdirektor) Wallrotha, Berlín 1926. ADAP 1918-1945, série 
B: 1925-1933, svazek II., s. 352. 
23 Broszat, M., Zweihundert Jahre deutscher Polenpolitik, Frankfurt/M. 1972, s. 223-226. 
24 Kotowski, Albert S., Polens Politik gegenüber seiner deutschen Minderheit 1919 – 1939, Wiesbaden 1998, 
s. 17-24. 
25 Spor byl ukončen Vídeňskou konvencí (Wiener Konvention) 30. 8. 1923. 
26 Likvidační smlouva (Liquidierungsvertrag) byla podepsán 31. 10. 1929 ve Varšavě. 
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ochranu menšin27 nebyla možná, přesto polská vláda disponovala nástroji, jež jí 

umožňovaly redukovat počet státních či soukromých škol s výukou německého 

jazyka nebo konfiskovat a zakazovat německé noviny či spolky v případě, že vláda 

jejich existenci vyhodnotila jako ohrožení bezpečnosti státu. V důsledku agrární 

reformy se snížila rozloha půdy v německém vlastnictví. Úspěšná pro zájmy 

Polska se jevila politika společenského a ekonomického bojkotu, jejímž cílem bylo 

odradit německé podnikatele a obchodníky od spolupráce s německými kulturními 

a politickými organizacemi. Polská strana nesledovala cíl asimilace Němců žijících 

v Pomořansku, Poznaňsku či v Horním Slezsku, nýbrž ve snaze preventivně čelit 

německému požadavku revize usilovala o co největší snížení počtu německých 

občanů, jejich majetku a vlivu.28 

1.1.2 Německo a Československo 
Vztah Německa a Československa po první světové válce bývá v literatuře 

charakterizován jako „korektní“, po roce 1925 dokonce jako „přátelský“.29 

Bilaterální vztahy se mezi oběma státy vyvíjely, například na rozdíl od vztahů 

německo-polských, ale též německo-francouzských, téměř bezkonfliktně. 

Československo bylo jedinou zemí z mocností Dohody a jejích spojenců 

z následnických států, s níž výmarská republika nemusela řešit zásadní konflikty. 

Rychle se podařilo uzavřít uspokojivé dohody v majetkovém vyrovnání, otázkách 

hranic i obchodu a diplomatické vztahy byly navázány již před přijetím mírových 

smluv.30 Avšak „přátelské“ vztahy byly ve skutečnosti jen „povrchovým 

fenoménem“31, svým charakterem se spíše podobaly „balancování na hraně 

nože“32. 

Charakter bilaterálního vztahu Německa a Československa po první světové válce 

určovaly kromě celoevropského vývoje také faktory vyplývající z odlišných 

strukturálních prvků daných velikostí, ekonomickou silou a počtem obyvatelstva. 

Faktor příslušnosti k odlišným táborům – vítězové, poražení – ve vztahu 

k výsledku první světové války a s ním související odmítání versailleského 

                                                 
27 Polsko smlouvu o ochraně menšin vypovědělo 13. září 1934. 
28 Broszat, Zweihundert Jahre deutscher Polenpolitik, 1972, s. 223-226. 
29 Kubů, E., Die brüchigen Beziehungen: Die Weimarer Republik und die Tschechoslowakei, in: Hoensch, 
J.K., Kováč, D. (eds.), Das Scheitern der Verständigung, Essen 1994, s. 15. 
30 Jaworski, R., Na stráži němectví nebo v postavení menšiny? Praha 2004, s. 157. 
31 Campbell, F. G., Confrontation in Central Europe, Weimar Germany and Czechoslovakia, Chicago 1975, 
s. 165. 
32 Kubů, Die brüchigen Beziehungen: Die Weimarer Republik und die Tschechoslowakei,1994, s. 15. 
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uspořádání, respektive lpění na jeho zachování, byl již tematizován. Z dalších 

hledisek specifických pro středoevropský region byla pro Československo obzvlášť 

znepokojující otázka případného anšlusu Rakouska k Německé říši, který by 

výrazně zhoršil strategickou situaci Československa. Myšlenka anšlusu byla 

při mírových jednáních v Paříži zakázána, přesto v 2. polovině dvacátých let 

20. století získávala na stále větší intenzitě. 

Atmosféru vzájemných vztahů zatěžoval také vnitropolitický vývoj v Německu, 

především silně protičeskoslovenská kampaň v říšském tisku vyvolávající 

psychózu možného útoku československých jednotek na Německo. 

Ústřední sporný bod však představovala německá menšina v československém 

pohraničí čítající více jak tři milióny lidí.33 Vztah Německa k československým 

Němcům byl, na rozdíl od Němců polských, jiného charakteru, neboť sudetští 

Němci nikdy před tím nebyli součástí německé říše34. Německá menšina 

v Československu tak byla jednou z mnoha německých národnostních skupin 

žijících na území evropských států.35 Na druhé straně však představovala největší 

německou menšinu, ba největší evropskou menšinu vůbec, a tím, že její osídlení 

bylo rozmístěno převážně při hranicích s Německem a Rakouskem patřila stejně 

jako Němci na západě Polska do obzvláště důležité skupiny tzv. „pohraničních 

Němců“ (Grenzdeutschtum). 

Na rozdíl od Polska menšinová otázka nebyla umocněna požadavkem úpravy 

hranic. Spory se tak soustředily na životní podmínky Němců v Československu. 

Téměř pravidelně se střídaly stížnosti říšskoněmecké diplomacie na „potlačování 

německé menšiny“ v ČSR a československé demarše kvůli „sudetoněmeckým 

iredentistickým rejdům“ v Německu a Československu.36 Na důvěrném setkání 

s československým velvyslancem Kroftou státní tajemník zahraničního úřadu 

von Schubert tematizoval problémy, které „znepokojují německou veřejnost“: 

špatné zacházení s německými úředníky, dopady pozemkové reformy, německé 

školy, systematické vytlačování německého jazyka a předání německého divadla 

                                                 
33 Jaworski, Na stráži němectví nebo v postavení menšiny?, 2004, s. 158. 
34 Sudetští Němci patřili v Rakousko-Uhersku k elitní národnostní skupině. Vznik ČSR, kde byli navíc 
označeni za národnostní menšinu, tak pro ně znamenal zásadní změnu společenského statutu a hluboký šok. 
35 Toto tvrzení míní Německou říši po roce 1871 a nezohledňuje Němce na Hlučínsku, neboť to nehrálo 
ve vzájemných vztazích žádnou zásadní roli. Alexander, Die Politik der Weimarer Republik gegenüber den 
deutschen Minderheiten in Ostmitteleuropa, 1918–1926,1978, s. 341 – 367. 
36 Jaworski, Na stráži němectví nebo v postavení menšiny?, 2004, s. 158. 
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v Praze Čechům.37 Československo bylo znepokojeno odmítáním záruky 

německé východní hranice38 a jeho pozice byla navíc složitá z důvodu 

ekonomické závislosti na Německu. V polovině 20. let činil obchod s Německem 

40 procent veškeré československého dovozu a 25 procent vývozu. Z tohoto faktu 

vyplývalo neřešitelné dilema: na jedné straně bezpečnostně politická orientace na 

západní spojence, ale na straně druhé ekonomická svázanost s jejich protivníkem.  

                                                

Zájem německých vlád o německé menšiny vzrůstal s tím, jak říše posilovala své 

mocenskopolitické postavení. V roce 1926 prohlásil ministr zahraničí Stresemann, 

že „nelze zabránit tomu, aby říšští Němci necítili s Němci zahraničními“, a řekl 

dále, že říšská vláda sleduje „kulturní osud německého elementu s určitou 

obavou.“ Toto prohlášení oficiálních míst bylo reakcí na oficiální protesty 

Československa poté, co bavorský premiér v  zemském sněmu kritizoval 

„znásilňování Němců v ČSR.“39 

Je patrné, že faktory, které dlouhodobě ovlivňovaly vzájemné vztahy, vykazovaly 

řadu třecích ploch. Příznačné pro německo-československé vztahy však bylo, že 

žádný z konfliktů neeskaloval natolik, aby si vynutil rychlé řešení, ale konflikty 

latentně působily po delší dobu, a virulentní se staly až později. K nejsložitějším 

záležitostem, jakými byly menšinová problematika a anšlus, obě strany 

přistupovaly při oficiálních kontaktech zdrženlivě. Německo se do záležitostí 

německé menšiny přímo nevměšovalo, naopak se snažilo její radikálnost 

umírňovat. Neznamenalo to však, že by se německá vláda od podpory menšiny 

distancovala.40 Úsilí udržet „korektní charakter“ vzájemných vztahů se navíc 

omezovalo na rovinu diplomacie, na nižších úrovních mezi obyvatelstvem 

panovala vzájemná nedůvěra až nepřátelství.41  

 
37 Poznámky státního tajemníka zahraničního úřadu von Schuberta o schůzce s československým vyslancem 
Kroftou z 18. ledna 1926, ADAP 1918-1945, série B: 1925-1933, svazek III., s. 63-67. 
38 I když se odmítání Německa garantovat své východní hranice vztahovalo i na ČSR, nevnímalo tento 
problém zdaleka tak citlivě jako Polsko. Československá diplomacie se nechala do jisté míry uspokojit 
ústním příslibem, že požadavek revize hranic se týká jen hranice německo-polské. 
39 Klimek, A., Kubů, E., Československá zahraniční politika 1918-1938. Praha 1995, s. 56. 
40 Kubů, E., Die brüchigen Beziehungen. Die Weimarer Republik und die Tschechoslowakei, in: Hoensch, 
J.K., Kováč, D. (ed.), Das Scheitern der Verständigung, Essen 1994, s. 16-23. 
41 Tamtéž, s. 28. 
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2. Německá zahraniční politika a péče o zahraniční 
Němce  
Zájem vlád výmarské republiky o osud Němců žijících za hranicemi říše nabyl v 

praxi podobu tzv. péče o zahraniční němectví. „Práce pro národ“ (Volkstumsarbeit) 

nebyla novou záležitostí, v minulosti však měla spíše vnitropolitický charakter a 

po první světové válce získala nový obsah i význam.  

Politika německých vlád vůči německým menšinám se řídila tím, zda se jednalo 

o bývalé německé státní příslušníky, nebo o Němce, kteří k Říši nikdy nenáleželi. 

Podporu německé menšiny v Polsku považovaly německé vlády za důležitou 

z toho důvodu, že tamější silná německá menšina nutně představovala pádný 

argument pro revizi hranic.42 

„Národnostní politika“ (Volkstumspolitik) byla nově vnímána jako dlouhodobě 

koncipovaná, specifická forma zahraniční politiky. Nejednalo se však o úzkou 

oblast diplomacie, jejímiž nástroji jsou diplomatická jednání a smlouvy, nýbrž 

o oblast nepřímých a skrytých vlivů. Politika podpory zahraničního němectví se 

odehrávala pod oficiální diplomatickou rovinou a nevztahovala se k jinému státu 

nebo vládě, nýbrž k německé menšině žijící v jiném státě.43 „Péče o němectví“ 

(Deutschtumspflege) spočívala v řízení, koordinaci a částečné podpoře mnoha 

vlasteneckých a jejich prostřednictvím zahraničních svazů, jakož i v tajné finanční 

podpoře německého průmyslu, zemědělství či bankovního sektoru v zahraničí. 

Navenek se německé vlády od této činnost vždy distancovaly.44  

Podpora zahraničních Němců sestávala z velmi širokého spektra nejrůznějších 

organizací, přičemž některé působily „doma“ a jiné svou činnost směřovaly za 

hranice; rovněž charakter subjektů, které se zapojovaly, byl rozdílný - od vládních 

institucí, státem zřizovaných tajných organizací, až po soukromé spolky.  

 

Německá vláda, jestliže usilovala o upevnění své pozice na mezinárodní scéně, 

byla nucena uskutečňovat takovou zahraniční politiku, jež by neodporovala 

zájmům ostatních evropských mocností. Znamenalo to především, že se musela 

                                                 
42 Alexander, Die Politik der Weimarer Republik gegenüber den deutschen Minderheiten in Ostmitteleuropa, 
1918–1926,1978, s. 341 – 367. 
43 Krekeler, N., Revisionsanspruch und geheime Ostpolitik der Weimarer Republik, Stuttgart 1973, s. 8. 
44 Kubů, Die brüchigen Beziehungen: Die Weimarer Republik und die Tschechoslowakei, 1994, s. 17-18. 
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v oficiální rétorice vzdát revizionistických cílů, a bylo jí zapovězeno podporovat 

příslušníky německých menšin. Ale právě přesně toto odpovídalo zájmům 

veřejného mínění v Německu, které bylo nutné respektovat, pokud nechtěla být 

vládní politika sebevražednou. Vláda se tedy ocitla v určitém dilematu: otevřená 

proklamace jejích záměrů by znamenala mezinárodní sankce, a vzdát se jich také 

nehodlala. V důsledku této konstelace musela utajovat nejen některé vlastní 

aktivity, ale také své styky se soukromými subjekty, které se svou činností pro 

zahraniční Němce angažovaly.  

Pod úrovní říšské vlády se problematiky „péče o němectví“ chopila řada 

nezávislých národních spolků. Vláda jejich činnosti nebránila, naopak finančně je 

podporovala. Je možné říci, že národní spolky pro podporu němectví se jakožto 

integrální součást zahraniční politiky zabývaly dílčím, avšak důležitým problémem, 

jímž byla morální, kulturní, politická a finanční podpora zahraničních Němců, 

kterou oficiální vládní politika z již zmíněného ohledu na mezinárodní politickou 

situaci nemohla sama provádět. Podpůrná činnost probíhající pod oficiální rovinou 

vládní politice sloužila, byla jí využívána a byla jí také podporována, neboť 

zapadala do rámce dlouhodobých zahraničněpolitických úvah spočívajících 

v revizi versailleského systému, popřípadě jdoucí ještě dále k realizaci „německé 

mitteleuropy“ a integraci „německého sídelního prostoru“, do kterého spadala 

území na západě Polska a oblast českého pohraničí, respektive území českých 

zemí. 

Příznačné pro to, jak svou roli vnímaly některé organizace je prohlášení 

„Německého ochranného spolku“ (Der Deutsche Schutzbund, DSB). Ten sám 

sebe označil za „národní zahraniční úřad“, a z této pozice se cítil být oprávněn 

zabývat se „národními záležitostmi přesahujícími státní hranice“ v situaci, kdy 

německé vládní orgány v mnoha takových záležitostech měly svázané ruce.45 

Aktivity soukromých, nacionalistických, vládou podporovaných a s vládou 

spolupracujících spolků byly nedílnou součástí politiky vládní podpory německých 

menšin žijících za hranicemi říše. Odhlédneme-li od ideologických a 

psychologických motivů, lze na základě historiografie definovat tři teze, proč se 

výmarská republika v rámci své zahraniční politiky menšinám věnovala.  

                                                 
45 Citát z diskuse na první schůzi německého spolku „Deutscher Schutzbund“ 1920 v Berlíně, Führer durch 
den deutschen Schutzbund, Berlin 1920, s. 50. 
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1. Vláda se aktivně zapojila do péče o němectví proto, aby získala kontrolu 

nad německými menšinami žijícími v jiných zemích. Podporou, a ve svém 

důsledku tudíž kontrolou menšiny, mohla působit proti takovému vývoji uvnitř 

menšiny, který by byl v rozporu se zájmy německé říše - například proti vzniku 

iredenty v „domovských státech“ oné menšiny46. 

2. Zahraniční politice Německa šlo o instrumentalizaci zahraniční německé 

menšiny pro dlouhodobé cíle zahraniční politiky, nebo o její využití jakožto 

negociační položky při diplomatických jednáních. Silná německá menšina měla 

sloužit jako argument pro revizi hranic – v první řadě německo-polských. 

Nevylučovala se však ani korekce jdoucí případně dále než jaký byl stav v roce 

1914, která by zahrnovala mimo jiné i připojení území sudetských Němců.47  

3. Menšinovou politiku Stresemann používal z důvodů vnitropolitických, aby 

německým nacionálních kruhům dokázal, že není v žádném případě ochoten 

obětovat zásadní národní zájmy francouzské potřebě bezpečnosti. Hlavním 

aspektem Stresemannovy menšinové politiky tak byl dle Carole Fink její 

propagandistický účinek, a nikoli skutečné dosažení imperialistických cílů.48 

2.1 Péče o zahraniční Němce - historické a ideologické pozadí 

Vědomí zájem o Němce žijící mimo hranice říše se objevil v 40. letech 19. století49 

a souvisel s národním obrozením a úsilím o sjednocení Německa. Národní 

idealismus se nevytratil ani po založení německého císařství, ale získal „přídech 

hořkosti“ z neuskutečněného velkoněmeckého řešení. Posléze si zahraniční 

Němci získali pozornost v závěru 19. století v souvislosti s rostoucím 

vystěhovalectvím a s vyostřováním národnostních sporů v habsburské monarchii, 

ale i tehdy byla tématika krajanů stále doménou skupin nadšenců a odborníků. Do 
                                                 

46 Schot, B., Nation oder Staat? Deutschland und der Minderheitenschutz. Zur Völkerbundspolitik der 
Stresemann-Ära, Marburg/Lahn 1988; Jaworski, Vorposten oder Minderheit, Der sudetendeutsche 
Volkstumskampf in den Beziehungen zwischen der Weimarer Republik und der ČSR, Stuttgart 1977; 
Grundmann, K.H., Deutschtumspolitik zur Zeit der Weimarer Republik. Eine Studie am Beispiel der 
deutsch-baltischen Minderheit in Estland und Lettland. Hannover-Döhren 1977. 
47Krekeler, Revisionsanspruch und geheime Ostpolitik der Weimarer Republik. Die Subventionierung der 
deutschen Minderheit in Polen, 1973. 
48 Fink, C., Defender of minorities: Germany in  the League of Nations 1926-1933, Central European History 
5 (1972), s. 350-357. zde dle Schot, B., Nation oder Staat? Deutschland und der Minderheitenschutz. Zur 
Völkerbundspolitik der Stresemann-Ära, 1988, s. 34-50. Jaworski, Vorposten oder Minderheit, Der 
sudetendeutsche Volkstumskampf in den Beziehungen zwischen der Weimarer Republik und der ČSR, 1977, 
s. 40-41. 
49 Barta, E.; Bell, K., Geschichte der Schutzarbeit am deutschen Volkstum Dresden 1930. Weidenfeller, G., 
Verein für das Deutschtum im Ausland. Allgemeiner Deutscher Schulverein 1881-1918, Bern-Frankfurt/M. 
1976, s. 20nn. 
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stejného období spadají počátky spolkové činnosti a v Německu byl v té 

souvislosti po rakouském vzoru v roce 1881 založen „Všeobecný německý školský 

spolek k zachování Němců v zahraničí“, známý od roku 1908 jako „Spolek pro 

Němce v zahraničí“ (Verein für das Deutschtum im Ausland, VDA). Deklarovaným 

cílem VDA bylo „podporou a zřizováním německých škol a knihoven, 

obstaráváním německých knih, zaměstnáváním a podporou německých učitelů 

(...) zachovat Němce žijící mimo říši německému národu.“50 Takováto kulturní 

osvětová aktivita s nacionálním podtextem nebyla německým specifikem, 

obdobnou činnost vyvíjela například francouzská organizace Alliance Française. 

Výjimku z vlastenecko-folkloristického proudu 19. století představoval radikálně 

nacionalistický „Všeněmecký svaz“ (Alldeutscher Verband) založený v roce 

1891.51 Až do vypuknutí první světové války zůstali zahraniční Němci tématem 

expertů bez větší rezonance u státních úřadů a říšskoněmecké veřejnosti. Změna 

nastala s první světovou válkou.52 Tehdy v zahraničních Němcích říše objevila 

potenciální spojence, reprezentanty německé kultury, kteří měli ve svých zemích 

získávat sympatie pro Centrální mocnosti; ve východní Evropě naopak poskytovali 

argumenty pro německou expanzi.53 

Pozornost se stupňovala a vyústila v založení dvou informačních a 

dokumentačních středisek pro otázky Němců v zahraničí: v Lipsku se konstituoval 

„Institut pro poznávání zahraničí, Němce v pohraničí a zahraničí kulturně politické 

společnosti“ (Institut für Auslandskunde, Grenz- und Auslandsdeutschtum der 

kulturpolitischen Gesellschaft, 1914), ve Stuttgartu „Německý zahraniční institut“ 

(Das Deutsche Auslandsinstitut, 1917)54. Obě poloúřední instituce měly regulovat 

vystěhovalectví a budovat německá informační centra ve světě. 

Vojenská porážka v první světové válce a její následky zahájily novou etapu 

v dějinách péče o zahraniční Němce. Pojem „zahraniční Němec“ 

(Auslandsdeutsche) byl diferencován. Důležitou podskupinu nově vytvořili 

                                                 
50 Possekel,K., Verein für das Deutschtum im Ausland (VDA) 1881 – 1945, in: Fricke (ed.), D.,Die 
bürgerlichen Parteien in Deutschland, Leipzig 1968, Bd. 2., s. 717. Weidenfeller, Verein für das Deutschtum 
im Ausland. Allgemeiner Deutscher Schulverein 1881-1918, 1976, s. 140nn. 
51 Hartwig, E., Alldeutscher Verband (ADV) 1891-1939, in: Fricke (ed.), D.,Die bürgerlichen Parteien in 
Deutschland, Leipzig 1968, Bd. 1, s. 3- 9. 
52 Jaworski, R., Der Auslandsdeutsche Gedanke in der Weimarer Republik, in: Jahrbuch des Italienisch-
Deutschen Historischen Instituts in Trient 4, 1978, s. 369 – 386. 
53 Jaworski, Na stráži němectví nebo v postavení menšiny, 2004, s. 129. 
54 Ritter, E., Das Deutsche Ausland-Institut 1917-1945. Ein Beispiel deutscher Volstumsarbeit zwischen den 
Weltkriegen, Wiesbaden 1976. 
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„pohraniční Němci“ (Grenzdeutsche) - skupiny německého obyvatelstva obývající 

souvislé území bezprostředně při „krvácející“ hranici s Německem, jimž bylo 

upřeno právo na sebeurčení a „znemožněno /naplnit své/ přirozené úsilí 

po sjednocení s ´Mutter Germania´“. Kromě Němců z Alsaska Lotrinska, 

Severního Šlesvicko-Holštýnska, západního Pruska, Poznaňska a Horního 

Slezska k nim patřily i okrajové části Rakouska – Jižní Tyroly a Sudety. Agresivní 

expanzivní pangermanismus byl nahrazen nacionalismem s idealistickými rysy. 

Propagovala se kulturní péče „osudové společenství“ (Schicksalsgemeinschaft) 

všech Němců, v rámci které dominovala starost o nové německé menšiny ve 

střední a východní Evropě.55 Díky tomu, že se jednalo o téma politicky aktuální, 

dostávalo se nově vzniklým německým menšinám nemalé pozornosti. 

Postupně se rozvinula velice obsáhlá síť organizací, které se „zahraničním a 

pohraničním Němcům“ věnovaly. Lišily se od sebe v některých cílech, úkolech a 

metodách práce; jediným jednotícím prvkem byla ideologie. Organizační úsilí, 

finanční náklady a obzvláště publicistická produkce spjaté s „péči o německé 

dědictví“ byly enormní. „Němci v pohraničí a zahraničí“ se ve výmarské republice 

stali módní záležitostí.56 

Nejdůležitějšími organizacemi byly „Spolek pro Němce v zahraničí“ (VDA) a 

„Německý ochranný spolek pro Němce v pohraničí a zahraničí“ (Der Deutsche 

Schutzbund für das Grenz- und Auslandsdeutschtum, DSB) založený v roce 1919 

jako střechová organizace s ambicemi stát se koordinačním centrem pro veškerou 

činnost zaměřenou na podporu Němců v zahraničí. Další organizace zakládali 

Němci, kteří emigrovali ze svých původních zemí do Německa (takovou organizací 

byl například „Sudetoněmecký vlastenecký svaz“ - Sudetendeutscher Heimatbund, 

SHB). Kromě ohromného organizačního rozmachu nastal boom publicistiky: starší 

i nově založené vědecké instituty („Institut pro Němce v pohraničí a zahraničí“ 

univerzity v Marburku, založen 1918; „Institut pro pohraniční a zahraniční studia“ 

v Berlíně, založen 1925; „Německá akademie“ v Mnichově, založena 1925; 

„Výzkumné pracoviště pro Němce v zahraničí a pro poznávání zahraničí“ 

                                                 
55 Jaworski, R., Der Auslandsdeutsche Gedanke in der Weimarer Republik, Bologna: Societá editrice il 
Mulino, 1978, Aus: Jahrbuch des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient 4, 1978, s. 369 – 386. 
56 Prohlásil politolog a pozdější ředitel Institutu pro zahraniční Němce v Marburgu Mannhardt, Jaworski, Na 
stráži němectví nebo v postavení menšiny?, 2004, s. 131. 
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v Münsteru, založeno 1927)57 „chrlily“ sborníky, brožury, časopisy nebo články. 

Inflace institucí znemožňovala smysluplnou koordinaci práce a výsledný efekt tak 

ani v nejmenším neodpovídal vynaložené energii.58  

Myšlenka péče o „potřebné“ národnostní skupiny v cizině se dotkla rovněž 

zájmových a profesních organizací (např. „Německonacionální svaz obchodních 

příručí“ - Deutschnationaler Handlungsgehilfenverband59; „Německý buršenšaft“ - 

Deutscher Burschenschaft) kulturních (např. „Německý pěvecký spolek“ - 

Deutsche Sängerschaft) nebo konfesně charitativních sdružení (např. „Spolek 

Gustava Adolfa“ - Gustav-Adolf-Verein). Tato uskupení pořádala, podobně jako 

národní spolky, propagační akce, výstavy, sbírky a navazovala partnerství 

se zahraničními regiony. Do „ohrožených oblastí“ se organizovaly zájezdy a ve 

svých tiskovinách pravidelně informovala o tamější situaci. 

„Péče o zahraniční Němce“ se měla stát záležitostí celého národa. Aby 

oslovovala, co největší množství lidí a byla akceptovatelná pro všechny politické 

strany, kladl se velký důraz na její nadstranickost a nepolitický charakter. Přesto 

se „nejvřelejšího přijetí“ se dočkala u Německé lidové strany (Deutsche 

Volkspartei, DVP) a Německé národní lidové strany (Deutschnationale 

Volkspartei, DNVP), a ani politická reprezentace se nebála vyjádřit svůj postoj. Ve 

prospěch Němců v zahraničí veřejně vystupovali prominentní říšští a zemští politici 

a mnohdy obsazovali pozice čestných předsedů národních organizací nebo se 

stávali jejich garanty. Například v čele „Spolku pro Němce v zahraničí“ (VDA) 

stanul jakožto čestný předseda říšský prezident von Hindenburg.60 

Utajovanější, komplikovanější, ale také účinnější byla podpora ze strany státních 

úřadů.61 Říšské ministerstvo vnitra a zahraniční úřad se podílely na financování 

propagandy ve prospěch Němců v zahraničí, ale četné požadavky soukromých 

organizací byly oba úřady ve své politice ochotny realizovat jen částečně.62  

                                                 
57 Institut für Grenz- und Auslandsdeutschtum an der Universität Marburg; Institut für Grenz- und 
Auslandsstudien (Berlin); Deutsche Akademie (München); Forschungsstelle für Auslandsdeutschtum und 
Auslandskunde (Münster). 
58 Jaworski, Der Auslandsdeutsche Gedanke in der Weimarer Republik, 1978, s. 369-386. 

59 V literatuře: Jaworski, Na stráži němectví nebo v postavení menšiny?, 2004, se objevuje pro 
„Deutschnationaler Handlungsgehilfenverband“ překlad: „Německonacionální pomocný spolek“. Ten zde 
nebyl použit, neboť se nezdá být dostatečně přesný. 

60 Tamtéž, s. 369-386. 
61 Düwell, K., Deutschlands auswärtige Kulturpolitik 1918 – 1932, Köln-Wien 1976, s. 103nn; Grundmann, 
K.H., Deutschtumspolitik zur Zeit der Weimarer Republik, 1977, s. 123nn; Krekeler, Revisionsanspruch und 
geheime Ostpolitik der Weimarer Republik, 1973, s.13nn. 
62 Jaworski, Der Auslandsdeutsche Gedanke in der Weimarer Republik, 1978, s. 369-386. 
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Od samého počátku si jak soukromé subjekty, tak především státní instituce byly 

vědomy problémů vyplývajících z nedostatečné organizace. Plýtvání peněz i sil se 

snažily zmenšit zlepšením vzájemné komunikace jak horizontálně mezi říšskými 

úřady, tak vertikálně mezi státní rovinou a nejdůležitějšími nezávislými spolky. 

Sjednocení činnosti a kooperace se však dosáhnout nepodařilo - odlišná motivace 

a kompetenční spory či vzájemná konkurence o finanční prostředky úspěšný 

konsenzus znemožňovaly. 

 

„Museli jsme prohrát válku, abychom získali národ“63, prohlásil meziválečný lidový 

básník Franz Schauwecker a trefně tak vyjádřil pocit mnohých ve výmarské 

republice. Meziváleční teoretici považovali za hlavní příčinu vzniku „myšlenky 

zahraničního němectví“ tak zvaný „prožitek světové války“64 s jeho vyhroceným 

nacionalismem a zkušenosti německých vojáků, kteří se daleko za hranicemi říše 

setkávali s německým osídlením. K tomuto spíše psychologickému aspektu se 

přidala kritika bismarckovského maloněmeckého pojetí sjednocení říše z roku 

1871, jež Němce žijící mimo nové říšské hranice německému státu odcizilo, a 

které neodstranilo nesoulad mezi státní a národnostní, respektive jazykovou 

hranicí německého národa. Jaworski tvrdí, že aktivisté hnutí pro zahraniční Němce 

si byli vědomi nedostatků národního sjednocení a velkoněmecké tradice využívali 

pro svou agitační práci. V myšlence podpory zahraničního němectví tak byly 

obsaženy rovněž prvky občanské opozice proti Bismarckovu sjednocení shora. 

Požadavek národní pospolitosti všech Němců a oživení hesla „So-weit-die-

deutsche-Zunge-klingt“ tak bylo anachronistickým pokusem získat 

z osvobozeneckých válek 19. století a z procesu sjednocování ideologickou zbraň 

pro řešení aktuálních národnostně-politických problémů.65 

Další motivy souvisely s procesy uvnitř německé společnosti a s vnitropolitickým 

revizionismem.66 Válečná porážka a revoluce způsobily rozpad dosavadní 

hierarchie společnosti. Německé měšťanstvo, jež tvořilo do roku 1919 státotvornou 

elitu, ztrácelo postupně své výsadní postavení a hledalo nové koncepty 

                                                 
63 „Wir mußten den Krieg verlieren, um das Volk(stum) zu gewinnen.“, cit.: Jaworski, Der auslandsdeutsche 
Gedanke in der Weimarer Republik, 1978, s. 369-386, 378. 
64 Více mj. k válečnému prožitku Sontheimer, K., Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. 
Die politischen Ideen des deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933,München 1968, s. 93-109. 
65 Jaworski, Der auslandsdeutsche Gedanke in der Weimarer Republik, 1978, s. 369-386. 
66 Salewski, Das Weimarer Revisionssyndrom, 1980, s. 14-25. 
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sebeuplatnění.67 Do činnosti ve prospěch zahraničních Němců se tak zapojovaly 

v první řadě vyšší „svržené vrstvy“68 společnosti: vysocí úředníci, generálové 

ve výslužbě, spisovatelé, učenci, ředitelé škol, pastorové a veteráni z 1. světové 

války. Vilémovská elita hledala ve spojení s krajany za hranicemi říše kulturně 

politickou náhražku zmenšeného mocenskopolitického významu poválečného 

Německa. Podle Jaworského „péče o zahraniční Němce“ tvořila významnou 

součást péče o ublížený národní a imperiální pocit v Německu samotném. 

Ve výmarské republice nepředstavovala masové hnutí, nýbrž poskytovala útočiště 

elitám, které prostřednictvím národní ideologie chtěly zachránit staré ideály, 

kompenzovat ztracený společenský vliv a najít nové společenské uplatnění. 

V německé veřejnosti přesto působila konsenzuálně i za sociálními hranicemi 

jejích původních představitelů. Tradiční předkapitalistický rolnický způsob života 

části zahraničních Němců byl totiž pro konzervativní kruhy odmítající 

republikánské uspořádání ideálem opravdového němectví. Němci žijící v cizině 

byli občanům výmarské republiky dávání za vzor v tom smyslu, že oproti „národně 

lhostejným, sociálně, konfesně a stranicky roztříštěným říšským Němcům69, jsou 

Němci v zahraničí nositeli původního němectví“. 

Jaworski jde v interpretaci intenzivní orientace na německé národnostní skupiny 

ještě dále a pokládá ji do souvislosti s obměnou národních mýtů po roce 1918, 

v rámci níž měli zahraniční Němci nahrazovat ztracené tradiční hodnoty 

měšťanstva, jakými byly flotila, armáda, císařství, kolonie nebo velmocenské 

zahraničněpolitické postavení.70 Vedle legendy o „ráně dýkou“ (Dolchstoßlegende) 

a kultu Hindenburga se idealizovaní zahraniční Němci nabízeli jako vhodné 

médium pro uchování přežitých hodnot. Idea zahraničního němectví byla pokusem 

německého idealismu, jak vyřešit paradoxní rozpor mezi principem národa a 

nenaplněnými imperialistickými zájmy, říká Jaworski. Historicky podmíněné 

zadržování německého imperialismu a po roce 1918 jeho dlouhodobé znemožnění 

se ideologicky projevilo v neochotě akceptovat vlastní expanzivní úmysly, a jako 

takové je také deklarovat. Místo toho se je Německo snažilo skrýt za myšlenku 

nenaplněné německé jednoty, a tím je ospravedlňovalo.71  

                                                 
67 Jaworski, Der auslandsdeutsche Gedanke in der Weimarer Republik, 1978, s. 369-386. 
68 Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik, 1968, s. 28. 
69 Přičemž například sudetským Němcům byla nejednotnost a politická roztříštěnost také vyčítána. 
70 Jaworski, Der auslandsdeutsche Gedanke in der Weimarer Republik, 1978, s. 369-386. 
71 Tamtéž. 
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Sjednocení říšských a zahraničních Němců mimo oblast politiky bylo 

prezentováno některými národními kruhy jako nový model oproti stávajícímu 

„omezenému“ pojmu národa definovaného státními hranicemi. „Němci svým 

těžkým osudem možná nejsou vedeni k záhubě, ale naopak se jeho 

prostřednictvím má uskutečnit nová, vyšší forma lidského soužití, a tedy lidství 

vůbec“ - totiž národní pospolitost, která by existovala jako celek bez ohledu na 

politické státní hranice. Teoreticky tyto myšlenky podpořila Schiemannova teorie 

anacionálního státu, definující národ jako svébytnou, na státu nezávislou a „nad 

státem“ existující „kolektivně kulturní osobu“. Říká, že stát a národ si jsou rovni, a 

proto by měla být státní rovina od roviny národní jasně oddělena, a péče o národní 

dědictví by se měla stát „mimostátní zónou“. Pokusy o organizační sjednocení 

veškerého německého národa v tomto duchu - prvním z nich se stalo 

Celoněmecké grémium (Gesamtdeutsches Gremium) - však končívaly v samém 

počátku. Byly odsouzeny k neúspěchu, protože nadstátní národní společenství 

bylo vnímáno ostatními státy jako reálné nebezpečí, neboť mohlo z kulturní sféry 

snadno přeskočit na sféru politickou, a tím jako iredenta ohrožovat státní existenci 

domovských států národnostních menšin.72 

Přestože byli zastánci a propagátoři myšlenky zahraničního němectví přesvědčeni 

o tom, že oni samotní zůstali nacionalistickým smýšlení a imperialismem netknuti, 

obsahovaly již jejich formulace o „německém poslání“ všechnu „ideologickou 

munici“, jež o několik let později sloužila nacionálně socialistickému Německu 

k dosažení expanzionistických cílů. Jak říká Jaworski: stačilo pouhé sejmutí 

kulturně-politického hávu, a požadavek úzkého spojení s Němci za hranicemi říše 

byl použitelný pro nacionálně socialistickou politiku životního prostoru. První 

zahraničněpolitické agrese nacionálně socialistického režimu se uskutečnily 

s výslovným odvoláním na soukmenovce v cizině. „Prolhanost tohoto odůvodnění 

jakožto i kvalitativně nová instrumentalizace národnostní koncepce nacionálním 

socialismem, nemění nic na skutečnosti, že propaganda Třetí říše mohla stavět 

na známých a běžných ideologických schématech, na představách a argumentaci, 

jak je rozšiřovala „nepolitická“ péče o ´pohraniční a zahraniční Němce´ v německé 

veřejnosti po roce 1918.“73 

                                                 
72 Grundmann, Deutschtumspolitik zur Zeit der Weimarer Republik, 1977, s. 349-344. 
73 Jaworski, Der auslandsdeutsche Gedanke in der Weimarer Republik, 1978, s. 369-386. 
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3. Organizační struktura péče o zahraniční Němce 

3.1 Vládní iniciativy 

Již v době před podepsáním mírové smlouvy si německá vláda byla vědoma 

nutnosti zachovat německé obyvatelstvo na územích, která měla být odstoupena 

ve prospěch polského státu. Bylo třeba, aby předválečná politika podpory 

pruských východních provincií získala novou podobu. Po uzavření mírové smlouvy 

patřila hlavní pozornost Němcům žijícím na západě Polska, na bývalých 

německých územích. Kontakty německé vlády k  menšině v Polsku vyžadovaly, 

jak bylo řečeno, maximálního utajení jak na mezinárodní scéně, tak v Německu 

samotném. Vláda musela tajit vazby na nezávislé organizace aktivní v podpoře 

zahraničních Němců, natož aby jméno nějaké takové instituce figurovalo 

v rozpočtu nějakého z ministerstev. Své úvahy vláda prakticky proměnila a založila 

dvě organizace pro podporu školství, církve a tisku. 

V Berlíně tak v roce 1920 vznikla „Konkordia literární společnost s r.o.“ (Konkordia 

Literarische Anstalt). Vzhledem k tomu, že podléhala maximálnímu utajení, není 

o ní mnoho známo. Nespadala pod kontrolu žádného státního úřadu a o její 

financování se rovným dílem dělilo říšské a pruské ministerstvo financí. Úkolem 

organizace byla podpora německého tisku - zpočátku pouze v oblastech, kde se 

měla konat lidová hlasování o určení hranic - později podporu rozšířila na veškeré 

noviny, které se potýkaly s vážnými hospodářskými potížemi. Stranickopolitické 

zabarvení podporovaných periodik, vydavatelství nebo tiskáren nehrálo roli, 

rozhodující byla spolehlivost v národním smyslu. 

 

Podpora školství připadla nově vzniklé organizaci, která 20. listopadu 1920 vzešla 

z parlamentního východního výboru (Ostauschuss) a která dostala název 

„Německá nadace“ (Deutsche Stiftung). Formálně byla organizována jako spolek 

pod dohledem parlamentu, ale prakticky byla „tajným říšským úřadem“, jenž téměř 

výhradně z říšských peněz financoval kulturní a do roku 1924 rovněž ekonomicky 

laděné akce v rámci podpory Němců v zahraničí. Její činnost, která spočívala 

v přípravě projektů a jejich následné realizaci, kontrolovaly zahraniční úřad a 

říšská ministerstva financí a vnitra formou pravidelných setkání s představiteli 

Nadace. Původně plánovaný model financování ze soukromých zdrojů nebyl 
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realizován, a peníze tedy přicházely ze zahraničního úřadu a dalších ministerstev, 

čímž se postupně vládní kontrola dále stupňovala. Zprvu se činnost Nadace 

omezovala na území odstoupená Polsku, později se rozšířila na podporu všech 

německých menšin v Evropě.  

Německé konzuláty ani velvyslanectví v Polsku do systému podpory německé 

menšiny zapojovány nebyly, nanejvýš fungovaly v nevyhnutelných případech jako 

zdroj informací. Činnost diplomatických zastoupení tak nikdy svým angažmá 

pro německou menšinu nepřekročila únosnou mez z mezinárodněprávního 

hlediska a diplomatických zvyklostí. Pro zahraniční úřad byla „Německá nadace“ 

navíc výhodná, neboť jakožto formálně soukromý spolek mohla nerušeně udržovat 

kontakty se všemi německými menšinovými organizacemi. Důležité bylo jen držet 

v utajení důkazy o činnosti zaměřené proti zájmům domovských států. Podle 

Norberta Krekelera byla „Německá nadace“ nejdůležitějším orgánem pro 

spolupráci zahraničního úřadu s německou menšinou v Polsku. Pro vzájemnou 

komunikaci byla využívána kurýrní služba, řada věcí se však předávala jen ústně. 

Písemný styk se omezoval na minimum a veškeré dopisy se likvidovaly.74 Vyplývá 

to například z tajného dokumentu zahraničního úřadu z listopadu 1927 určenému 

velvyslanectví ve Varšavě, ve kterém referent Zechlin upozorňuje na hrozbu 

zásahu polských orgánů proti německým organizacím na odstoupených územích. 

V důsledku této hrozby přerušila „Německá nadace“ písemný styk s těmito 

územími. V dokumentu referent vyzývá německé zastupitelské úřady ke spálení 

veškerého možného kompromitujícího materiálu: „při domovních prohlídkách 

nesmí být nic takového nalezeno. Zahraničněpolitické vyhrocení situace, 

ke kterému by pak došlo, je nežádoucí.“ Zmiňuje starší návrh Německé nadace 

směrovat veškerý písemný styk z důvodů maximálního minimalizování rizika 

vyzrazení kompromitujících materiálů z Berlína do Gdaňsku a odtud dále 

informovat už jen ústní cestou.75 

Bylo řečeno, že „Německá nadace“ se vedle hospodářské sféry angažovala také 

v kulturní oblasti. „Kulturní politika“, jež péči o zahraniční Němce zastřešovala, se 

však lišila od kulturní politiky v původním slova smyslu. V Polsku nešlo o kulturní 

prezentaci Německa s cílem získat sympatie Poláků. Veškerá snaha kulturní 

politiky se zaměřovala na upevnění němectví u Němců polské státní příslušnosti, 

                                                 
74 Krekeler, Revisionsanspruch und geheime Ostpolitik der Weimarer Republik, 1973, s. 13-29. 
75 ADAP 1918 – 1945, Serie B: 1925 – 1933, svazek VII., dokument 110, s. 261-262. 
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na zachování německé národnostní skupiny jako „svébytného kulturního faktoru“, 

čímž plnila nepřímo zahraničněpolitické úkoly.76 

V první fázi byla státní finanční pomoc říše vnitropoliticky obhajována 

argumentem, že se nejedná o výdaje navíc, ale že jde jen o přesunutí finančních 

prostředků, které by musely být tak jako tak vynaloženy v rámci vnitroněmeckého 

odškodňování Němců, kteří se z Polska vystěhovávali. „Peníze, jež se vynakládají, 

slouží tomu, aby se škodám předešlo“.77 

V roce 1924 byla zahájena nová fáze finanční podpory německé menšiny 

v Polsku. Hlavním nástrojem podpory rolníků se stala říšská půjčka a celou akci 

zastřešovala „Německá nadace“.78 Začátkem roku 1926 investice říše 

do zemědělství německých menšin činily již 12 Mil. RM a další velké částky 

směřovaly prostřednictvím Nadace na pomoc tisku, školství, spolků a dalších 

organizací. Tyto sumy byly poskytovány bez parlamentní kontroly a 

bez rozhodnutí vlády. Avšak tím, jak se subvence stále zvyšovaly, bylo zřejmé, že 

další nárůst je možný jen za souhlasu vlády a z prostředků říšského rozpočtu.79 

Zvažovalo se, jak podporu nadále organizovat, a v té souvislosti zveřejnil Gustav 

Stresemann 23. března 1926 memorandum týkající se uvolnění 30 milionů 

říšských marek, které měly být poskytnuty na úvěry Němcům v evropském 

zahraničí. Stresemann zdůrazňoval, že kulturně zaměřená podpora je namístě až 

tehdy, kdy je zajištěna ekonomická existence německé národnostní skupiny. Tam, 

kde „taková jistota chybí, má být prioritní podpora hospodářská“. Důležitým 

aspektem byla tzv. „pomoc svépomoci“ (Hilfe zur Selbsthilfe) zdůrazňující, že 

německá vláda očekává také vlastní iniciativu jednotlivých německých menšin.80 

Zahraniční úřad měl za úkol definovat účel poskytnutých úvěrů s ohledem na 

potřeby jednotlivých národnostních skupin; důvěrníci a úvěrové instituce pak určili 

výši úvěru pro konkrétního příjemce, a vybrané bankovní ústavy dále převáděly 

úvěr na konkrétní organizace v zahraničí. Tímto způsobem mělo být zaručeno 

utajení původu peněz. 

                                                 
76 Krekeler, Revisionsanspruch und geheime Ostpolitik der Weimarer Republik, 1973, s. 13-29. 
77 Povinnost přijmout a odškodnit tzv. optanty, tedy ty Němce žijící na území Polska, kteří se přihlásili 
k německé státní příslušnosti, a museli tedy z Polska odejít, vyplývala pro Německo z Vídeňské konvence 
(Wiener Konvention) podepsané 30. 8. 1923. 
78 Krekeler, Revisionsanspruch und geheime Ostpolitik der Weimarer Republik, 1973, s. 13-29. 
79 Tamtéž. 
80 Grundmann, Deutschtumspolitik zur Zeit der Weimarer Republik, 1977, s. 357-358. 
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Správou oněch vládou uvolněných 30 milionů RM byla pověřena úvěrová 

společnost OSSA (Ossa Vermittlungs- und Handelsgesellschaft m.b.H.) založená 

v březnu 1926 z  iniciativy říšské vlády. Prostředky, které měla k dispozici, byly 

od roku 1927 navyšovány v souvislosti s regionálním rozšířením podpory 

zahraničních Němců. V roce 1928 tak OSSA disponovala 63,8 miliony RM, ale 

způsob jejího financování definitivně vyřešen nebyl, a dosud neměla ani vlastní 

rozpočet. Původně peníze byly určeny na podporu průmyslu v Horním Slezsku a 

v Gdaňsku, ale již v prosinci 1926 OSSA požadovala, se souhlasem zahraničního 

úřadu, navýšení prostředků pro podporu Němců v Československu. Původní 

představa, že německá menšina ve státech po bývalém Rakousko-Uhersku je 

dostatečně silná, se ukázala jako mylná. V Československu si vyžádala v roce 

1927 sanaci německá banka „Kreditanstalt der Deutschen“, plus další dva peněžní 

ústavy. Finanční pomoc proudila do „území souvislého německého osídlení“ a 

deklarovaným cílem zahraničního úřadu bylo ekonomické, a v důsledku toho 

nepřímo také národní posílení německých menšin žijících ve státech vzniklých na 

základě Versailleské mírové smlouvy. Konkrétně šlo o udržení a pokud možno i 

rozšíření půdy v německém vlastnictví.81 Pomoc Němcům žijícím v Polsku 

zůstávala i přes rozšíření i na jiné oblasti v centru pozornosti. Ze zprávy OSSy 

zahraničnímu úřadu z června 1926 vyplývá, že na bývalá německá území Polska 

plynulo 16 milionů RM; z německého osídlení Československa se na základě 

tohoto dokumentu dočkalo finanční pomoci jen Hlučínsko částkou nepoměrně 

nižší, totiž 40.000 RM. Z dokumentu vyplývá, že českoslovenští Němci v rámci 

této akce získali ze všech podpořených skupin82 nejnižší částku.83 

V roce 1928 došlo k reorganizaci OSSy. Byla rozdělena na tři dílčí společnosti a 

vypracovala dva finanční plány. Východní program (Ostprogramm) předpokládal 

rozdělení 20 milionů RM, které však nemohly být z rozpočtových důvodů 

uvolněny, proto vypracovala další, tzv. okamžitý program (Sofortprogramm), který 

počítal s rozdělením částky 10 milionů RM mezi subjekty německé menšiny 

na západě Polska. Do říšského rozpočtu se finanční plán OSSy podařilo 

zakomponovat až v roce 1930.84 

                                                 
81 Krekeler, Revisionsanspruch und geheime Ostpolitik der Weimarer Republik, 1973, s. 89-96. 
82 Podpora plynula také do Severního Šlesvicka, Rumunska, Memelu, Rakouska, Eupen-Malmed, Jižního 
Tyrolska, baltských států a Jugoslávie, tamtéž.  
83 ADAP 1918 – 1945, Serie B: 1925 – 1933, svazek V., dokument č. 263, s. 614. 
84 Grundmann, Deutschtumspolitik zur Zeit der Weimarer Republik, 1977, s. 359-361. 
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Ekonomická podpora příslušníků německého národa na východě měla tradici již 

z dob vilémovského Německa, avšak po první světové válce získala zcela jiný 

rozměr, neboť směřovala ve své podstatě proti existenci jiných států tím, že 

plánovitě a vědomě usilovala o znemožnění integrace určité skupiny obyvatelstva 

žijící na území těchto států.  

Aby si vláda byla schopna udržet souhlas daňových poplatníků s tím, že část 

vybraných peněz plynula v podobě subvencí menšinám do zahraničí, byla nucena 

aktivně působit na veřejné mínění. Pro účely sjednocení „propagandy a osvěty“ 

úředních míst výmarské republiky zřídila vláda „Říšskou centrálu pro službu vlasti“ 

(Reichszentrale für Heimatdienst).85 Ta se ve své přednáškové a publikační 

činnosti a při pořádání konferencí soustředila především na obecné otázky 

německého národa a její působnost se omezovala na území uvnitř Německa. 

Úspěšně spolupracovala s říšským rozhlasem, který spadal pod říšské 

ministerstvo vnitra, a v druhé polovině 20. let se jí podařilo navázat kontakty 

s některými soukromými národními organizacemi zabývajícími se „péčí 

o zahraniční Němce“. Těm potom umožňovala organizovat přednášky nebo vysílat 

rozhlasem zprávy z oblastí „pohraničních a zahraničních Němců“. Jejich problémy 

se v rámci celého vysílacího programu pro rok 1926 zabývalo 14 příspěvků.86 

3.2 Vědecké instituce 

Úkol podložit propagandu „objektivními fakty“ připadl vědeckému výzkumu. 

V důsledku narůstajícího zájmu o příslušníky německého národa žijící 

za hranicemi německé říše byly univerzitní instituty specializující se na zahraniční 

Němce zřizovány již před rokem 1918. Později se konstituoval univerzitní obor 

„Nauka o pohraničním a zahraničním němectví“ a téma pronikalo do výuky i 

ostatních vzdělávacích zařízení. Kromě univerzit existovaly však i jiné vědecké 

instituce, jež se problematikou zahraničních Němců zabývaly. Vznik obdobných 

pracovišť byl reakcí na určitou společenskou poptávku, jejímž cílem bylo dodat 

ideologické propagaci německého národa vědeckou erudici. A jaký byl postoj 

oficiálních míst? Ta aktivně přicházela s podněty na výzkumné projekty, finančně 

                                                 
85 Více viz Richter, J. K.,Die Reichszentrale für Heimatdienst, Aus politik und Zeitgeschichte, Beilage zum 
Parlament v. 19.6. 1963. 
86 Grundmann, Deutschtumspolitik zur Zeit der Weimarer Republik, 1977, s. 370-373. 
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přispívala na organizaci přednášek, konferencí nebo na vydávání odborných 

publikací.  

Prvními odbornými pracovišti se staly již zmíněné dva instituty z doby první 

světové války: lipský „Institut pro poznávání zahraničí, Němce v pohraničí a 

zahraničí kulturně politické společnosti“ (Institut für Auslandskunde, Grenz- und 

Auslandsdeutschtum der kulturpolitischen Gesellschaft) založený v roce 1914 a  

„Německý zahraniční institut“ (Das Deutsche Auslandsinstitut, DAI) založený o tři 

roky později. DAI sídlil ve Stuttgartu a udržoval úzké vztahy s württemberskou 

vládou. Ve vládních kruzích byl vnímán jako organizace blízká demokratickým 

silám – každopádně si dával pozor na to, aby nevytvářel vazby se spolky, jež čelily 

podezření z pravicové orientace - a říšské ministerstvo vnitra jej podporovalo 

formou ročních příspěvků, které dosahovaly až částky 100.000 říšských marek.87 

V prvních letech zastával post čestného předsedy institutu státní tajemník Paul 

von Hintze. Na rozdíl od národních spolků orientujících se směrem do zahraničí, 

byli „pohraniční a zahraniční Němci“ předmětem jeho zájmu. DAI dokumentoval 

veškeré záležitosti, které se jich týkaly, a obzvlášť po roce 1925 se etabloval jako 

důležitá centrála zajišťující krajanům za hranicemi kontakt s říší. Dvakrát měsíčně 

vydával časopis „Der Auslandsdeutsche“ (v roce 1919 činil náklad 7.500 kusů) a 

nedílnou součást jeho aktivit tvořily přednáškové cykly spojené s promítáním 

diapozitivů. 88 

Jádrem činnosti institutu však byla kartotéka a rozsáhlý archiv. Kartotéka 

obsahovala záznamy související se všemi německými národnostními skupinami 

v pohraničí a zahraničí a s německými zahraničními spolky a archiv vznikal 

systematickým shromažďováním novinových výstřižků, tiskovin a zpráv 

k nejrůznějším otázkám týkajících se Němců žijících za hranicemi říše. V roce 

1925 do archivu pravidelně přicházelo 270 německých zahraničních novin a 250 

časopisů, přičemž kartotéka čítala 22.000 jmen registrovaných spolků a 

organizací. Do roku 1932 vzrostl počet novinových a časopiseckých titulů, jejichž 

byl DAI abonentem, na v porovnání s ostatními organizacemi rekordních ca. 1700. 

                                                 
87 Grundmann, Deutschtumspolitik zur Zeit der Weimarer Republik, 1977, s. 174. 
88 Tamtéž. 
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Informace a materiál získával institut buď přímo prostřednictvím předplacených 

tiskovin a od spolupracovníků institutu, kteří vyjížděli do zahraničí,89 nebo nepřímo 

díky zahraničním korespondentům – důvěrníkům. Bývali jimi pastorové, učitelé, 

lékaři, novináři či velkostatkáři, kteří pravidelně podávali informace o situaci 

v „jejich“ regionu, a většinou spolupracovali na dobrovolnické bázi bez finanční 

odměny.90 Výjezdy samotných tiskových referentů „Německého zahraničního 

institutu“ do konkrétní oblasti v zahraničí také nebyly neobvyklé. Stejně tak 

neobvyklé nebyly ani neshody – například Jaworski zmiňuje, že mezi DAI a 

sudetskými Němci docházelo často k názorovým rozdílům.91  

Konkrétní příkladem zapojení DAI do pomoci zahraničním Němcům je úspěch, 

jehož se mu podařilo dosáhnout po dvouletém vyjednávání s německými říšskými 

drahami v roce 1931. Jednalo se o speciální 25procentní slevu z jízdného 

u říšských drah pro sociálně slabé zahraniční Němce. Tento sociální tarif bylo 

možné získat po předložení posudku vystavovaného „Německým zahraničním 

institutem“, který musel doložit, že se jedná o cestu v „německém zájmu“. Institut 

byl však při vystavování posudků nadmíru velkorysý, a v „německém zájmu“ se 

tak mnohdy konaly návštěvy příbuzných nebo rekreační pobyty. V roce 1932 DAI 

schválil 4.203 takovýchto žádostí, které pocházely téměř výhradně od Němců ze 

střední a východní Evropy.92 

Ještě na konci 20. let se stuttgartský institut od ostatních německých národních 

organizací odlišoval relativně malou mírou ideologie. Dle Grundmanna byl pro něj 

charakteristický určitý pragmatický liberalismus. Chtěl plnit funkci ústřední 

informační instituce pro otázky praktických vztahů říše s Němci v zahraničí, jež 

nebylo možné řešit diplomatickou cestou. Býval podobně jako „Spolek pro Němce 

v zahraničí“ (VDA) obviňován ze špionáže, ale většinou se podobným osočováním 

snažil předcházet tím, že svou činnost provozoval tak, aby k podezřením 

nezavdával příčinu. Mimo to jej k umírněnosti a k jednání, jež odpovídalo zájmům 

německého státu, nutila finanční závislost na říši.93 Jaworski dodává, že absenci 

šovinistických výroků u DAI dále způsoboval jeho neveřejný dlouhodobý národně 

hospodářský program. Institut vycházel z přesvědčení, že zahraniční kulturní 
                                                 

89 V kontaktu československými Němci byl Institut  prostřednictvím německého politického úřadu práce 
(Deutschpolitisches Arbeitsamt), Jaworski, Vorposten, s. 116-118. 
90 Grundmann, Deutschtumspolitik zur Zeit der Weimarer Republik, 1977, s. 174 – 184. 
91 Jaworski, Vorposten oder Minderheit, 1977, s. 116-118. 
92 Grundmann, Deutschtumspolitik zur Zeit der Weimarer Republik, 1977s. 174 – 184. 
93 Tamtéž, s. 420. 
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politika musí být podložena hospodářskými vazbami mezi mateřským národem a 

menšinou, a organizoval v této souvislosti tajné schůzky hospodářských kruhů se 

zástupci menšin, na nichž se diskutovalo o možnostech vzájemné kooperace.94 

 

Odlišný program vytvářela mnichovská „Německá akademie pro bádání a péči 

o němectví“(Deutsche Akademie), která se zaměřovala na kulturní činnost mezi 

cizinci. Jejím cílem byla podpora německé kultury mezi ne-Němci a její práce se 

dotýkala zahraničních Němců jen do té míry, když mohli hrát roli prostředníka mezi 

německým a jiným národem. Určitého významu nabývala „Německá akademie“ 

po roce 1925 a postupně s jí dařilo pomocí věcných darů, pravidelným zasíláním 

časopisů do zahraničí, pořádáním přednáškových cyklů a díky osobním kontaktům 

působit na německé kruhy za hranicemi říše. Zvláštní důraz kladla na podporu 

vědecké spolupráce vytvářením studijních a pracovních stipendijních programů, 

avšak určených výhradně pro ne-německé zahraniční studenty a to proto, aby se 

vyhnula názorovým a kompetenčním střetům s jinými organizacemi95, jež se 

naopak soustředily na udělování stipendií pro německé zahraniční studenty.96  
 

Jasně nacionální politický program sledovalo naopak „Politické kolégium“ 

(Politisches Kolleg). Tento berlínský institut, založený v roce 1920 „Juniklubem“ 

pod vedením historika profesora Martina Spahna (DNVP), se zabýval 

„zachováním dědictvím německého národa“. Ve své činnosti se zaměřoval 

na národně politické vzdělávání můžů a žen německého původu, kteří již dosáhli 

vyššího vzdělání. Od roku 1921 organizoval „národně politické kurzy“, v rámci 

kterých se probírala především problematika tzv. pohraničí, a na jejichž 

financování se vedle „Říšské centrály pro službu vlasti“ podílel i zahraniční úřad. 

Kurzy navštěvovali mladí učitelé a studenti; přednášející pocházeli z řad známých 

učenců, politiků či publicistů. Cíle kurzů byly formulovány následovně: „Vycházeje 

z potřeby naplnit německý národ jednotným přáním ovládnutí německého 

životního prostoru ve střední Evropě, chtějí národně politické kurzy Politické 

                                                 
94 Jaworski, Vorposten oder Minderheit, 1977, s. 116-118. 
95 Stipendijní podporou německých zahraničních studentů se zabýval spolek VDA. 
96 Grundmann, Deutschtumspolitik zur Zeit der Weimarer Republik, 1977, s. 424-425.  
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přednášky (Politického kolégia, pozn. aut.)97 poskytnout mládeži politický základ. 

Znalost věci, jež tvoří předpoklad politické vůle a jednání, zprostředkovávájí 

přednášky předkládající vědecké vysvětlení sporného prostoru.“98 

Od roku 1926, kdy se od tohoto institutu oddělilo „Pracoviště pro problémy 

národností“ (Arbeitsstelle für Nationalitätenprobleme), zůstala kolégiu již jen 

činnost spjatá s přednáškami. Ve stejné době se začaly pořádat speciální 

sudetoněmecké konference, na kterých se setkávali sudetští a němečtí kolegové. 

Přednášející se snažili z různých hledisek dokázat vazbu Sudet na Německo. 

Argumentovali historií osídlení, geopolitickými i kulturně politickými aspekty. 

Jedním z ideologicky vůdčích osobností institutu byl Kleo Pleyer - od roku 1928 

zastával funkci jednatele; díky jeho úzkým osobním kontaktům na důležitá místa 

sudetských Němců na jedné straně a na politiku a ekonomiku výmarské republiky 

na straně druhé, se kolégiu dařilo německé menšině v Československu 

zprostředkovávat určité finanční příspěvky. Například se díky iniciativě předsedy 

„Politického kolégia“ Martina Spahna podařilo finančně zajistit jednu 

sudetoněmeckou vydavatelskou společnost, která pak od roku 1929 mohla 

dvakrát do měsíce vydávat titul „Der Weg. Halbmonaschrift für das deutsche Volk 

in den Sudeten- und Karpatenländern“.99 

Ačkoli se vědecké instituce do péče o zahraniční Němce zapojovaly velmi 

činorodě, byl jejich politický vliv ve srovnání se státním aktivitami, ale i se 

„soukromou péčí o němectví“, politicky zdaleka nejmenší.  

3.3 Soukromé organizace - zájmová a národní uskupení 

Spektrum tzv. neúřední „péče o Němce v zahraničí“, tedy soukromých aktivit 

pod rovinou říšských vládních orgánů, nabíralo po první světové války 

nepřehledných dimenzí. Existovalo přes tisíc nejrůznějších regionálních, malých a 

politicky nevýznamných sdružení.100 Spolků a organizací bylo nepřeberné 

množství, proto bude na následujících řádcích možné pouze nastínit jejich 

základní organizační rozvrstvení. Organizace lze klasifikovat dle jejich profilace 

                                                 
97 Překlad „Politická přednáška“ se objevuje v českém vydání Jaworski, Vorposten oder Minderheit, 1977, 
česky: Na stráži němectví nebo v postavení menšiny?, 2004; na jiných místech této práce český překladový 
tvar „Politická přednáška“ použit není, neboť není považován za příliš přesný. 
98 Jaworski, Na stráži němectví nebo v postavení menšiny?, 2004, s. 135-135. 
99 Jaworski, Vorposten oder Minderheit, 1977, s. 119-120. 
100 Krekeler, Revisionsanspruch und geheime Ostpolitik der Weimarer Republik, 1973, s. 30. 
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do tří skupin: na uskupení primárně vycházející z kulturních nebo profesních 

vazeb, kde byl národní aspekt přimíchán více či méně jako druhotný, a takové, 

u nichž byla péče o Němce v zahraničí primárním aspektem jejich činnosti. 

„Spolek pro Němce v zahraničí“, jež je považován za jeden z nejdůležitějších 

soukromých subjektů angažujících se pro německé menšiny v zahraničí, bude 

tematizován později. 

 

Mezi Německem a sudetskými Němci je možné popsat vazby kulturního i 

profesního charakteru. Tradiční sousedské vztahy s Bavorskem, Saskem a 

Slezskem se po první světové válce rozšiřovaly o kulturně politické prvky. Pohled 

na někdejší kmenovou příbuznost z doby osidlování pomáhal legitimovat hledanou 

spřízněnost a dal vzniknout “Velkoslezskému kmenovému hnutí” (Großschlesische 

Stammesbewegung). Pravidelně od roku 1924 se pořadaly Slezské kulturní týdny, 

přednášky a veřejná slyšení, na nichž se hlásala jednota Slezska. Takové akce 

organizovaly místní národní spolky a svazy mládeže a věhlas jim svou účastí 

dodávali uznávaní učenci a umělci.101 

Silný základ konnacionální komunikace představovala konfese. Již od roku 1843 

se péči o evangelické obce v českých zemích věnoval „Spolek Gustava Adolfa” 

(Gustav-Adolf-Verein) z Lipska. Původně národnostně „lhostejný“ se začal od 

přelomu století soustředit na podporu německých protestantů, a evangelická 

církev se tak zapojila do podpory němectví. Přestože se k evangelickému vyznání 

hlásilo jen pět procent sudetoněmeckého obyvatelstva, hrála evangelická církev 

v sudetoněmeckém národnostním boji výraznou roli díky masivní finanční a 

ideologické podpoře z říše. Hlavním donátorem se stal právě „Spolek Gustava 

Adolfa“, jenž v letech 1918 až 1938 poskytl sudetoněmeckým evangelickým obcím 

půl milionu říšských marek; další podpora přicházela ve formě stipendií a 

zvláštních subvencí. Charitativní pomoc uprchlíkům a vystěhovalcům z území  

odstoupených Polsku se stala hlavní náplní „Sdružení pro německé evangelíky 

v zahraničí“ (Deutsch-Evangelisch im Ausland). 

Katolické církvi, která byla tradičně založená spíše internacionálně, zprvu chyběly 

srovnatelné předpoklady pro to, aby se do národnostního boje mohla zapojit. 

                                                 
101 Jaworski, Na stráži němectví nebo v postavení menšiny?, 2004, s. 79.  
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Národní podněty získala až v průběhu 20. let prostřednictvím mládežnického 

hnutí. Katolické svazy mládeže v Německu udržovaly pravidelné kontakty se 

sesterskými organizacemi Němců v Československu. Jejich členové se vzájemně 

navštevovali a s cílem přispívat k posilování národního profilu sudetoněmeckého 

katolicismu pořádali společné tábory, poutě, víkendové semináře a cesty 

do pohraničí. Akce koordinovalo pracoviště pohraniční práce mládeže v Berlíně 

(Mittelstelle für Jugendgrenzarbeit)102 a financování zajišťoval německý „Říšský 

svaz katolických zahraničních Němců“ (Reichsverband der katholischen 

Auslandsdeutschen) založený v roce 1918. Mládežnické hnutí působilo také 

v dalších oblastech společnosti jako katalyzátor národněpolitického nadšení. 

Ovlivněna válečnými prožitky pořádala mládež „národní poutě“ se zpěvem, jež 

měly sloužit k upevňování pocitu národní pospolitosti.  

Z tradice vycházelo rovněž tělovýchovné a pěvecké hnutí, ve kterém byla 

velkoněmecká myšlenka dávno přítomna. Jak tělovýchovný (Deutscher 

Turnverband) tak pěvecký pěvecký svaz (Deutscher Sängerbund) vnímaly svou 

organizaci jako velkoněmeckou, přestože po roce 1918 velkoněmecká forma 

organizací byla zakázána. „Sjednocující síla německé písně“ měla vytvářet 

emocionální vazbu překračující hranice a upevňující pocit „národní sounáležitosti“. 

Význam pěveckých svazů, s ohledem na jejich nástroje a cíle, jež ve své podstatě 

nebyly nikterak škodlivé, spočíval v širokem zapojení lidí. V roce 1932 sdružoval 

sudetoněmecký pěvecký svaz v 1035 spolcích 33.500 aktivních a 51.500 

přispívajících členů. Na vídeňské setkání německého pěvectva dorazilo 120.000 

pěvců. Německá národní ideologiie byla v pěveckém hnutí přítomna jakoby 

mimochodem, členové do ní byli vtahování automaticky a nenásilnou formou.103 

Styky založené na profesní spolupráci, kterým však nechyběl nacionální podtext, 

lze zaznamenat mezi agrárníky, obchodními příručími a učiteli. Učitelé zaujímali v 

„národním boji“ přední místo, ale poněvadž bylo školství zároveň jádrem činnosti 

„Spolku pro Němce v zahraničí“, je jim věnován prostor v rámci kapitoly o VDA. 

Cílem spolupráce „Německého svazu zemědělců“ (Reichs-Landbund, Berlín) se 

sudetoněmeckou politickou stranou agrárníků (Bund der Landwirte) bylo 

sbližování „germánského lidu venkova“ ve střední Evropě. Objektivním 

                                                 
102 Jaworski, Na stráži němectví nebo v postavení menšiny?, 2004, s. 81-82. 
103 Tamtéž, s. 83-84. 
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předpokladem takového sblížení mělo být uvědomění si příbuznosti způsobu 

obhospodařování a osidlování, které se lišilo od způsobu obdělávání Slovanů 

nebo románských národů.  

Národně vyhraněný byl také „Německonacionální svaz obchodních příručích“ 

(Deutschnationaler Handlungsgehilfenverband), v rámci něhož byl sudetoněmecký 

a říšský svaz spojen tradičně pevnými vazbami, a který razil heslo: „Náš národ je 

naše nejvyšší dobro. Proto pro náš svaz žádné státní hranice neexistovaly a 

existovat nebudou.“104  

Národně motivovanou spolupráci lze zaznamenat též na akademické půdě. 

Za jednotný německý národ bojoval německý buršenšaft, který se staral o své 

zahraniční odnože; sudetoněmeckých buršenšaftů bylo 13 a v roce 1932 měly 

1.600 členů. Starší němečtí akademici z Německa, Maďarska, Rumunska, 

Československa a Rakouska pod heslem „nás žádná mírová smlouva nerozdělí“ 

spolupracovali v rámci „Pracovního společenství nacionalistických akademických 

svazů německé jazykové oblasti” (Arbeitsgemeinschaft der völkischen 

Akademikerverbände des deutschen Sprachgebiets).105  

Nacionálně profilované organizace „Svaz zahraničních Němců“ (Bund der 

Auslandsdeutschen, BDA), „Německý východní svaz“ (Deutscher Ostbund) nebo 

„Říšský svaz koloniálních Němců, sdružení pro osídlování a putování“ 

(Reichsverband der Kolonialdeutschen, Vereinigung für Siedlung und Wanderung) 

vyvíjely především charitativní činnost. Zprvu, na začátku 20. let, se věnovaly péči 

o uprchlíky a vystěhovalce a problematice jejich odškodňování; od poloviny 20. let 

potom hledaly nové uplatnění. Zatímco se BDA přeorientoval na zastupování 

hospodářských zájmů Němců v zahraničí, „Německý východní svaz“ se posunul 

do kulturní sféry. I zde se však zaplétal do konfliktů s oficiálními místy, jež se 

financováním zahraničních Němců zabývaly (říšské ministerstvo vnitra, zahraniční 

úřad), neboť se projevoval bez ohledu na zahraničněpolitické zájmy Německa 

přehnaně revizionisticky.106 

Kromě již jmenovaného „Spolku pro Němce v zahraničí“ (VDA) byl nejdůležitějším 

soukromými národním uskupením „Německý ochranný spolek pro pohraniční a 

                                                 
104 Jaworski, Na stráži němectví nebo v postavení menšiny?, 2004, s. 85. 
105 Tamtéž, s. 86. 
106 Krekeler, Revisionsanspruch und geheime Ostpolitik der Weimarer Republik, 1973, s. 31. 
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zahraniční Němce“ (Deutscher Schutbund, DSB).107 Založen byl v roce 1919 jako  

střechová organizace ve snaze čelit nekoordinovanému poválečnému boomu 

organizací zapojujících se do péče o zahraniční Němce. Zakládajících členů bylo 

16, na vrcholu činnosti se jejich počet rozrostl na 120. Ve svých počátcích se 

soustředil na organizační činnost v souvislosti s lidovými hlasováními o určení 

poválečných hranic mezi Německem a Polskem; zajišťoval například přepravu 

oprávněných voličů, kteří se již stačili vystěhovat do Německa, zpět do oblastí, kde 

se hlasování konalo. Později se zapojil také do systému péče o německé menšiny 

v zahraničí. 

Na založení „Německého ochranného spolku“ (DSB) po první světové válce se 

kromě jiného podílel i VDA, jež se také stal jednou z členských organizací. 

V druhé polovině 20. let se však vzájemné vztahy začaly zhoršovat108, ale přesto 

se ještě v roce 1927 podařilo dosáhnout dohody o vzájemných vztazích, a byly 

vymezeny oblastí činnosti.109 Jádrem déle trvajících sporů mezi VDA a DSB byla 

především skutečnost, že VDA, ve své snaze získávat nové členy, usiloval 

o uchování pověsti nepolitického ochranného spolku, který v „žádném případě 

nemá iredentistické cíle“. S odůvodněním, že politická činnost „Německého 

ochranného spolku“ VDA poškozuje, se chtěl VDA od DSB distancovat. 

20. 9. 1927 se sešla komise vedoucích členů obou organizací. Zde se ukázalo, jak 

VDA dovedl jasně odlišovat mezi svými tajnými přáními a taktickým chováním 

na veřejnosti. „Navenek musíme bezpodmínečně zabránit dojmu, že 

spolupracujeme s politickými a iredentistickými spolky, i když tato práce /práce 

VDA, pozn. aut./ ve svém důsledku přirozeně iredentistická je“, prohlásil dr. Jahn, 

předseda slezského zemského svazu „Spolku pro Němce v zahraničí“ (VDA). 

Hlavní jednatel VDA Seebohm ve stejném duchu upozornil, že „dosavadní činnost 

„Ochranného spolku“, (…) byla pro VDA navenek vlastně neúnosná, ačkoli ji VDA 

samozřejmě schvaloval“.110  

Další jednání, do kterých se zapojilo například říšské ministerstvo vnitra, však 

probíhala bezvýsledně, a v roce 1928 rozpory vyústily ve vystoupení VDA 

                                                 
107 K tomuto tématu: Fenschel, D., Zur Vorgeschichte, Organisation und Tätigkeit des Deutschen 
Schutzbundes in der Weimarer Republik, Rostock 1966; Zehn Jahre Deutscher Schutzbund 1919-1929, 
Berlin 1929. 
108 Possekel, K., Studien zur Politik des Vereins für das Deutschtum im Ausland (VDA) in der Weimarer 
Republik, Rostock 1967, s. 82-83. 
109 Grundmann, Deutschtumspolitik zur Zeit der Weimarer Republik, 1977, s. 382. 
110 záznam ze společného jednání mezi VDA a DSB. Tamtéž. 
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z „Německého ochranného spolku“ (DSB). Ve stejném roce se potom přesto uvnitř 

VDA začaly prosazovat pravicově orientované síly a „stranickopolitická neutralita“ 

se stále zřetelněji stávala pouhou fasádou před veřejností.111 

Exkurz: sudetoněmecké zahraniční hnutí 
 

Předmětem práce jsou národní organizace starající se o zahraniční Němce, 

u jejichž zrodu stáli říšští Němci. Přesto je namístě na příkladu „Sudetoněmeckého 

vlasteneckého svazu“ upozornit na existenci organizací s ekvivalentním 

zaměřením, jejichž členy však byli Němci, již se do výmarské republiky 

přistěhovali. Takový exkurz je vhodný především proto, neboť tato uskupení svou 

činností aktivitu oněch říšskoněmeckých doplňovala.  

 

Sudetští Němci odcházeli do Německa a Rakouska tradičně především za prací 

nebo studiem, politické důvody nehráli žádnou významnou roli. Stejně jako 

v Československu se Němci zprvu necítili být specifickou národnostní skupinou a 

k národní identitě a národní sounáležitosti se museli na začátku 20. století teprve 

propracovávat, ani po emigraci nevytvářeli národní sdružení. V souvislosti se 

skutečností, že se identifikovali výhradně regionálně, vytvářeli sdružení regionální 

– landsmanšafty – podle toho, odkud v Československu pocházeli. Příčinou 

sdružování nebyl nacionalismus, nýbrž potřeba vytvářet organizace charitativního 

nebo sociálního charakteru, jež by pomáhaly sudetským Němcům v jejich integraci 

v říši. Tak zvané „Sudetoněmecké pomocné spolky“ (Sudetendeutsche 

Hilfsvereine) se postupně sbližovaly a vytvořily „Sudetoněmecký vlastenecký svaz“ 

(Sudetendeutscher Heimatbund, SHB) s třemi pobočkami – v Berlíně, Pasově a 

Vídni, přičemž nejdůležitější se stala vídeňská pobočka.112 

Sudetoněmecké zahraniční hnutí se potýkalo jak s  finančními problémy, tak 

s organizační roztříštěností; zdaleka ne všechny sudetoněmecké organizace totiž 

splynuly do SHB. Vznikala naopak i jiná sdružení pomáhající vystěhovalcům při 

začleňování do života v nové zemi. SHB si však vydobyl určité dominantní 

postavení i proto, že na rozdíl od Rakouska, kde si sudetští Němci s ohledem na 

tradici Rakousko-Uherska přízeň nemuseli nijak složitě budovat, bylo v Německu 

potřeba o ni bojovat. 
                                                 

111 Grundmann, Deutschtumspolitik zur Zeit der Weimarer Republik, 1977, s. 382. 
112 Jaworski, Vorposten oder Minderheit, 1977, s. 96nn. 
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„Sudetoněmecký domovský svaz“ byl stejně jako konkurenční uskupení 

existenčně závislý na finanční podpoře vlády výmarské republiky, neboť členské 

příspěvky nestačily pokrýt ani náklady na pouhý chod organizace. Subvence 

přicházely nepravidelně v různé výši z tajných fondů zemských vlad, říšského 

ministerstva vnitra a zahraničního úřadu, ale přispíval též „Svaz německých měst“ 

a další subjekty. Poskytovány byly za nejvyššího utajení a „oficielně neschváleny“ 

putovaly přes soukromé kanály. Pečlivé utajování finančních zdrojů, jejich 

nepravidelný přísun jakožto skutečnost, že jednotlivé organizační suborganizace 

SHB nehospodařily z jedné společné kasy, neumožňují přesně určit celkový objem 

a vývoj rozpočtu sudetoněmeckého zahraničního hnutí.113 

Přesto, že se vídeňská pobočka výrazněji prosazovala, byla ta berlínská důležitá 

pro své kontakty na velké německé národní organizace a oficiální vládní místa. 

V roce 1925 definoval SHB dvě cílové skupiny své činnosti. Měli jimi být 

sudetoněmečtí imigranti v Německu, ale též říšští Němci. První skupina 

představovala tradiční klientelu, svaz se zavazoval nadále pomáhat sudetským 

Němcům žijícím v Německu v jejich záležitostech. Orientace na říšské Němce 

naznačuje posun svazu k nacionální tématice. Cílem mělo být šíření informací 

o nouzi 3,5 milionů Němců žijících v Československu a zdůrazňování jejich 

významu pro celý německý národ. Tato „osvětová činnost“ nebyla nic snadného, 

neboť se rovnala boji s „říšskoněmeckou arogancí“. Sudetští Němci byli 

konfrontováni s realitou, která naznačovala, že jim říšští Němci věnují v porovnání 

s německou menšinou na západě Polska daleko menší pozornost. Ve výmarské 

republice totiž ve srovnání s polskou tematikou chybělo vědomí bezprostředního 

zasažení záležitostmi sudetských Němců a pocit odpovědnosti za jejich osud a 

rovněž scházela zakořeněná nenávist vůči Čechům, která byla naopak typická pro 

vztah německé veřejnosti vůči polskému národu.114 

Sudetští Němci žijící v Německu se těžko smiřovali s tím, že nejen Němci v Polsku 

ale i např. daleko menší německá menšina v Tyrolsku se těšila větší říšské 

pozornosti. Změnili tedy taktiku a svou propagandu zaměřili na zdůrazňování 

nezbytnosti sudetských Němců pro Německo, neboť tito „tvoří hradbu před Čechy“ 

a Slovany vůbec. Sudetští Nemci tedy „nevolali o pomoc“, nýbrž kladli důraz na to, 

že Německo tyto „životně důležité části německého národa nutně potřebuje“, 

                                                 
113 Jaworski, Vorposten oder Minderheit, 1977, s. 96nn. 
114 Tamtéž, s. 107nn. 
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neboť „sudetští Němci slouží jako ochranný val před slovanskou záplavou“ a 

českým imperialismem. Zlomový byl rok 1926 a vstup dvou německých 

aktivistických stran do československé vlády. Hrozilo totiž, že se takovým vývojem 

obraz „trpící německé menšiny v Československu“ nezbytně zhroutí. SHB se tedy 

snažil událost obrátit ve svůj prospěch a propagandisticky ji využít. Chopil se 

myšlenky „německé mitteleuropy“ a německé politiky, kteří do československé 

vlády vstoupili, charakterizoval jako průkopníky této myšlenky. Ale protože byla 

jedna varianta vysvětlení pravděpodobně nedostačující, přispěchal SHB s dalším 

interpretačním modelem. Ten přijetí vládní odpovědnosti německými aktivistickými 

politiky hodnotil jako „omyl v důsledku pocitu opuštěnosti“.  

Vzhledem k tomu, že sudetoněmecké zahraniční hnutí lpělo rigorózně 

na extrémním kurzu bez ohledu na reálný vývoj v ČSR, ztrácelo od roku 1926 

na mezinárodní důvěryhodnosti. V Německu se mu dařilo přežívat jen díky 

napojení na německé národní svazy.115 

3.4 Kontakty mezi vládní a nevládní rovinou 

Celou výmarskou republikou se vine úsilí systém „péče o Němce v zahraničí“ 

sjednotit, zlepšit jeho organizaci a koordinaci. Odhlédneme-li od dílčích úspěchů 

na poli soukromých organizací, jakými bylo založení „Německého ochranného 

spolku“ (DSB) a „Účelového svazu“, nebyly žádné pokusy úspěšné. Jak již bylo 

naznačeno, vznikl DSB v roce 1919 jako střechová organizace sdružující privátní 

národní uskupení. „Účelový svaz svobodných německých národních spolků“ 

(Zweckverband der freien Deutschtumsvereine) byl zřízen později, v roce 1922, a 

jeho členy se staly: „Spolek pro Němce v zahraničí“ (VDA), „Německý ochranný 

spolek“ (DSB), „Svaz zahraničních Němců“ (Bund der Auslandsdeutschen, BDA), 

„Německá koloniální společnost“ (Deutsche Kolonialgesellschaft), „Říšský svaz 

katolických Němců v zahraničí“ (Reichsverband für die katholischen 

Auslandsdeutschen), „Sdružení německých evangelíků v zahraničí“ (Vereinigung 

Deutsch-Evangelisch im Ausland), „Sdružení pro německé osidlování a putování“ 

(Vereinigung für Deutsche Siedlung und Wanderung).  

Po celou dobu výmarské republiky úřední, tajné vládní a soukromé instituce 

fungovaly paralelně vedle sebe a někdy též proti sobě. Hlavní problémy politiky 

„péče o zahraniční německé menšiny“ byly následující: 1. nedostatečná 
                                                 

115 Jaworski, Vorposten oder Minderheit, 1977, s. 107n. 
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komunikace mezi jednotlivými zapojenými říšskými úřady – mezi zahraničním 

úřadem, říšským ministerstvem vnitra, pruským ministerstvem vnitra a říšským 

ministerstvem financí. Koordinace kompetencí mezi rezorty byla nefunkční, takže 

mnohdy několik ministerstev pracovalo ve stejné oblasti; 2. chyběla koordinace 

v rozdělování a přidělování finančních prostředků, čehož dovedly soukromé spolky 

schopně využívat ve svůj prospěch tak, že žádaly o příspěvek na více místech 

zároveň; 3. pokusy vlády koordinačně zvládnout systém péče o německé menšiny 

krachovaly na nepřehlednosti organizací a na jejich neochotě se sjednotit. 

Přesto potřeba lepší organizaci neutuchala: zainteresovaná ministerstva se 

opakovaně setkávala spolu s nejdůležitějšími organizacemi - z vládních byla 

zastoupena „Německá nadace“ a ze soukromých „Spolek pro Němce v zahraničí“ 

(VDA), a „Německý ochranný spolek“ (DSB) - aby se společně pokoušely 

problematiku řešit. Zatímco první změny, jejichž cílem mělo být vymezení 

kompetencí, geografické rozdělení působnosti a sjednocení financování, iniciovala 

v roce 1921 Německá nadace, která trpěla kompetenčními spory mezi říšským 

ministerstvem vnitra a zahraničním úřadem, o rok později s obdobnými podněty 

přišel sám zahraniční úřad. Představil návrh vybudovat efektivní a účinný aparát, 

vytvořit jednu organizaci ze všech soukromých spolků a vládních úřadů, přičemž 

celkové vedení mělo připadnout právě zahraničnímu úřadu. Plán zkrachoval 

z důvodů neslučitelnosti cílů zúčastněných subjektů a odlišné politické 

příslušnosti, respektive blízkosti k různým politickým stranám. Spolky, jichž se plán 

týkal, nebyly ochotny se podrobit vůli státu. Nebyly na něm zcela finančně závislé, 

což jim dávalo přeci jen určitý manévrovací prostor. Rovněž říšská ministerstva 

financí a vnitra i jednotlivé říšské země výmarské republiky snahy zahraničního 

úřadu po sjednocení činnosti odmítaly. Lze předpokládat, že se obávaly ztráty 

svého vlivu.  

Kompromisní řešení se vládě podařilo nalézt v roce 1923. Kompetence říšských 

orgánů měly být rozděleny následovně: činnost uvnitř stávajících německých 

hranic měla spadat pod říšské ministerstvo vnitra; v tak zvaném „starém 

zahraničí“, tedy na území, jež bylo zahraničím do roku 1914, připadla 

do kompetence zahraničního úřadu. Za aktivity v „novém zahraničí“, tedy na 

území, jež bylo podle Versailleské mírové smlouvy odstoupeno Polsku, měl být 

zodpovědný zahraniční úřad spolu s „Německou nadací“. Ministerstvo vnitra však 

získalo právo se do této oblasti výrazněji zapojovat, neboť vazby mezi 
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odstoupenými územími a Německem vnímalo jako obzvlášť úzké. Spolupráce 

jednotlivých říšských ministerstev s konkrétními soukromými národními spolky a 

uskupeními měla být rozdělena podle toho, na který region se ten který subjekt 

specializoval, a sice podle stejných kritérií: činnost uvnitř říše, ve starém zahraničí, 

v novém zahraničí. 

Avšak ani tento plán centralizace se uskutečnit nepodařilo. Za částečný úspěch 

zahraničního úřadu je možno považovat určité posílení jeho kompetence v rámci 

kontrolní činnosti vůči jednotlivým spolkům. Krekeler tvrdí, že napříště nemohl 

žádný spolek uskutečnit nějakou akci bez toho, aniž by o ní nebyl zahraniční úřad 

informován. 

Ani v druhé polovině 20. let zájem německé vlády nalézt efektivnější a levnější 

řešení národnostní politiky nepolevoval. Říšské ministerstvo vnitra navrhlo v roce 

1926 sloučit národní konference (Deutschtumstagungen), jichž se každoročně 

s obdobným zaměřením v Německu konalo několik, a na které ministerstvo vždy 

finančně přispívalo. Tím, že by se každý rok konala jenom jedna taková schůze, 

by ušetřily čas i peníze všechny zúčastněné organizace. Snížení nákladů bylo 

žádoucí i z toho důvodu, že jejich nárůst mohl eventuelně znamenat, že by bylo 

nutné rostoucí náklady státní kasy předložit k projednání říšskému sněmu.116 

V důsledku světové hospodářské krize, ale také díky nastupující politické 

radikalizace se intenzita schůzek říšských úřadů zapojených do národnostní 

politiky koncem 20. let dále zvyšovala, a vyvrcholila setkáním všech říšských a 

pruských rezortů v roce 1929. V březnu 1929 měl být posouzen význam 

jednotlivých soukromých spolků s cílem s těmi „nadbytečnými“ ukončit spolupráci, 

tedy jim seškrtat státní podporu. Opatření směřovalo k zvýšení koncentrace 

„národních sil“ a omezení plýtvání.117 Vymýtit praxi, kdy  mohly spolky žádat o 

podporu na více místech zároveň, měla „reforma“ z května téhož roku. Organizace 

byly rozděleny do tří skupin: 1. zabývající se činností týkající se odškodňování 

(např. Německý východní svaz, Sdružení koloniálních Němců, Svaz zahraničních 

Němců); 2. sdružené v „Účelovém svazu soukromých německých národních 

spolků“ (Zweckverband der freien Deutschtumsvereine) a působící směrem do 

zahraničí (Spolek pro Němce v zahraničí, Německý ochranný spolek, Spolek 

Gustava Adolfa, Říšský svaz zahraničních německých katolíků, Německý 

                                                 
116 Grundmann, Deutschtumspolitik zur Zeit der Weimarer Republik, 1977, s. 362. 
117 Tamtéž, s. 365. 
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zahraniční insititut) a 3. tzv. pohraniční svazy (Grenzlandverbände), jež se 

zaměřovaly na činnost v pohraničí.118 

V březnu 1930 dospěla vláda k dohodě přispívat finančně jen těm organizacím, jež 

se skutečně věnují „péči o zahraniční Němce“. Na podpoře největšímu „Spolku 

pro Němce v zahraničí“ (VDA) i vědeckému „Německému zahraničními institutu“ 

(DAI) se shodli zástupci všech ministerstev, stejně tak na subvencování činnosti 

konfesně profilovaných organizací. Státní finance nakonec byly přislíbeny i 

„Německému ochrannému spolek“ (DSB), především díky reformě jeho vnitřní 

organizačního struktury – ze svazu spolků se stal sdružením konkrétních fyzických 

osob. Naopak „Svaz zahraničních Němců“ (Bund der Auslandsdeutschen, BDA) 

se napříště musel bez financí ze státní kasy obejít.   

Z jednání vzešlo navíc obecné doporučení zaměřit finanční státní podporu spíše 

na konkrétní projekty, než na dotaci organizačních záležitostí. V průběhu dalších 

diskusí na jaře 1930 se nepodařilo přiřadit spolky do příslušnosti konkrétních 

ministerstev, a tak se i nadále stávalo, že některá organizace získala podporu 

od jednoho orgánu, i když jiný rezort byl zcela proti. Další iniciativa k sjednocení 

péče o zahraniční Němce z března 1931 zůstala bezvýsledná. 

Výsledky téměř dvouletých jednání ministerstev (1929 – 1931), jejichž cílem měla 

být restrukturalizace práce se zahraničními Němci, absolutně neodpovídaly 

původním záměrům. Veškeré pokusy zůstaly jen v počátcích, pokaždé neuspěly 

kvůli kompetenčním sporům. Pouze tam, kde přidělování veřejných prostředků ze 

státního rozpočtu nevyžadovalo diskusi (OSSA; Německá nadace) a hlavní role 

zahraničního úřadu byla nesporná, probíhalo vše hladce. Ukázalo se, že spolky, 

ač neustále pod dohledem rezortů, se zásahů z jejich strany mohly obávat jen 

ve zvlášť extrémních prohlášeních či akcích.119 

Hlavní konkurenční výhoda jednotlivých spolků při získávání finančních prostředků 

a míra jejich politického vlivu však nezávisely výhradně na velikosti, respektive 

počtu členů; významným, a dle některých autorů vůbec nejvýznamnějším,120 

důvodem politického vlivu byla široká síť osobních vazeb mezi vůdci německých 

menšin působících v Německu a jejich osobních kontakty na příslušné říšské 

orgány. 
                                                 

118 Grundmann, Deutschtumspolitik zur Zeit der Weimarer Republik, 1977, s. 367-370. 
119 Tamtéž, s. 370-373. 
120 Schot, B. Nation oder Staat? Deutschland und der Minderheitenschutz. Zur Völkerbundspolitik der 
Stresemann-Ära, Marburg/Lahn 1988, s. 105-106. 
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Norbert Krekeler v této souvislosti upozorňuje, že samotný pokus o sjednocení 

nacionalistických organizací je významný z pohledu vývoje po roce 1933. Oba 

procesy mají dle něj paralely. To, co se v roce 1933 povedlo pomocí 

glajchšaltování  – dobrovolně nebo pod tlakem – deset let před tím zkrachovalo. 

Motiv „peníze“ nebyl natolik silný, aby přivedl k integraci skupiny s protikladným 

názory.121 

4. Spolek pro Němce v zahraničí 

4.1 Historický vývoj 

„Spolek pro Němce v zahraničí“ (Verein für das Deutschtum im Ausland, VDA) 

vzešel z rakouského spolku pro podporu německých škol v Rakousko-Uhersku. 

V roce 1881 byla v Německu založena paralelní organizace „Německý školský 

spolek“ (Deutscher Schulverein), která na začátku 20. století přijala název „Spolek 

pro Němce v zahraničí“. Až do konce 1. světové války stál Spolek ve stínu 

„Všeněmeckého svazu“ (Alldeutscher Verband), jenž se po první světové válce 

zdiskreditoval svým monarchistickým a agresivně imperialistickým postojem. 

V důsledku toho získal VDA ústřední postavení ve veřejné „propagandě němectví“ 

v době výmarské republiky. Nacionální myšlenka silného německého národa 

pronikla do programu VDA i přesto, že se spolek formálně přihlásil k výmarské 

republice122. VDA se snažil přizpůsobit novým poměrům - požadoval anšlus 

Rakouska, kulturní autonomii, zřízení vládního úřadu pro zahraniční Němce, 

svolání národního shromáždění a realizaci práva na sebeurčení německého 

národa.123 Požadoval sebeurčení pro Němce, o právu na sebeurčení národů 

hovořil zřídka, neboť, jak formuloval aktivní člen VDA M. H. Boehm: důsledná 

realizace práva na sebeurčení by znamenala „politickou anarchii“.124  

Vytýčil si dva konkrétní úkoly: podporu příslušníků německého národa na celém 

světě s cílem uchovat je německému národu na jedné straně a domácí „osvětu“ 

ve prospěch německé myšlenky v říši na straně druhé. Prvního cíle chtěl 
                                                 

121 Krekeler, Revisionsanspruch und geheime Ostpolitik der Weimarer Republik, 1973, s. 39. 
122 V roce 1925 se prosadila občansko-demokratické síly proti monarchistickým. Hlavním reprezentantem 
„provýmarských“ sil byl dr. Wilhelm Külz – v roce 1925 starosta Drážďan, později říšský ministr vnitra a 
předseda zemského svazu VDA Sasko,  
123 Possekel,, Studien zur Politik des Vereins für das Deutschtum im Ausland (VDA) in der Weimarer 
Republik, 1967, s 21-37; Grundmann, Deutschtumspolitik zur Zeit der Weimarer Republik, 1977, s. 381. 
124 Boehm, M. H., Europa irredenta, Berlin 1923, s. 82; zde dle Grundmann, Deutschtumspolitik zur Zeit der 
Weimarer Republik, 1977, s. 166. 
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dosahovat „nepolitickou činností kulturního charakteru“ – zřizováním a 

financováním německých škol a knihoven v zahraničí, financováním platů 

německých zahraničních učitelů a učebních pomůcek125; druhého cíle pak 

vybudováním rozsáhlého propagačního a organizačního aparátu ve výmarské 

republice.  

Deklarované kulturně politické cíle měly „doma“ sloužit především k lákání nových 

členů a k získávání finanční podpory od soukromých osob, institucí, organizací a 

později i ze státního rozpočtu.126 Oficiálně se VDA tedy snažil prezentovat jako 

nepolitický a zdůrazňoval to poukazováním na svůj neutrální vztah k politickým 

stranám. Avšak tuto zásadu nedodržoval konsekventně, blízko měl k DVP, 

posléze k DNVP.127 Navíc svůj kulturní charakter překračoval jen pouhou 

propagací svých cílů: například v bojovně laděném letáku „Ringendes Deutschtum 

1. Sudetendeutschtum“ (Německý národ bojující 1. Němci sudečtí) VDA 

poukazuje na neustálý nutný boj Němců v českých zemích proti agresivní 

čechizaci s poukazem na prioritu boje o německé školy, neboť jejich existence je 

rozhodující pro „bytí či nebytí zahraničních Němců“.128 Agresivní protičeská, 

štvavá, politicky motivovaná propaganda se objevovala také na akcích, které VDA 

pořádal.129 

Na začátku 20. let se obdobně jako jiné národní organizace VDA orientoval 

na podporu německé menšiny na územích odstoupených Polsku. Hlavním 

tématem byl požadavek práva na sebeurčení. Na domácí scéně se mu od vzniku 

výmarské republiky dařilo upevňovat svou pozici a jeho dlouholeté zkušenosti a 

bohatá síť kontaktů mu umožňovaly vyvíjet vliv i na jiné nacionalistické organizace. 

Některé z nich vznikaly, jak již bylo řečeno, díky jeho přispění: např. „Německý 

ochranný spolek“ (DSB) v roce 1919 nebo v roce 1921 „Účelový svaz svobodných 

německých národních spolků“ (Zweckverband der freien Deutschtumsvereine).  

Změna přišla v roce 1924 s obratem od „obranné taktiky“ k požadavku aktivnějšího 

přístupu.130 Do popředí se dostávala hesla požadující realizaci velkoněmecké 

                                                 
125 Viz §1 a §2 stanov spolku VDA z roku 1881, Possekel, K., Verein für das Deutschtum im Ausland,1984, 
s 282 – 297. 
126 Possekel, Verein für das Deutschtum im Ausland, 1984, s. 282-297. 
127 Possekel, Studien zur Politik des Vereins für das Deutschtum im Ausland (VDA) in der Weimarer 
Republik, 1967, s. 135. 
128 Jaworski, Vorposten oder Minderheit, 1977, s. 119. 
129 Tamtéž. 
130 Possekel, Studien zur Politik des Vereins für das Deutschtum im Ausland (VDA) in der Weimarer 
Republik, 1967, s. 85-86. 
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myšlenky či sjednocení Evropy pod německým vedením131. Propagandu a 

publicistickou činnost „musí vystřídat vědecká a reálná politická práce“, apeloval 

v říjnu 1925 vydavatel politického měsíčníku VDA Hermann Ullmann a 

neopomenul kriticky podotknout, že „přeorganizovanost v oblasti péče 

o zahraniční Němce je na škodu, že je to mrhání silami“.132 Po roce 1925 se 

požadavek „velkého Německa“ stával stále hlasitější, a to především v rámci 

propagandy uvnitř výmarské republiky. Největší úspěch zaznamenával Spolek 

v rozšiřování svého vlivu prostřednictvím škol. Mládež vnímal jako hlavní cílovou 

skupinu. Skupiny VDA na školách se ze všech dalších skupin Spolku rozrůstaly 

nejrychleji a platily také za nejúspěšnější ve finančních sbírkách ve prospěch 

zahraničních německých škol. Umě využíval relativně snadné manipulace dětí 

školního věku a věřil, že se mu podaří prostřednictvím dětí dosáhnout i na jejich 

rodiče. Aktivně se také podílel na zpracovávání školních pomůcek od učebnic, 

přes mapy a informační brožury, které samozřejmě odrážely ideologii VDA.  

Od roku 1929 se začal VDA politicky posouvat více doprava a v roce 1930/31 

navázal přímé kontakty s NSDAP. Mládežnický časopis „Roland-Blätter“ v roce 

1931 doporučoval Hitlerovy myšlenky jako vhodné argumenty pro propagaci 

Spolku, a citoval přitom z Hitlerovy knihy „Mein Kampf“.133 

4.2 Organizační členění  

Nejnižší organizační rovinu Spolku tvořily místní (Ortsgruppen) a školní skupiny 

(Schulgruppen). Postupně přibývaly skupiny ženské (Frauengruppen), 

akademické místní skupiny (akademische Ortsgruppen), mládežnické skupiny 

(Jugendgruppen) a dokonce speciální skupiny uvnitř zemské policie či říšské 

armády.134 Vedení Spolku tvořilo předsednictvo (Hauptvorstand) a hlavní výbor 

(Hauptausschuß). Od roku 1922 existovalo navíc členění regionální; z 12 zemský 

svazů (Landesverbände) jejich počet do roku 1930 vzrostl na 27, včetně svazu 

rakouského. Každý regionální svaz se starala o konkrétní zahraniční region 

obývaný německou menšinou, tzv. Betreuungsgebiet. Ten se přiděloval na 

základě geografických, historických, kulturních, hospodářských nebo politických 

                                                 
131 Ullmann, H., Zum Beginn des 25. Jahrgangs, Deutsche Arbeit, říjen 1925, H. 1, s. 5. 
132 Tamtéž, s. 4. 
133 Possekel, Verein für das Deutschtum im Ausland, 1984, s. 282–297. 
134 Prehn, U., ´Volksgemeinschaft im Abwehrkampf´. Zur Organisation und Politik des Vereins für das 
Deutschtum im Ausland (VDA) in der Weimarer Republik, Hamburg 1997, s. 36. 
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vazeb, jež mezi říšskoněmeckým regionem a daným zahraničním německým 

územím v minulosti nebo dosud existovaly. O německou menšinu 

v Československu se tak dělily zemské svazy Bavorsko, Sasko a Durynsko a 

o „novou“ německou menšinu na západě Polska Brandenbursko a západní 

Prusko.135  

Vzhledem k pestrosti spolkové činnosti vytvořilo vedení VDA dvanáct oddělení 

specializujících se na nějakou dílčí oblast činnosti: 

- Jednatelství (Geschäftsführung) (řešení obecného provozu, personální záležitosti); 

- Oddělení propagandy a organizace (organizování propagačních a sbírkových akcí; 

přednášková činnost a pořádání lidových slavností a výstav, vypisování soutěží 

s cenami; prodej propagačních tiskovin); 

- Oddělení tisku a časopisů (budování informační sítě tiskových důvěrníků a 

redaktorů; vydávání tiskových zpráv a spolkových časopisů); 

- Oddělení práce s mládeží (organizace a školení mládeže po ukončení školní 

docházky; kontakty k německé zahraniční mládeži); 

- Oddělení akademické práce (spolupráce se studentskými kroužky a 

se zahraničními německými studenty; propaganda s cílem zohlednění tematiky 

zahraničních Němců na poli akademického výzkumu a výuky); 

- Oddělení stipendií (podpora zahraničních německých studentů); 

- Oddělení prázdninových zájezdů a turistiky (hlavním cílem byla odstoupená 

území; organizování výměn mládeže); 

- Oddělení tělesných cvičení (podpora „specificky německých“ forem tělocviku, 

např. formou tělovýchovných slavností dle tradice „otce“ německého sportu 

Friedricha Jahna); 

- Oddělení škol (podpora německých škol v zahraničí, např. zprostředkováváním 

učitelů a jejich dalším vzděláváním; podpora jednotlivých německých školských 

svazů v zahraničí; spoluutváření učebních plánů a zajišťování učebních pomůcek 

pro zahraniční německé školy); 

- Oddělení zahraničních knihoven (zřizování lidových a školních knihoven 

v zahraničí; spolupráce s německými vydavatelstvími a knihkupci v otázce 

knižních darů); 

                                                 
135 Possekel, Studien zur Politik des Vereins für das Deutschtum im Ausland (VDA) in der Weimarer 
Republik, 1967, s. 293. 
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- Knihovna a archiv (knihovna byla založena v roce 1910, v roce 1923 obsahovala 

10.000 svazků; archiv novin a časopisů byl přístupných vědecké veřejnosti); 

- Obchodní oddělení (správa spolkového majetku pocházejícího z členských 

příspěvků, darů a státních dotací; finanční realizace podpůrných akcí a projektů 

propagandy).136 

 

Prostřednictvím ekonomické divize „VDA-Wirtschaftsunternehmen G.m.b.H.“ 

založené v roce 1922 provozoval Spolek aktivní marketingovou činnost.137 Úkolem 

společnosti bylo rozesílání propagačních a agitačních materiálů. Brzy nabyl 

rozměrů regulérního zasilatelství. Nabídka sestávala z prodeje předmětů se 

symboly spolkové identity: odznaků, ozdobných špendlíků, náramků, pokladniček 

určených pro sbírkové akce, dopisních papírů a psacích potřeb s logem spolku, a 

dalších prodejních artiklů jako vlajek, doutníků atd. Prodej předmětů s logem měly 

spolu s moderními prostředky propagace (diapozitivy, film) sloužit k šíření 

velkoněmeckých myšlenek a k ukotvení identity spolku v povědomí nejširší 

německé společnosti. Například v roce 1930 vydal VDA Německý národní 

kalendář tematicky zaměřený na sudetské Němce.138 

Axiomem diskuse uvnitř Spolku po celá dvacátá léta byla snaha změnit se z elitní 

v masovou organizaci. Široce rozvětvená organizační struktura byla základem, 

propagační akce a snaha o „všudypřítomnost“ byly dalšími nástroji pro úspěšné 

dosažení tohoto cíle.139 

4.3 Členská struktura  

Původně byla činnost Všeobecného německého školského spolku v 19. století 

doménou akademických a úřednických kruhů. Tato struktura přetrvávala až 

do počátku 20. let 20. století – angažovali se úředníci, právníci, lékaři, profesoři. 

VDA však neustále zdůrazňoval, že je nutné, aby se otevřel širokým vrstvám a stal 

se „masovou organizací“, neboť „bez širokého masové hnutí nebude náš národ 

zralý pro příští dny, které budou ve znamení utváření velkého německého 

národa“.140  

                                                 
136 Prehn, ´Volksgemeinschaft im Abwehrkampf´, 1997, s. 37n. 
137 Possekel, Verein für das Deutschtum im Ausland ,1984, s. 282-297. 
138 Deutsche Arbeit 29, říjen 1929, H. 1, s. 85. 
139 Prehn,, ´Volksgemeinschaft im Abwehrkampf´, 1997, s. 36-41. 
140 Deutsche Arbeit 26, květen 1927, H. 8, s. 204. 

 51



Jak již bylo naznačeno, chtěl se VDA v konkurenci ostatních nacionalisticky 

orientovaných spolků a organizací prosadit svým „nepolitickým charakterem“. 

Usiloval o to proniknout jakožto organizace zajímající se výhradně o národní 

záležitosti do všech oblastí každodenního života občanů Německa. Každému 

bez ohledu na politickou nebo náboženskou příslušnost měl být účastí na lidových 

spolkových akcích nebo slavnostech zprostředkován pocit, že je součástí 

masového národního hnutí. K tomu, aby mohl oslovovat nejširší vrstvy mu 

pomáhalo jeho široké rozvětvení po celém území země prostřednictvím místních a 

školních skupin. Díky těm byl Spolek přítomen přímo v místě a především jejich 

zásluhou počet členů v průběhu 20. let neustále narůstal. Nejúspěšnějšími 

„náborovými akcemi“ bývaly lokální propagační akce a výroční schůze 

Pfingsttagungen, kterým je věnován prostor v jedné z dalších kapitol. V roce 1929 

Spolek učinil další pokus o rozšíření členské základy sblížením s profesními 

organizacemi – navázal kontakty s odbory, komorou řemeslníků, svazy 

zaměstnanců a sdruženími rolníků141 a v témže roce dosáhl hranice 2 milionů 

členů142. Přesto se mu do konce 20. let nepodařilo stát se skutečně masovou 

organizací všech společenských vrstev.143  

4.4 Financování  

Rozpočet VDA rychle rostl. Z roku 1924 na 1925 z 640.000 RM na 1,5 milionu RM 

a v roce 1928 hospodařil s 2,4 miliony RM. 

Příjmy pocházely z největší části ze sbírkových akcí – domovních, pouličních a 

školních, z peněz získaných na mimořádných propagačních týdenních akcích 

(Hilfs- und Werbewochen) a z členských příspěvků školních a místních skupin.  

Už v roce 1925 dělala částka určená na povinné výdaje vyplývající ze spolkových 

stanov 740.000 RM, a odpovídala tak výši finančních prostředků 

nashromážděných díky zmiňovaným sbírkám a členským příspěvkům. 

Spolek získával finance také z průmyslových a obchodních kruhů a 

nezanedbatelné příjmy přicházely i z  vlastního podnikání prostřednictvím 

zmiňovaného „Wirtschaftsunternehmen G.m.b.H.“. Další pak ve formě výtěžku 

z loterie, kterou VDA organizoval, a z pronájmu několika podlaží berlínského 

                                                 
141 Deutsche Arbeit 28, duben 1929, H. 7, s. 225-228. 
142 Prehn, ´Volksgemeinschaft im Abwehrkampf´, 1997, s. 43-50. 
143 Grundmann, Deutschtumspolitik zur Zeit der Weimarer Republik, 1977, s. 381; Deutsche Arbeit 26, 
červen 1927, H. 9, s. 237-239. 
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Domu „Spolku pro Němce v zahraničí“.144 Vlastní zdroje však nebyly dostačující a 

VDA byl do značné míry závislý na státní pomoci. Ta přicházela, jak bylo popsáno 

na jiném místě, nepravidelně a celý systém stání podpory byl poměrně chaotický. 

Subvence VDA získával od řady říšských úřadů i institucí, ale také ze  zemí říše 

(Reichsländer) a od obcí. Kompetenční spory mezi zahraničním úřadem a 

ministerstvem vnitra145 pak Spolek dovedl využívat ve svůj prospěch a k prosazení 

svých převážně finančních zájmů. 

 

V rámci zahraničního úřadu se problematikou zahraničních Němcům zabývalo 

oddělení „Němci v zahraničí a kulturní záležitosti“ (Deutschtum im Ausland und 

kulturelle Angelegenheiten). VDA byl spolu s jinými organizacemi pro podporu 

německých menšin financován z fondu „Péče o humanitární a vědecké vztahy 

se zahraničím“ (Plege humanitärer und wissenschaftlicher Beziehungen 

zum Ausland), pro který byla v roce 1925 z rozpočtu zahraničního úřadu určena 

položka 3,3 miliony RM.146 

V první polovině 20. let říšské ministerstvo vnitra vyhrazovalo prostředky určené 

pro podporu zahraničních Němců nadačnímu fondu Fides (Fides-Stiftung). Později 

dostával VDA roční příspěvky z ministerstva vnitra prostřednictvím „Fondu 

němectví“ (Deutschtumsfonds) ve výši až 50.000 RM, v roce 1929 dokonce 

65.000 RM určených podle ministerstva vnitra pro financování organizace Spolku, 

aby prostředky z jiných zdrojů mohl Spolek využívat na plnění konkrétních úkolů. 

Občas přicházela podpora též přímo z  říšského kancléřství. Na uspořádání 

výročního zasedání v roce 1927 přispěl říšský kancléř Wilhelm Marx, sám člen 

hlavního výboru VDA, částkou 4.000 RM.147 

Finance VDA získával tedy z několika zdrojů. Státní příspěvek a zdroje 

přicházející z hospodářského sektoru byly svou výší přitom nejdůležitější a jejich 

přísun byl garancí, že Spolek bude moci dostát svým závazkům, které vyplývaly 

z jeho stanov, a že se mu bude dařit realizovat svůj program činností jak doma, 

tak v zahraničí. 

                                                 
144 Prehn, Volksgemeinschaft im Abwehrkampf´, 1997, s. 51. 
145 Krekeler, Revisionsanspruch und geheime Ostpolitik der Weimarer Republik, 1973, s. 39-48. 
146 Prehn, Volksgemeinschaft im Abwehrkampf´, 1997, s. 52. 
147 Tamtéž, s. 52-53. 
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4.5 Metody práce Spolku pro Němce v zahraničí 

„Spolek pro Němce v zahraničí“ si od samého začátku svého působení ve 

výmarské republice uvědomoval, že předpokladem úspěchu jeho zahraniční 

činností je, že se mu podaří získat co nejširší okruh říšskoněmecké veřejnosti. 

Svou činnost tedy rozdělil na domácí (Innenarbeit) a zahraniční (Außenarbeit). 

Usiloval o to, aby si pokud možno všichni Němci uvědomili „velikost německého 

národa“ a jeho  světový význam; význam „německého poslání“, spolu s hlubokým 

„národním cítěním“ měly proniknout každého – od dělníka až po továrníka, neboť 

Spolek vycházel z představy, že jestliže si říšští Němci uvědomí, že jsou součástí 

velkého národa, jehož „jedna třetina musí žít za náhodně stanovenými hranicemi“, 

přijdou sami na to, že je v  zájmu každého z nich „přinést nějakou oběť“.148  

Ve své „domácí“ činnosti se Spolek orientoval na osvětovou, informační a 

propagační činnost s cílem získat co nejvíce říšských Němců pro myšlenku 

podpory německého národa a ochotných nějakou tu zmiňovanou oběť přinést – 

rozuměla se oběť materielního charakteru ve prospěch „trpících krajanů“. 

Porozumění v Německu si získával čilou přednáškovou činností, články v tisku, 

vlastní publicistickou činností, pořádáním nejrůznějších informačních a 

propagačních akcí a tím, že si dovedl získat náklonnost říšských úřadů. Jádrem 

aktivit na domácím poli se pro VDA stala široká oblast školství – od vlivu na školní 

děti a mládež, přes spolupráci s vysokoškoláky a vysokoškolskými učiteli až po 

úsilí prosadit problematiku zahraničních Němců do školní výuky a ambice 

etablovat ji jako svébytný vědecký obor. 

4.5.1 Domácí činnost 
Otázky související s německými menšinami na celém světě a s německým 

národem jako takovým přibližoval VDA veřejnosti v rámci přednáškové činnosti. 

Přednášky mívaly několik forem: od odborných, zaměřených na konkrétní cílovou 

skupinu jakou bývaly často svazy učitelů, přes přednáškové večery v berlínském 

ústředí Spolku, přednášky místních skupin v rámci různých propagačních akcí až 

po vystoupení na velkých spolkových shromážděních. Němcům v Československu 

a ohrožení jejich němectví se např. v roce 1925 věnovalo VDA v Berlíně hned 

dvakrát.149 Výklad měl být co nejzajímavější, a proto se Spolek snažil doplňovat jej 

                                                 
148 VDA - Jahresbericht 1926, s. 8. 
149 VDA – Jahresbericht 1925, s. 34-35. 
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fotografiemi, promítáním diapozitivů nebo projekcí filmů. Za tímto účelem založil 

obrazový archív, který kromě fotografií obsahoval také diapozitivy a pohlednice, 

z nichž vytvářel celé tematické obrazové soubory sestávající i z několika set 

fotografií. Většinu obrazového materiálu získával VDA díky svým důvěrníkům 

v zahraničí, kteří je zasílali do Berlína.150 Fotografie a pohlednice tematicky 

zachycovaly nejrůznější podoby života zahraničních německých menšin: od 

příkladů místní architektury, přes obrázky krajin a měst, až po prezentaci místních 

lidových krojů. V roce 1926 dosáhl počet obrazových souborů 52. Němcům 

v Polsku a Československu se věnovaly sady: „Das Deutschtum in Polen“, „Das 

zerrissene Oberschlesien“ a „Sudetendeutschtum“151; zemský svaz Durynsko 

vydal např. sérii fotografií o Němcích na Slovensku152. 

Existence obrazového archivu vycházela z myšlenky umožnit každému 

přednášejícímu, aby si mohl co možná nejrychleji a nejkvalitněji zajistit 

odpovídající obrazovou dokumentaci ke svému tématu.  

VDA se věnoval rovněž výrobě krátkých filmů. V roce 1928 vyprodukoval kromě 

materiálů zachycujících každoroční květnová shromáždění „Pfingsttagungen“ dva 

filmy. Kratší, osmiminutový se věnoval vzniku a významu zahraničních Němců 

(Vom Deutschtum im Ausland), šestnáctiminutový zachycoval návštěvu dětského 

domova VDA v Crossenu nad Odrou (Ein Besuch im V.D.A.-Kinderheim 

in Crossen a. d. Oder)153 a v roce 1929 přibyl snímek o Němcích na Slovensku 

(Das Deutschtum in der Slowakei)154. 

Rozhodující úloha v realizaci přednášek připadala tzv. propagačním řečníkům 

VDA (Werberedner), zemským svazům a místním nebo školním skupinám. Proto, 

aby uskutečnění nějaké přednášky bylo pro místní a školní skupiny co možná 

nejsnadnější, vydávalo ústředí VDA seznam vhodných přednášejících, který byl 

následně poskytnut skupinám na regionální úrovni.155 V praxi to pak vypadalo tak, 

že měl Spolek k dispozici několik řečníků – specialistů, kteří svou činností 

pokrývali určitý region. Větší dosah si Spolek sliboval od přednášek šířených 

na vlnách rozhlasového vysílání. Zemský svaz Bavorsko inicioval v roce 1925 

                                                 
150 VDA – Jahresbericht 1926, s. 26. 
151 VDA – Jahresbericht 1928, s. 78-84. 
152 VDA – Jahresbericht 1925, s. 89. 
153 VDA – Jahresbericht 1928, s. 78-84. 
154 VDA – Jahresbericht 1929, s. 83. 
155 VDA – Jahrresbericht 1926, s. 28. 
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například rozhlasové vysílání přednášek týkající se Němců v Čechách a vztahu 

říšských Němců a Němců pohraničních (Reichsdeutsch und Grenzdeutsch).156  

VDA při formulaci svých propagačních akcí úzce spolupracoval i s některými 

dalšími organizacemi. Zemskému svazu Bavorsko se dařilo úspěšně rozvíjet 

vazby na „Německou akademii“ (Deutsche Akademie), která v roce 1928 podpořila 

cíle VDA uspořádáním tzv. Sudetoněmeckého večera v mnichovském rozhlase. A 

zemský svaz Hesensko v otázkách zprostředkování řečníků účinně kooperoval 

z „Říšskou centrálu pro službu vlasti“ (Reichszentrale für Heimatdienst).157  

 

Každoroční vrchol činnosti Spolku představovalo velké masové shromáždění, jež 

se konalo vždy v květnu v době svatodušních svátků (Pfingsttagung). Na jaře a 

na podzim se kromě toho vedoucí představitelé setkávali na schůzích hlavního 

výboru (Hauptauschusssitzung) a nejmenší, ale pravidelný, prvek v souboru 

propagačních akcí VDA tvořily regionální propagační týdny „Werbewochen“ 

pořádané od roku 1925. Přednášky byly přirozeně nedílnou, i když ne jedinou, 

součástí všech těchto akcí.  

Již samotný název propagačních týdnů prozrazuje, co bylo jejich hlavním cílem. 

Werbewochen se po úspěšné bavorské premiéře v roce 1925 staly efektivním 

prostředkem propagace vhodným pro získávání nových členů i finančních 

prostředků a postupně se prosazovaly do dalších regionů. Hlavní jejich výhoda 

spočívala v tom, že působily přímo v místě, měly možnost bezprostředně působit 

na místní obyvatelstvo, „na lhostejnou veřejnost roztříštěnou stranickou 

politikou“.158  

Realizace propagačních týdnů spadala do kompetence regionálních svazů, 

respektive místních a školních skupin; ústředí Spolku se snažilo jejich realizaci 

skupinám usnadnit a vypracovalo pro tyto účely v roce 1926 brožuru, která 

obsahovala základní pravidla pro jejich pořádání. Přesto regiony nepostupovaly 

jednotně. Někde se akce omezila na „osvětu“ a propagaci pomocí plakátů, letáků, 

fotografií a na finanční sbírky pořádané žáky, kteří byli členy školních skupin. 

Jinde se svaz zaměřil na dospělou populaci prostřednictvím veřejných prohlášení, 

                                                 
156 VDA – Jahresbericht 1925, s. 74. 
157 VDA – Jahresbericht 1928, s. 102-107. 
158 Deutsche Arbeit 26, květen 1927, H. 8, s. 203-205.  
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přednášek nebo spolupráci s místním tiskem, jemuž poskytoval články a 

poznámky tematicky se týkající problematiky zahraničních Němců.159 

„Werbewochen“ představovaly pro Spolek významný zdroj finančních prostředků. 

Do roku 1926 přínos ze sbírkové činnosti činil 400.000 RM.160 Bavorskému a 

Saskému zemskému svazu přinesly v roce 1928 dle vyjádření VDA „velkolepý“ 

čistý zisk 125.000 RM161, který později vzrostl v Bavorsku na 153.000 RM, 

přičemž jen v Mnichově se za půl dne vybralo 33.000 RM. Nejednalo se přitom jen 

o charitativní pouliční sbírku, ale i o příjmy z prodeje drobných propagačních 

předmětů VDA, pohlednic nebo květin.162 Zároveň se Spolku dařilo podle jeho 

vlastních slov tímto způsobem vzbuzovat „v širokých vrstvách společnosti“ zájem 

o zahraniční Němce a oslovovat „tisíce nových členů“.163 Jako šok tak na VDA 

zapůsobilo nařízení pruského ministerstva kultu, které v roce 1926 pořádání 

sbírkových akcí ve školách zakázalo. Opatření pruské vlády Spolek prezentoval 

jako nebezpečí ohrožující aktivity, jež „jsou životně důležité pro udržení 

německého živlu mimo říši“.164 

Dvakrát ročně na jaře a na podzim se scházel hlavní výbor VDA. Schůze se 

konaly na různých místech Německa a s ohledem na skutečnost, že mezi 

účastníky bývali i hosté ze zahraničních oblastí s německým osídlením, střetávala 

se zde činnosti vnitroněmecká se zahraniční. Kromě regionálních svazů a 

zástupců Rakouska přijížděly představitelé německých menšin z Evropy i ze 

zámoří. Tím, že byli přítomni také zástupci státních orgánů a představitelé 

pořádajícího města, deklaroval stát zájem na činnosti VDA. 

Účastníci přednášeli referáty týkající se problematiky zahraničních Němců. 

Hovořilo se obecných otázkách německého národa a o „potřebě obětavé práce 

ve prospěch německého národa, která pomůže dosáhnout toho, aby nám vítězství 

ve světové válce nakonec přeci jen připadlo“165. Tematizována byla dále 

problematická situace německého zahraničního školství a složitá  pozice 

německých zahraničních učitelů, včetně apelů na jejich soustavné vzdělávání; 

                                                 
159 VDA – Jahresbericht 1926, s. 32.; VDA – Jahresbericht 1929, s. 75. 
160 Deutsche Arbeit 25, duben 1926, H. 7, s. 224.. 
161 VDA – Jahresbericht 1928, s. 75. 
162 VDA – Jahresbericht 1929, s. 74. 
163 VDA – Jahresbericht 1926, s. 32. 
164 Deutsche Arbeit 25, duben 1926, H. 7, s. 224. 
165 VDA – Jahresbericht 1925, s. 61. 
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značný prostor byl věnován také situaci Němců na západě Polska166 a 

v Československu. Klasické téma představovala kritika státní politiky vůči 

tamějším německým menšinám. Například v roce 1925 profesor Klement z Vídně 

přednesl příspěvek, který se týkal „boje o přežití Němců v Československu“, v 

němž kritizoval  „brutální a státem všemožně podporovanou vůli českého národa 

usilující o to, aby z oněch 3 ½ milionů sudetských Němců nezbyl ani ´stín´.“167 

Jako jiný příklad lze zmínit referát zástupkyně Němců z Československa o tři roky 

později, v němž upozorňovala na sociální a demografické problémy sudetských 

Němců.168 

V příspěvcích věnujících se německé menšině v Polsku se obdobně opakovala 

kritika polské státní politiky vůči německé menšině, jež je charakterizována jako 

„bezpráví a zvůle“; zdůrazňována bývala „neudržitelnost“ vývoje ve školství a 

ekonomické problémy související s rozdělením Horního Slezska.169 

Obdobně jako na jarních a podzimních setkáních dostávali sudetoněmečtí hosté 

značný prostor k agresivním výpadům namířeným proti Československu též na 

tzv. svatodušních setkáních VDA.170 Pfingsstagungen se vypracovala 

v nejvýznamnější akci VDA. Každý rok se na nich setkávali vedoucí funkcionáři, 

zástupci regionálních svazů i místních skupin, školáci a mladí lidé z Německa se 

zástupci Němců ze zahraničí a neméně důležitý byl bezprostřední kontakt 

s místními obyvateli pořadatelského kraje. Účasti velkého množství mladých lidí 

z Německa i z řad zahraničních Němců přikládal VDA značný význam. „Získání 

mládeže pro ideje německého národa bylo jistotou do budoucnosti“, a protože 

osobní setkávání považoval VDA za nejúčinnější nástroj „osvěty a propagandy“, 

bylo pro důležité, aby se jich na místo shromáždění dostalo co nejvíce. Žádoucí to 

bylo také proto, že osobní setkání říšskoněmecké mládeži „umožní získat 

bezprostřední informace o těžkém osudu zahraničních Němců, což by mělo 

zvyšovat jejich motivaci“.171 VDA tedy, aby maximálně podpořil přítomnost krajanů 

s ciziny, jim poskytoval finanční prostředky určené cíleně právě na výdaje spojené 

s účastí na svatodušních setkáních.   

                                                 
166 poslankyně zemského parlamentu Dr. Spohr ve svém příspěvku líčila poměry na „německých východních 
územích“, VDA – Jahresbericht 1928, s. 74. 
167 VDA – Jahresbericht 1925, s. 63. 
168 VDA – Jahresbericht 1928, S. 74. 
169 VDA – Jahresbericht 1928, S. 74n. 
170 Jaworski, Vorposten oder Minderheit, 1977, s. 119. 
171 Deutsche Arbeit 25, červen 1926, H. 9, s. 268-270. 
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VDA byl při pořádání Pfingsstagungen velmi ambiciózní a z jeho vyjádření 

vyplývá, že si od těchto monstrózních akcí také mnoho sliboval. Na programu 

několikadenního setkání se projednávaly interní organizační záležitosti Spolku, 

mimo jiné se volil předseda a vedení VDA a samozřejmě se čile diskutovalo. 

Probírali se věcné otázky jako kulturní autonomie, záležitosti menšin, význam 

německé myšlenky na východě a také význam vědy v systému podpory 

zahraničních Němců. Věda byla vyzývána k tomu, aby se prioritně věnovala 

otázkám německého národa, a předkládala tak fundovaný základ práce 

pro zahraniční Němce.172 Politický rozměr setkání dodávala účast zástupců státu i 

říšských ministerstev či telegrafický pozdrav říšského prezidenta von 

Hindenburga, který, jak bylo uvedeno dříve, byl čestným předsedou VDA. Ani o 

místě konání této každoroční akce se nerozhodovalo náhodně. Vedoucí tiskového 

oddělení VDA a redaktor ústředního politického listu Spolku „Deutsche Arbeit“ 

Badendieck nenechal nikoho na pochybách: „Pakliže V.D.A. své schůze pořádá 

obzvláště často v Rakousku, pak se tak neděje jen z důvodu krás krajiny a 

kmenové příbuznosti, nýbrž proto, že Rakousko je kolébkou myšlenky ochrany 

německého národa.“173 

Svatodušní setkávání byla podle informací VDA velkolepou akcí k oslavě 

německého národa. Nezůstávalo u politických diskusí. Nedílnou součást tvořily 

tzv. „pouliční aktivity“: národní lidové slavnosti,  průvody s hudbou a vlajkami VDA 

nebo sportovní soutěže. Prostřednictvím tiskových konferencí se VDA dařilo 

proniknout také do místního tisku.  

Setkávání mladých lidí bylo pouze jedním kamínkem v celém systému práce 

s dětmi a mládeží, jež tvořila velmi důležitou část vnitropolitické činnosti VDA. 

Spolek se usilovně snažil podchytit tuto skupinu nedospělého obyvatelstvem v co 

možná nejširší míře – tak zvaně od prvních tříd základní školy, přes středoškoláky, 

až po vysokoškolskou mládež, ale pozornost věnoval, i když dle Possekela 

s malým úspěchem174, též mladým lidem, kteří školní lavice již opustili, ale ještě 

neměli věk na to stát se členy skupin místních tvořených dospělými. Mladou 

generaci „Spolek pro Němce v zahraničí“ vnímal jako hlavní cílovou skupinu své 

domácí propagandy, neboť aktivní mládež byla příslibem, že se „třetí říše“ stane 
                                                 

172 Deutsche Arbeit 25, červen 1926, H. 9, s. 268-270. 
173 VDA – Jahresbericht 1928, s. 73. 
174 Possekel, K.,Studien zur Politik des Vereins für das Deutschtum im Ausland (VDA) in der Weimarer 
Republik, Rostock 1967, s. 99. 
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realitou.175 Vytvořil výchovný program, jehož cílem bylo šířit ultranacionalistické 

myšlení (völkisches Denken) mezi německou mládeží. K tomuto účelu zakládal 

dílčí organizace a vydával speciálně zaměřené publikace (např. časopisy Rolland-

Blätter, Jung-Rolland) a veškerý program se snažil maskovat jako jakousi 

vlastivědu s turistikou.176 

Důvodů proč VDA přikládal tak zásadní význam získání dětí a mládeže bylo 

několik. Děti jsou výrazně lépe formovatelné než dospělí, a jsou „nadějí pro 

budoucnost“; navíc si byl VDA dobře vědom toho, že existovala možnost 

prostřednictvím dětí senzibilizovat pro „věc“ i jejich rodiče.  

Jako nejjednodušší cesta, jak proniknout k dětské populaci, se Spolku jevila 

instituce školy a školství vůbec. Hlavním prostředníkem ve škole pak byla 

osobnost učitele.177 Spolek se tedy usilovně snažil získávat sympatizanty z řad 

učitelů a jeho spolupráce se Svazy učitelů přinášela skutečně úspěch. Ústředním 

cílem se stalo prosazení „myšlenky velkého německého národa“ ve školní výuce a 

zdůrazňování „nouze“ jeho příslušníku, kterým bylo znemožněno realizovat právo 

na sebeurčení a kteří „trpí“ pod „zvůlí“ svých domovských států. Žáci se měli 

rovněž seznámit s veškerou kulturou života Němců v zahraničí - od rodiny, církve, 

spolkové činnosti přes tisk, literaturu, výtvarné umění, divadlo, píseň nebo hudbu, 

až po formy hospodářství a technické záležitosti.178 

V prosazování ideologie německého národa do školních osnov zaznamenal 

značný úspěch179, a tak mohl ve své výroční zprávě týkající se roku 1925 

konstatovat, že „díky vstřícnosti ministerstev kultu a školských úřadů bylo přijímání 

učiva o zahraničních Němcích do učebních plánů dokončeno“.180 Nauka 

o zahraničních Němcích nejvíce pronikala do výuky dějepisu, zeměpisu a 

německého jazyka. Školní oddělení Spolku se aktivně zaměřilo na zpracovávání 

školních pomůcek od učebnic, přes mapy, obrazové atlasy dějin kultury, až po 

informační brožury, které samozřejmě odrážely ideologii VDA. Učitelé měly 

k dispozici názorné obrazy včetně nástěnných, s příklady typické architektury, 

                                                 
175 Deutsche Arbeit 26, červen 1927, H. 9, s. 237-239. 
176 Jaworski, Vorposten oder Minderheit, 1977, s. 119. 
177 Possekel, Studien zur Politik des Vereins für das Deutschtum, 1967, s. 100-101. 
178 VDA – Jahresbericht 1925, s. 36. 
179 Říšský školský výbor (Reichsschulausschuß) schválil na své schůzi 15./16. února 1923 základní linie, jak 
zakomponovat problematiku péče o zahraniční Němce do výuky (Leitsätze für die Pflege des Grenz- und 
Auslandsdeutschtums in der Schule“. Possekel, Studien zur Politik des Vereins für das Deutschtum im 
Ausland, 1967, s. 104-105. 
180 VDA - Jahresbericht 1925, s. 12. 
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lidových krojů, typů sídel, včetně příkladů hospodářských, technických a historicky 

významných počinů zahraničních Němců. V roce 1925 uspořádal VDA dokonce 

výstavu, na které se učitelé a školy mohly seznámit s jím vyprodukovanými 

školními pomůckami.181  

V roce 1925 zpracoval Spolek mapu Evropy182, na které jsou části Švýcarska, 

Maďarska, Rakouska a Rumunska označeny jako „deutscher Volksboden“ a části 

Jugoslávie, Československa, Lotyšska a Estonska jako „deutscher 

Kulturboden“.183 Pojem „deutscher Volks- und Kulturboden“ vychází z koncepce 

Albrechta Pencka, která byla populární v polovině 20. let 20. století. Penck 

definoval „Volksboden“184 jako území osídlené příslušníky německého národa, kde 

se hovoří německým jazykem a kde jsou patrny výsledky německé práce. 

Na vnější hranici „Volksboden“ navazoval německý „Kulturboden“, jež dosahoval 

až na nejvzdálenější hranice území se stopami německé kultury. Na západě 

(viděno geograficky z pohledu Německa) byl německý „Kulturboden“ identický 

s „Volksboden“, zatímco na východě jej daleko přesahoval. Podle Pencka byla pro 

německý „Kulturboden“ charakteristická pečlivá a intenzivní kultivace, jež se 

nezastavila ani před územím, které se dalo obdělávat jen těžko. Všechny prvky 

kulturní krajiny v takovém kraji nesly německé rysy: pole, dopravní sítě i sídla. 

Německý „Kulturboden“ byl pak „výsledkem německé inteligence, německé 

industrie, a německé práce“. Takto pojaté skutečnosti umožňovaly žádat pro 

Německo navrácení nejen ztracených území, ale rovněž území za hranicemi 

předválečného Německa jednoduše jen poukazováním na jejich německý kulturní 

charakter.185  

 

Vytvářením skupin neakademické mládeže a studentů se VDA podařilo vyřešit 

problém, jak zapojit do činnosti VDA děti, jež vyšly ze základní školy. Skupiny 

mládeže a akademické místní skupiny tak představovaly určitý mezistupeň 

mezi skupinami žáků na jedné straně a dospělých na straně druhé. Mládež se již 

určitým způsobem aktivně zapojovala do činnosti působící přes hranice, i když 
                                                 

181 VDA – Jahresbericht 1925, s. 37-38. 
182 Penck, A.; Fischer, H, Der deutsche Volks- und Kulturboden in Europa, 1 : 3,270,000. Berlin: Verein für 
das Deutschtum im Ausland (ca. 1925). 
183 Herb, G.-H., Under the Map of Germany, London and New York 1997, s. 56.  
184 Penck, A., Deutscher Volks- und Kulturboden, in: Loesch, von Karl C.; Ziegfeld, A. H (eds.), Volk unter 
Völkern, Bücher des Deutschtums 1,Breslau 1925, s. 62-73; zde Herb, Under the Map of Germany, 1997, s. 
55-56. 
185 Herb, Under the Map of Germany, 1997, s. 55-56. 
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pouze formou poznávacích zájezdů a výletů od pohraničních oblastí, tedy již 

zmíněné „vlastivědy v národním rouše“. Na druhou stranu se na oplátku staraly 

o vrstevníky z těchto pohraničních územích, když se tito vydali na poznávací cesty 

do Německa.186 Studenti vysokých škol byli organizováni v tzv. akademických 

místních skupinách, jejichž počet vzrostl ze 14 v roce 1925 na 31 o tři roky 

později187 a v roce 1929 VDA konstatoval, že organizace akademických skupin „je 

završena“. 

Studenti se aktivně zapojovali do informační činnosti Spolku prostřednictvím 

výroby a distribuce letáků, vydáváním studentských novin nebo pořádáním 

informačních a propagačních večerů na témata spjatá se životem německých 

menšin. V roce 1928 například studenti univerzity v Halle měli na programu také 

problematiku Němců v Polsku a Československu.188 Na konci 20. let, poté, co se 

podařilo v povědomí studentstva ukotvit jisté základní penzum znalostí o dané 

tematice, čímž byl vytvořen předpoklad pro hlubší teoretické zkoumání. Studenti 

pak začali vytvářet pracovní skupiny v rámci akademických skupin VDA, jež se 

„zabývaly celoněmeckými problémy ze sociologického, státoprávního, 

geopolitického a demografického hlediska“. Mnohdy se dařilo teoretickou práci 

podpořit praktickými zkušenostmi díky výjezdům do „německého pohraničí“ 

za hranicemi říše. Za finanční podpory vedení VDA se povedlo v roce 1929 

uspořádat cesty do Severního Šlesvicka, Maďarska, Polska, Banátu a na českou 

Šumavu. Tyto cesty nesloužily jen poznávání země a obyvatelstva, ale skupiny 

plnily konkrétní úkoly. Jejich povinností bylo pozorovat, jaké poměry v pohraničí 

panují; měly sledovat, zda je zahraničním Němcům v jejich „domovské zemi“ 

zajištěno rovnocenné postavení na vysokých školách i ve státě a studenti se 

aktivně snažili podněcovat zájem o organizování studentských výměn. Navazovali 

také spolupráci se zahraničními německými spolky, v první řadě se spolky 

učitelů.189 

4.5.2 Zahraniční činnost 
Také činnost zahraniční byla v první řadě svázána se školstvím. Ale nikoli jen 

z humanitárních důvodů. VDA si dobře uvědomoval možnosti, které vliv na oblast 
                                                 

186 VDA – Jahresbericht 1925, s. 40-47; VDA – Jahresbericht 1928, s. 94. 
187 Dvacet dva skupin bylo na univerzitách, devět na technických vysokých školách z tehdy celkového počtu 
22 univerzit a 9 technických vysokých škol, VDA – Jahresbericht 1928, s. 94. 
188 VDA – Jahresbericht 1928, s. 94 
189 VDA – Jahresbericht 1929, s. 91-92. 
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výchovy a vzdělávání pro jeho účely skýtal. Politika se měla stát součástí výchovy 

a výchova se měla následně odrazit v politice.190 Německá fungující škola byla 

vnímána jako předpoklad existence silné národnostní menšiny, a podporu 

německých zahraničních škol proto VDA prohlásil za jádro svého působení 

za hranicemi Německa. Péče sahala od charitativní podpory vyjadřované zájmem 

o situaci německých zahraničních škol, přes udržování kontaktů prostřednictvím 

korespondence nebo osobních návštěv, až po finanční příspěvky na chod školy, 

poskytování učebních pomůcek (obrazů, fotografií, nástěnných map), knih či 

časopisů a zprostředkovávání učitelů, jejich zaškolování a případně i 

subvencování jejich platů.   

Podpora směřovala do soukromých německých škol, jejichž situaci v některých 

zemích hodnotil VDA jako kritickou. V získávání financí byly tyto školy odkázány 

na vlastní zdroje a příjmy ze školného na chod školy často nestačily. V oblastech 

ekonomicky silnějších se dařilo nalézt mecenáše, avšak v těch chudých nemajetní 

rodiče své děti posílali do škol státních. Nedostatek peněz se odrážel především 

na platech učitelů. V mnoha obcích si škola nemohla dovolit kvalifikované učitele, 

docházelo tak k častému střídání pedagogů, což negativně ovlivňovalo kvalitu 

výuky. S nekvalitní výukou hrozil pokles úspěchu žáků, a škole tudíž ztráta 

dobrého jména. Ztráta důvěry s sebou nesla pokles zájmu o tuto školu, která se 

následně musela potýkat s nedostatkem financí, a v konečném důsledku hrozilo 

její uzavření.191 Udržení německých škol bylo pro VDA tedy záležitostí v první 

řadě finanční, a protože peněžní prostředky Spolek získával v Německu, jevila se 

zpětně osvěta a propaganda doma ve výmarské republice, popsaná v předchozí 

kapitole, jako bezpodmínečně nutná.  

VDA se snažil být se zahraničními školami v neustálém kontaktu. V roce 1928 jich 

měl ve své kartotéce zapsáno již 3768. Spolupráce s nimi probíhala z velké části 

písemnou formou. Živá korespondence se týkala mnoha otázek: učebních plánů, 

vybavenosti školy pomůckami, učebnicemi nebo knihovnou. Formou dotazníků 

VDA zjišťoval potřeby konkrétních vzdělávacích zařízení, a po jejich vyhodnocení 

definoval formu konkrétní pomoci. Spolek podporoval také kontakty 

prostřednictvím dopisování mezi žáky z Německa a dětmi z německého zahraničí. 

                                                 
190 Deutsche Arbeit 25, říjen 1925, H. 1, s. 13.  
191 VDA – Jahresbericht 1928, s. 29-30. 
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V roce 1928 uspořádal literární soutěž pro žáky německých zahraničních škol, 

které se zúčastnila také jedna škola z Československa a jedna škola z Polska.192  

Finanční pomoc na výstavbu či údržbu školských zařízení přicházela nejen 

z berlínského ústředí , ale též z regionálních svazů VDA, které podporovaly každý 

„svůj“ zahraniční region (Betreuungsgebiet). V roce 1927 činily výdaje na podporu 

škol 700.000 RM.193 Například v roce 1928 uspořádal svaz Dolní Slezsko finanční 

sbírku, jejíž výtěžek byl určen na výstavbu nového žákovského a učňovského 

internátu a dívčí učňovské školy v zahraničí. Protože se Spolek snažil o maximální 

utajování a zamlžování své činnost, není konkrétní lokalita ve výroční zprávě 

uvedena. Avšak vzhledem k tomu, že svazu Dolní Slezsko příslušelo „starat se“ o 

polská západní území, lze usuzovat, že se jednalo o stavební investice právě na 

tomto území.194 
Podpory se dostávalo rovněž vysokoškolským studentům. Nejenže „Spolek 

pro Němce v zahraničí“ inicioval navázání korespondenčního styku s německými 

studenty a zorganizoval osobní setkání s vysokoškoláky ze Severního Šlesvicka, 

Lotyšska, Estonska, Rumunska, Jugoslávie, ale také z Polska a 

Československa,195 ale zahraničním studentům, kteří měli zájem o studium 

na vysoké  škole v Německu, poskytoval také studijní stipendia. Jejich smyslem 

bylo umožnit zahraničním studentům, aby poznali německou vědu i kulturu a aby 

pak následně, až se vrátí s nabitými zkušenostmi zpět, mohli jako „budoucí vůdci“ 

ve své zemi „bojovat za udržení německého národa“. Trvalé usazování 

zahraničních studentů v „již tak přelidněné“ říši totiž nebylo žádoucí a každý 

student se musel zavázat, že se vrátí zpět domů – tento příslib byl z jednou 

podmínek udělení stipendia. Stipendia se poskytovala na jeden semestr s tím, že 

bylo možné pobyt prodloužit.196 Výběrem budoucích stipendistů se zabývala 

zvláštní komise, jež v roce 1928 poskytla stipendium 456 mladým lidem - 

studentům univerzit ale rovněž technických vysokých škol a škol odborných.197 

Podmínky pro udělení stipendia se během doby zpřísňovaly a v roce 1929 přibyl 

k povinnosti vrátit se zpět domů zákaz v Německu pracovat. Koncem 20. let VDA 

přehodnocoval zaměření podpory mladým lidem; zvažoval zrušení stipendií 
                                                 

192 VDA – Jahresbericht 1928, s. 52-54. 
193 Deutsche Arbeit 26, duben 1927, H. 7, s. 194. 
194 VDA – Jahresbericht 1928, s. 26. 
195 Tamtéž, s. 52-54. 
196 VDA – Jahresbericht 1925, s. 28-29. 
197 VDA – Jahresbericht 1928, s. 37-38. 
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pro studenty vysokých škol, a naopak se chtěl intenzivněji zaměřit na podporu 

praktického vzdělávání – totiž na udělování stipendií řemeslníkům, učňům a 

posluchačům odborných škol. Ke změně strategie „Spolek pro Němce v zahraničí“ 

přimělo zjištění, že „akademici jsou schopni studium financovat z vlastních zdrojů“. 

V roce 1930 získalo stipendium 644 zahraničních Němců, což bylo o dost méně 

než v roce 1929, kdy bylo uděleno 710 stipendií.198 O tom, že určitý počet 

stipendijních míst získali také studenti či učni z řad sudetských Němců svědčí 

údaje o činnosti bavorského regionálního svazu, který se orientoval na podporu 

Němců v Československu, a do podpory studentů se také zapojil. Z výročních 

zpráv VDA vyplývá, že bavorskému svazu poskytovalo finance pro tyto účely 

berlínské ústředí VDA.199 

Zvláštní místo ve stipendijní podpoře sudetských Němců zaujímala samostatná 

iniciativa žen Spolku VDA, díky níže se dařilo každý rok finančně podporovat 

několik sudetoněmeckých studentů v Praze. V roce 1925 bylo poprvé uděleno 

25 těchto stipendií a ženy z VDA usilovaly o to, aby se tato podpora stala tradicí. 

V rámci tzv. „Frauenspende für Prag“ sehnaly ženské skupiny o tři roky později 

finance na 20 stipendií a v roce 1929 již jen deset. Tehdy však již nebyla určena 

akademikům, ale pro vyučení sudetoněmecké mládeže.200  

 

„Pokud je pravdou, že existence Němců v zahraničí stojí a padá s dobrou 

německou školou, tak stejně tak platí, že dobrá zahraniční škola stojí a padá 

s kvalifikovaným německým učitelem.“201 Je tedy zřejmé, že VDA výrazně  

podporoval rovněž učitele, a to jak ty, kteří se na zahraniční „misi“ teprve 

připravovali, tak i učitele, kteří v cizině již působili. Zájem o získání místa 

na zahraniční škole byl obzvlášť velký mezi mladými učiteli, a to také z důvodu 

vysoké nezaměstnanosti v Německu. VDA komunikoval se školami a aktivně při 

zprostředkovávání učitelů na volná místa asistoval; působil jako informační a 

orientační pracoviště. Problematické bylo například vysílání mladých učitelů, neboť 

VDA jim nemohl po návratu garantovat pracovní místo v Německu, dalším 
                                                 

198 VDA – Jahresbericht 1925, s. 43; VDA – Jahresbericht 1928, s. 37-38; VDA – Jahresbericht 1929, s. 37-
38; VDA – Jahresbericht 1930, s. 33. 
199 Na stipendia pro zahraniční němce na bavorských VŠ uvolnilo ústředí v Berlíně  
10 223, 75 RM, stipendium dostalo je 31 studentů, VDA – Jahresbericht 1928, s. 10-21; V roce 1930 bylo 
poskytnuto 6243, 50 RM, VDA – Jahresbericht 1930, s. 33. 
200 VDA – Jahresbericht 1925, s. 43; VDA – Jahresbericht 1928, s. 37-38; VDA – Jahresbericht 1929, s. 37-
38; VDA – Jahresbericht 1930, s. 33. 
201 VDA – Jahresbericht 1928, s. 28-29. 
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problémem představovala regule, dle které si učitelé roky zahraniční služby 

nemohli započítat do nároků na penzy, apod. V tomto smyslu disponoval VDA jen 

značně omezenými kompetencemi.202 

VDA pořádal pro vyjíždějící učitele ve spolupráci se zahraničním úřadem a 

institutem pro výchovu a vzdělání (Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht) 

vzdělávací přípravné kurzy, v rámci kterých se dozvídali informace o cílové zemi – 

o klimatických podmínkách, kultuře, ekonomické úrovni – ale součástí kurzů bylo 

též informování o právním rámci zahraničního působení. Vyjíždějící učitele se 

VDA snažil kontaktovat a maximálně je na práci v zahraničí proškolit a připravit, 

mimo jiné i na práci mimoškolní, tedy takovou, „kterou mají vykonávat ve službách 

německého národa“. Řadě z učitelů mohla být poskytnuta dokonce příruční 

knihovna. Průprava a spolupráce s budoucími učiteli se VDA rozhodně vyplácela, 

neboť ti, s nimiž před jejich odjezdem navázal kontakt, se pak často stávali 

dlouhodobými spolupracovníky.203 

S učiteli, kteří v zahraničí již pracovali, Spolek udržoval úzký korespondenční 

kontakt a poskytoval jim poradenství a podporu v nejrůznějších záležitostech. 

Pomáhal při tvorbě i výběru vhodných učebnic a nabízel učitelům vzdělávací 

kurzy, informoval je o nových metodách výuky, o nových učebních pomůckách a 

poskytoval jim informace o možnostech vzdělávání pro děti a mládež zahraničních 

Němců v Německu. Rovněž pomáhal učitelům v řešení otázek jejich další kariéry 

a informoval je o právním rámci působení v zahraničí - zajišťoval jim kontakty 

na příslušné úřady nebo na odborné profesní svazy v Německu. 

Jedním z nových předmětů, u jehož zrodu „Spolek pro Němce v zahraničí“ také 

stál, se týkal výuky němčiny s cizinci - „Deutschunterricht mit Ausländern“. 

Do německých škol v zahraničí totiž chodili i neněmečtí žáci a školy se tak stávaly 

zároveň „nástrojem pro šíření německého jazyka“.204 

Němečtí učitelé působící v cizině byli organizováni ve „Svazu německých učitelů a 

učitelek v zahraničí“, který úzce spolupracoval s VDA. Ten inicioval vytvoření 

Výboru pro otázky zahraničních škol, jehož členy byli mimo jiné zástupci 

zahraničního úřadu, říšského ministerstva vnitra, pruského ministerstva pro vědu, 

kulturu a vzdělávání, říšského sněmu, německého svazu učitelů a další. Výbor se 

                                                 
202 VDA – Jahresbericht 1928, s. 28-29. 
203 VDA – Jahresbericht 1925, s. 38-40; VDA – Jahresbericht 1928, s. 28-29. 
204 VDA – Jahresbericht 1928, s. 32; VDA – Jahresbericht 1929, s. 33-34, VDA – Jahresbericht 1930, s. 31. 
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zabýval řešením sociálních otázek související s prací v zahraničí, se školením a 

průpravou budoucích zahraničních učitelů před výjezdem. Ročně bylo potřeba 

získat pro zahraniční působení přibližně 100 až 110 učitelů.205 

 

S tím jak se dařilo během 20. let postupně podchytit téměř veškeré německé 

školy, si VDA kladl nové otázky. Jedna z nich se týkala problému, jak udržet 

mladou generaci, která právě opustila školní škamny. V této souvislost se na konci 

20. let prosadila nová strategie: kromě školy se „musí do popředí veškeré kulturní 

podpory zahraničních Němců postavit německá kniha“.206 Bylo rozhodnuto 

„bojovat o zahraniční bratry knihou“. Škola a distribuce knih se měly stát 

rovnocennými úkoly.207 

Knižní sbírky a dodávání knih do zahraničí dosahovalo dle hodnocení VDA 

velkého úspěchu. Agendu týkající se shromažďování svazků a jejich následného 

zasílání do potřebných oblastí zaštiťovalo samostatné oddělení „Abteilung 

für Auslandsbüchereien“, které zodpovídalo zároveň za zakládání a chod knihoven 

v zahraničí.208 V některých případech se pomoc omezovala na finanční podporu 

knihovny a někde byly spolu s knihami dodávány také „národně spolehlivé“ 

časopisy.209 

Knihy byly získávány prostřednictvím veřejných sbírek pořádaných například 

v rámci propagačních týdnů knihy (Bücherwochen). Díky pozitivní odezvě 

množství získávaných knih narůstalo a v roce 1925 bylo z důvodu narůstající 

agendy třeba vyčlenit samostatný referát pro třídění a balení knih.  

Kromě zprvu poměrně nekoordinovaného sběru jednotlivých knih a jejich 

následného zasílání do cílových oblastí, se VDA snažil cíleně vybírat knižní tituly a 

vytvářet základní fond pro nově zakládané knihovny v zahraničí. Duchovní a 

učitelé odcházející do zahraničí s sebou brali základní tzv. příruční knihovny, které 

se měly stát základem budoucí školní nebo obecní lidové knihovny. V roce 1928 

bylo do zahraničí rozesláno celkem 45.764 svazků v hodnotě 112.000 RM. 

Do Evropy putovalo titulů 113, z toho 12 do Polska a 11 do Československa. 

Z výroční zprávy pro rok 1928 také vyplývá, že regionální svazy poskytly řadu 

                                                 
205 VDA – Jahresbericht 1928, s. 32-35. 
206 VDA – Jahresbericht 1929, s. 42. 
207 Deutsche Arbeit 29, říjen 1929, H. 1, s. 13-16. 
208 VDA – Jahresbericht 1925, s. 38-40. 
209 VDA – Jahresbericht 1928, s. 40-43. 
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svazků Němcům v Polsku. Horní Slezsko zaslalo „tisíce vysoce hodnotných knih“ 

do svého „Betreungsgebiet“, zemský svaz Grenzmark Westpreußen poskytl  

„západopruským a poznaňským územím ztraceným ve prospěch Polska značné 

množství nových knih.“210 

„Knižní pomoc“ (Bücherhilfe) vyžadovala značné náklady. Jen za rok 1927 

dosáhlo množství celkem odeslaných knih hodnoty 300.000 RM.211 Úspory 

na transportních nákladech umožnila dohoda s provozovateli říční a námořní 

plavby, kteří knižní zásilky pro „potřebné zahraniční Němce“ dle úmluvy z roku 

1928 poskytovali zdarma.212 

Přes existenci koordinačního pracoviště při spolkové centrále se organizaci 

nedařilo zvládat dokonale. Na vině bylo nejasné rozdělení kompetencí, v důsledku 

čehož se do „knižní pomoci“ vedle ústředí Spolku zapojovaly také samostatně 

regionální svazy. Ty někdy získané publikace odesílaly k dalšímu zpracování 

do Berlína, ale jindy je zasílaly přímo do zahraničí. Například bavorský svaz zaslal 

v roce 1928 do zahraničí 6.011 knih náboženského, vědeckého a zábavného 

obsahu.213 V tom samém roce shromáždila mládež v Sasku 40.000 knih, jež byly 

poskytnuty Němcům v „Betreuungsbebiet“ (tedy v ČSR). Díky tomuto daru se 

podařilo v Československu založit 160 knihoven.214 

V následujícím roce odeslalo ústřední Oddělení pro zahraničí knihovny do Polska 

43 svazků; byla to v tomto roce po Rumunsku s čtyřiceti osmi svazky druhá 

největší zásilka. Němci v Československu se s 27 knihami dostali na místo třetí. 

Přímo z regionálních svazů jich v témže roce bylo ze saského svazu VDA 

odesláno do Československa 20.000, ze svazu durynského získala potom 

německá menšina v Československu 25 beden s knihami.215 V roce 1930 zaslal 

svaz Bavorsko do zahraničí 6.000 knih různého obsahu. Z Horního Slezska odešly 

„tisíce knih“ do „příslušné zahraniční oblasti“, tedy pravděpodobně do polského 

Horního Slezska. Saský svaz sesbíral 54 krabic knih o hmotnosti 3.296 kg a dále 

v témže roce Němci v Polsku obdrželi 43 a v ČSR 42 svazků formou knižního daru 

                                                 
210 VDA – Jahresbericht 1928, s. 57. 
211 Deutsche Arbeit 26, duben 1927, H. 7, s. 194. 
212 VDA – Jahresbericht 1928, s. 54. 
213 Tamtéž, s. 10-21. 
214 VDA – Jahresbericht 1928, s. 62. 
215 VDA – Jahresbericht 1929, s. 43. 
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– bylo to tehdy s odstupem největší množství. Celkem v tomto roce bylo rozesláno 

48.300 svazků v hodnotě 126.000 RM.216 

Zpočátku živelný charakter sbírek i samotného rozesílání, kdy rozhodovala 

kvantita a k charakteru  publikací s přihlíželo jen sporadicky, postupně přestal 

zcela vyhovovat.  

Koncem 20. let se ozývaly hlasy požadující reformu organizace systému knižních 

zásilek, neboť se jevila jako zastaralá a mále efektivní. Sbírky knih se pořádaly jak 

v ústředí VDA, tak v regionech. Odesílaný počet knih býval nepřiměřený, často 

byly tituly nevhodné či zastaralé a za nedostačující považoval VDA rovněž, že 

dárce v Německu motivoval výhradně charitativní aspekt. Ten „nebyl sice zcela 

zavrženíhodný“, neboť „byl důležitý pro pěstování obětavosti u říšskoněmecké 

mládeže“, jež se do sbírkové činnosti z velké míry zapojovala, ale žádoucí mělo 

být silnější národní zanícení.217  

Will Winkler v „Deutsche Arbeit“ navrhoval lepší koordinaci sbírek a důkladnější 

výběr knih. Pro samotnou distribuci navrhoval dva modely. Buď měla veškerá 

agenda třídění a odesílání připadnout zcela do kompetence ústředí v Berlíně, 

nebo měla přejít výhradně na regionální svazy. V případě prvního řešení se měly 

všechny nasbírané knihy z regionů soustřeďovat v Berlíně, kde by za součinnosti 

se zahraničními organizacemi krajanů byly vybrány vhodné tituly, které by se pak 

odesílaly do ciziny. Druhá varianta počítala s využitím úzkých styků, které 

regionální svazy udržovaly se „svojí“ menšinou, a díky nimž tak disponovaly 

patřičnými znalostmi o potřebách krajanů, a byly tudíž dostatečně kompetentní 

k výběru adekvátních titulů. V tomto případě by regionální svazy měly povinnost 

informovat ústředí v Berlíně, aby bylo skutečně jen jedno centrální místo 

disponující veškerými informacemi o této činnosti. V další fázi Spolek počítal 

s výstavbou moderních knihoven, jež by plnily roli center vzdělávání a osvěty 

národa; pořádaly by přednášky s promítáním diapozitivů a nabízely by časopisy 

VDA.218  

Právě na charakteru jím vydávaných časopisů a dalších tiskovin zaměřených 

na konkrétní cílovou skupinu se odrážela profesionalizace činnosti Spolku219. 

                                                 
216 VDA – Jahresbericht 1929, s. 36. 
217 Deutsche Arbeit 29, říjen 1929, H. 1, s. 13-16. 
218 Deutsche Arbeit 29, říjen 1929, H. 1, s. 13-16. 
219 Tituly vydávané VDA v období 2.pol 20. let: 
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Vedle hlavního politického orgánu časopisu „Deutsche Arbeit“, vycházel od roku 

1924 rodinný obrazový měsíčník „Deutsche Welt“.220 Časopis „Deutsche Welt“ se 

od „Deutsche Arbeit“ výrazně lišil obsahem i formou. Orientoval se na širší okruh 

čtenářů, nejen na ty politicky informované, jak tomu bylo u „Deutsche Arbeit“. 

Vedle textů pojednávajících populárnější formou politická témata související 

s německým národem nebo s otázkou zahraničních Němců, věnoval značný 

prostor stejně tematicky zaměřeným emotivním ukázkám z krásné literatury, 

včetně poezie. Text doplňovalo množství ilustrací a fotografií černobílých i 

barevných. Za náměty si autoři vybíraly  „německou“ krajinu či německá města 

za hranicemi říše; oblíbené byly např. československé Sudety a Horní Slezsko. 

Kromě těchto titulů existovaly časopisy určené dětem a mládeži: náklad časopisu 

„Jung-Roland“ se zvedl mezi lety 1925 a 1929 z 150.000 na více než 300.000. 

Starším dětem byl určen měsíčník „Rolland-Blätter“.221 

Ať otevřeně v časopise politicky publicistickém, nebo skrytě v titulech rodinných a 

mládežnických, právě stránky časopisů VDA byly prostorem, kde Spolek 

prezentoval své politické názory. 

4.6. VDA jako politická organizace 

Jediným titulem, v kterém je možné otevřená politická vyjádření Spolku nalézt, je 

měsíčník  „Deutsche Arbeit – Führerzeitschrift des V.D.A.“ Mezi oběma panovala 

velmi úzká vazba222 a časopis lze tedy považovat za hlavní orgán VDA. Dokládá 

to zejména skutečnost, že VDA sám tento časopis na stránkách výročních zpráv 

za svůj hlavní orgán označuje a vyzývá své členy, aby rozšiřovali okruh abonentů, 

                                                                                                                                                         
1. „Deutsche Arbeit. Grenzlandschrift“ (1900-1944), 1923 sloučeno s „Volk und Heimat“ a v r. 1933 s „Der 
Auslandsdeutsche“, 1928-1944 vedoucí časopis VDA. 2. „Der Rundbrief des Vereins für das Deutschtum im 
Ausland“ (1926-1945) – jednalo se o interní list určený centrálou VDA pro regionální a místní organizační 
skupiny - 1929 pod názvem „Drinnen und Draussen“, 1930-1945 pod názvem  
„Der Volksdeutsche. Monatszeitung des Vereins für das Deutschtum im Ausland“. 3. „Deutsche Welt. 
Zeitschrift des Vereins für das Detschtum im Ausland“ (1924-1933), zanikl sloučením s „Deutsche Arbeit“. 
4. „Mittteilungen für die Presse. Hrsg. Vom Verein für das Deutschtum im Ausland“ (1917-1933), 1924 pod 
názvem „VDA-Mittteilungen“, 1925-1933 pod názvem „Pressemittteilungen des VDA“. 5. „Roland-Blätter. 
Monatsschrift für die deutsche Jugend“ (1927-1942). 6. „Jung-Roland Monatsblatt für die Schulgruppen des 
V.D.A.“ (1924/25 – 1939). 7. „Nachrichten für die Frauengruppen des FDA“ (1925-1938), 1927- 1936 pod 
názvem „Frauendienst am Auslandsdeutschtum. Monatliches Nachrichtenblatt der Frauengruppen des 
V.D.A.“. viz Possekel, Verein für das Deutschtum im Ausland,1984, 282 – 297. 
220 Prehn, U., ´Volksgemeinschaft im Abwehrkampf´, 1997, s. 40. 
221 Tamtéž. 
222 Odlišného názoru je Kurt Possekel, který ve své dizertační práci tvrdí, že Deutsche Arbeit byla na VDA 
víceméně nezávislá, Possekel, Studien zur Politik des Vereins für das Deutschtum im Ausland (VDA) in der 
Weimarer Republik,1967, s. 136. 
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neboť právě „Deutsche Arbeit“ „šíří myšlenky VDA; časopis se naopak pravidelně 

věnuje zpravodajství o činnosti VDA a jeho propagaci.  

Politický měsíčník „Deutsche Arbeit“ vycházel od počátku 20. století a za svůj 

hlavní úkol označoval vůli „zprostředkovávat ideologii VDA každému jednotlivému 

členovi“. Za své čtenáře považoval členy VDA a všechny další, pro které 

„myšlenka velkého německého národa“ představovala nejvyšší hodnotu. Z obsahu 

časopisu lze vyvodit, že skutečný okruh čtenářů byl užší, tvořili jej lidé, kteří se 

zajímali o politické záležitosti. Širšímu okruhu čtenářstva byl určen již zmíněný 

„rodinný časopis“ „Deutsche Welt“. Tématem číslo jedna byl „německý národ“ a 

snaha přispět k vytvoření „mitteleuropy pod německým vedením223“. Prioritou se 

staly životní podmínky německých menšin, především těch žijících v „pohraničí“, 

vytvářejících „souvislé osídlení německého národa“ při hranicích s říší, a 

menšinová politika jejich domovských států. Největší zájem patřil sudetským 

Němcům.  

Obsahovou strukturu listu tvořilo několik sekcí: politická publicistika, úryvky 

literárních děl nebo ukázky poezie, krátké zpravodajství ze života německých 

menšin a inzerce. V přísně národním duchu se přitom nesla i zmíněná literární 

část. Objevovaly se zde texty opěvující krásu německé krajiny, německých obcí224 

či morální sílu příslušníků německého národa za hranicemi říše. Vyjadřovaly 

zármutek až zlost nad tím, jak trpí či chátrají pod nadvládou cizího národa, a na 

druhé straně víru, že německý národ ve svém „boji“ nakonec zvítězí. 

V předchozích kapitolách bylo opakovaně naznačeno, že se VDA snažil všemožně 

skrývat svou politickou činnost pod zástěrku kulturní a charitativní práce. Údaje 

o jeho zahraniční činnosti, které by tento obraz mohly narušit, nezveřejňoval. 

O taktickém jednání Spolku a snaze před veřejností skrýt své skutečné cíle svědčí 

například výroky pronesené představiteli VDA v rámci sporu s „Německým 

ochranným spolkem“ (DSB); VDA se distancoval od iredentistických vyjádření 

DSB, přestože se s nimi v podstatě ztotožňoval.225 Spolek využíval charitativní 

oblast kultury a výchovy vědomě takovým způsobem, aby připravovaly půdu pro 

budoucí „realizaci zahraničněpolitických cílů“. Vlivem na oblast výchovy a 

vzdělávání mohl účinně prosazovat své politické ideje. O tom, že činnost spolku za 

                                                 
223 Deutsche Arbeit 26, listopad 1926, H. 2, s. 58. 
224 Např. v roce 1926 se v rámci série „Deutsche Städtebilder“ objevil Cheb a Litoměřice. 
225 Viz s. 37. 
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hranicemi říše byla politická, nepochyboval tehdy ani redaktor „Deutsche Arbeit“ 

Friedrich Carl Badendieck, když na jaře 1930 napsal, že „ochranné spolky svou 

činností samozřejmě tvoří dějiny a politiku: politikou je založení školy, jež 

následující pokolení chrání před silou cizího národa; činnost knihovny, jež 

zprostředkovává sílu národního ducha; politikou je bankovní ústav, který 

příslušníkům národa zajistí ekonomickou půdu pod nohama. Všechny tyto kulturní 

a hospodářské prostředky formují budoucnost národa“, říká a apeluje na to, aby 

„ochranná práce ve prospěch národa“ zůstala mimo každodenní politiku.226  

4.6.1 Polsko a Československo na stránkách Deutsche Arbeit 
„Deutsche Arbeit“ obecně kritizuje polský stát, který přestože se „45 jeho 

obyvatelstva hlásí k jiné než polské národnosti, prezentuje jako stát národní“. 

V důsledku toho je na oblasti obývané Němci vyvíjen silný tlak; cílem mnohdy 

„brutálních akcí je přimět Němce k útěku do říše, aby byl německý živel 

do budoucna eliminován.“227 Stejný cíl sledovala podle listu také pozemková 

reforma. Ta je hodnocena jako účelové opatření, v jehož důsledku měla být 

znemožněna příslušníkům německého národa další existence.228 Ústředním 

tématem listu byla těžká ekonomická situace především Horního Slezska a 

Gdaňsku. V důsledku oddělení těchto území od Německa „je ohrožen 

hornoslezský uhelný průmysl“229 a Gdaňsk se potýká s „ekonomickou nouzí“230. 

Situace v Horním Slezsku je popisována jako „velmi těžká, plná násilí a 

polonizace, špatného školství a pronásledování spolkové činnosti.“231 Na jiném 

místě se píše o pronásledování německých katolíků: „Poláci jsou přesvědčeni 

o tom, že Němec nemůže být katolíkem, a německé katolíky tak násilně 

pronásledují.“232 Na stránkách se vyhrocují emoce vůči východnímu sousedovi 

říše – rozsáhlý článek s titulem „Der Kampf um den Osten“ varuje před odvěkým 

nepřítelem, který představuje pro Německo aktuální „hrozbu vzhledem k tomu, že 

je momentálně vojensky silnější.“233 Jako jakási psychologická obrana proti 

informacím o „brutální polonizaci“ a pocitu „vojenského ohrožení“ se časopisem 

                                                 
226 Deutsche Arbeit 29, květen/červen 1930, H. 8/9, s. 206-207. 
227 Deutsche Arbeit 26, říjen 1926, H. 1, s. 9-12. 
228 Deutsche Arbeit 26, červen 1927, H. 9, s. 241-245. 
229 Deutsche Arbeit 27, únor 1928, H. 5, s. 140. 
230 Tamtéž, s. 136-137. 
231 Deutsche Arbeit 26, srpen 1927, H. 7, s. 291-300. 
232 Deutsche Arbeit 26, listopad 1926, H. 2, s. 57-58. 
233 Deutsche Arbeit 27, březen 1928, H. 6, s. 147-151. 
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vine červená nit zdůrazňování kulturní velikosti německého národa. Navzdory 

momentálním příkořím „jsou Němci těmi, kdo do východní Evropy přinesl kulturu“ 

a jejich „kulturní nadřazenost vůči zaostalému polskému národu je 

nezpochybnitelná“, když celých „osmdesát procent polského obyvatelstva odmítá 

používat kapesník a jen jedno město Kongresového Polska je vybavena moderní 

kanalizací“.234 Polské školství je líčeno jako velmi zaostalé a dokumentovány jsou 

příklady, kdy Poláci posílají své děti raději do německých menšinových škol, 

„neboť úroveň polských státních škol je tak bídná“. Neohroženost německého 

národa mají dokládat zprávy o postupné proměně Horního Slezska. To se 

vzpamatovalo z „brutálních akcí proti německé menšině“ z doby kolem lidového 

hlasování o určení hranic. „Německý živel se nenechal vyhnat, ale naopak opět 

začíná sílit“. Příčinou má být právě kulturní zaostalost a ekonomické problémy 

polského státu. Tento vývoj „je příležitostí k  zachránění německého národního a 

kulturního dědictví před zánikem“.235 Takové apely byly jednoznačně v souladu 

s cíly VDA a podporovaly jeho snahu působit na občany Německa takovým 

způsobem, aby se zvyšovala jejich „obětavost“ a ochota zapojit se do finančních 

sbírek Spolku zaměřených na „nenásilnou pomoc ohroženým východním 

územím.“  

Ke konci 20. let byl poměrně velký prostor věnován reflexi toho, jak se naopak 

Poláci zajímali o své menšiny v zahraničí. Autor publikující pod jménem Bardowiek 

referuje o činnosti polského školského spolku (Polnischer Schulverein) 

v Německu236 nebo o „velkopolské propagandě“237. Jinde přináší reportáž 

o „Všeobecné polské zemské výstavě“ (Allgemeine Polnische Landesaustellung), 

jíž se účastnili též Poláci žijící ve Spojených státech.238 Především se pozastavuje 

nad tím, že se koná v lokalitě na bývalém německém území. Odpověď na otázku, 

proč se časopis takovému tématu vůbec věnuje, je nabíledni: šlo mu 

o vyburcování čtenářů, potažmo členů VDA a dalších národně smýšlejících 

Němců k vyššímu nasazení ve prospěch zahraničních Němců, které se nepřímo 

skrývalo za předpokladem, že žádný Němec nemůže „přeci“ dopustit, aby 

„zaostalý“ nepřítel dosahoval v péči o příslušníky svého národa lepších výsledků. 

                                                 
234 Deutsche Arbeit 25, červenec/srpen 1926, H. 10/11, s. 302-306, 306-311. 
235 Deutsche Arbeit 26, říjen 1926, H. 1, s. 9-12. 
236 Deutsche Arbeit 27, duben 1928, H. 7, s. 191-193. 
237 Deutsche Arbeit 28, prosinec 1928, H. 3, s. 64-68. 
238 Deutsche Arbeit, 27, červen 1928, H. 10, s. 264-267. 
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Na rozdíl od obecných a spíš emotivně zaměřených článků o Polsku, se 

o Československu „Deutsche Arbeit“ vyjadřoval mnohem konkrétněji. Základním 

axiomem politických vyjádření byla stejně jako u polské problematiky kritika jeho 

menšinové politiky. Tato kritika  vycházela také z přesvědčení o nepřiměřeném 

postavení německé menšiny v „centralistickém státě“, který se navzdory 

skutečnosti prezentoval jako stát národní.239 Nechybělo zdůrazňování 

nadřazenosti německé kultury, avšak ve srovnání s vymezováním se vůči 

Polákům méně vyhrocené. Fritz Koberg objasňuje teorii „vzniku české kultury 

/díky/ kultuře německé“; germanistika je dle ní matkou slavistiky a „česká kultury 

vyšla z německé“. Argumentuje přitom tím, že „v 19.století a dříve v Čechách 

nikdo česky nemluvil, užívalo se německého jazyka, ve společnosti se hovořilo 

někdy francouzsky a dokonce i první obrozenci publikovali německy“.240 Gustav 

Lerch obraz dokresluje kulturně politickými argumenty. Srovnává „´gotického´ - 

racionálního a organizovaného - německého člověka s ´barokním´ - iracionálním 

Čechem. Čech jakožto ze své přirozenosti individualista a snílek není schopen 

státnosti a jeho tragickým osudem je, že existuje jako ostrov uprostřed německého 

osídlení.“ „To, že mají Češi vlastní stát je strašným omylem“ a „jediným smyslem 

německé politiky v tomto státě je osvobodit Čechy od jejich myšlenky národního 

státu a od národního státu“ jako takového. A to „nikoli z důvodu nenávisti nebo 

jako akt pomsty (...), nýbrž z důvodu obětavosti a pocitu odpovědnosti vůči 

západní kultuře“ (Kultur des Abendlandes).241  

Otázce Němců žijících v Československu věnoval časopis ve srovnání s polskou 

otázkou přibližně dvakrát tolik prostoru. Sledoval vnitropolitický vývoj, přinášel 

články analyzující dopad pozemkové reformy, zabývající se situací ve školství, 

„diskriminací německých státních zaměstnanců“, a pozornosti neunikla ani 

stranickopolitická „roztříštěnost“ sudetských Němců. Neopomíjel problémy Němců 

na Hlučínsku a důležitým námětem bylo právo na sebeurčení a požadavek 

autonomie.  

Československo je představováno jako stát, který usiloval o „odněmčení“ svého 

území, a jeho politika jako „nacionálně motivovaný plán eliminace německého 

                                                 
239 Deutsche Arbeit, 26, červenec 1927, H. 10, s. 269-274. 
240 Deutsche Arbeit 27, červenec 1928, H. 10, s. 267-271. 
241 Deutsche Arbeit 27, březen 1928, H. 6, s. 177-180. 
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národa“242. „Spolek pro Němce v zahraničí“ uveřejnil prohlášení, že „celá německá 

veřejnost s VDA v čele sleduje s hlubokou starostí a účastí, jak Československo 

systematicky usiluje o utiskování Němců ve všech oblastech jejich života“. Hovoří 

se o tom, jak na jedné straně vláda „masově uzavírá německé třídy“, zatímco na 

straně druhé „zřizuje české školy na německých území pro těch málo dětí Čechů, 

kteří tam byli uměle zasazeni.“243 Československému státu jde dle „Deutsche 

Arbeit“ o „čechizaci německé jazykové oblasti“, proto vláda „plánovitě ničí 

německé školství a uměle zakládá školy české“.244 Za cílený útok na příslušníky 

menšin považovali Němci jazykové zákonodárství. Prováděcí nařízení jazykového 

zákona z února 1926 sledovalo dle „Deutsche Arbeit“ „znevýhodňování státních 

zaměstnanců německé národnosti“ a představovalo „nepřekonatelnou překážkou 

v poklidném soužití mezi Čechy a příslušníky menšin“.245 

 

Kromě školství referuje list velmi zaníceně o „loupeži německé půdy“, totiž 

o pozemkové reformě. Tématem se stala především na jaře roku 1926. 

Zveřejněné články se snažily posunout se z roviny pouhé emotivnosti na rovinu 

odborné analýzy. Hans Hartl předkládá výklad dopadu tzv. Záborového a 

Odškodňovacího zákona z 8. dubna 1920. Dochází k tomu, že pozemková 

reforma sledovala jediný cíl, a tím byla snaha „převést pozemkové majetky 

z německých a maďarských rukou do rukou českých“. Hartlova kritika se 

nezastavuje pouze u dopadů opatření, ale upozorňuje také na fakt, že zmíněné 

zákony schválilo Národní shromáždění, v kterém neměli Němci ani Maďaři žádné 

zástupce. Text, přestože se snaží o faktografickou přesnost, nepostrádá emotivní 

prvky. Nejvýraznějším je přechod z prostého věcného líčení faktů do vysoce 

příznakové první osoby, která má vytvořit dojem přímé účasti: „na půdě, která nám 

byla ukradena“ má být „z našich daní financován rozklad našeho národa“.246 

O měsíc později časopis přinesl bibliografický soubor sestávající z odborných 

prací, článků, právních norem či úředních dokumentů týkajících se pozemkové 

reformy v Československu.247  

 
                                                 

242 Deutsche Arbeit, 25, červen 1926, H. 9, s. 262-268. 
243 Deutsche Arbeit 25, leden 1926, H. 4, s. 143. 
244 Deutsche Arbeit 25, červen 1926, H. 9, s. 262-268. 
245 Deutsche Arbeit 26, říjen 1926, H. 1, s. 5-9. 
246 Deutsche Arbeit 25, březen 1926, H. 7, s. 176-178. 
247 Deutsche Arbeit 25, duben 1926, H. 8., s. 207-212. 
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Za zpochybnění teritoriální integrity lze považovat způsob, jakým se „Deutsche 

Arbeit“ zabývala otázkou práva na sebeurčení sudetských Němců v rámci 

Československa. Gustav Lerch v rozsáhlém textu dospívá po několikastránkové 

analýze k závěru, že „jediným uspokojivým řešením by byla kulturní autonomie, 

jež však není možná bez teritoriální a finanční autonomie“. Uvědomoval si 

nereálnost takového politického požadavku, a tudíž spatřoval „jedinou záchranu 

sudetských Němců v násilném připojení k velkému Německu.“248  

Názor časopis nesděloval jen přímo v článcích s politickou tematikou, ale též 

nepřímo, když například idealistické líčení krajinných krás šluknovského výběžku, 

opatřil titulkem „Lebensraum“.249 

Téma „pošlapání práva na sebeurčení“ pronikalo také do problematiky oblasti 

Hlučínska. Jednalo se o malý region, který byl jako jediné říšskoněmecké území 

připojen po první světové válce k Československu. Stalo se tak bez lidového 

hlasování, avšak v „plebiscitu zorganizovaném /německou menšinou, pozn. aut./ 

se k připojení přihlásilo 93,7 procent“ respondentů. Na Hlučínsku  se hlavní spor 

týkal školství, neboť Československo podle informací „Deutsche Arbeit“ 

„neumožňovalo otevření státní německé školy, bránilo i zřízení soukromých 

menšinových škol a násilně zavádělo školy české“.250 Stát vycházel ze sčítání lidu 

z roku 1921, jež ukázalo, že Němci tvoří menšinu. Ti sčítání naopak zpochybňovali 

jako „pročeské“ a „zmanipulované státními orgány“, „Deutsche Arbeit“ přinesla 

k tématu obsáhlou analýzu.251 Konkrétně v případě Hlučínska se objevily 

argumenty související s výsledkem „voleb, které ukázaly“ naopak „většinu 

německou“. Skutečnost, že Němci na Hlučínsku uvažovali o stížnosti před 

Společností národů kvůli porušení práva na ochranu menšin, interpretuje měsíčník 

jako „blamáž československého státu“, v jehož vládě zasedali i zástupci 

německých politických stran.252 

 

Vstup dvou německých ministrů do vlády v říjnu 1926 kritiku československé 

menšinové politiky nijak nezastavil. Hned příští listopadové číslo přineslo rozsáhlý 

příspěvek, který se nad významem tohoto vývoje na československé politické 

                                                 
248 Deutsche Arbeit 25, květen 1926, H. 8, s. 235-241. 
249 Deutsche Arbeit 27, říjen 1927, H. 1, s. 9-14. 
250 Deutsche Arbeit 25, březen 1926, H. 6, s. 173-183. 
251 Deutsche Arbeit  25, květen 1926, H. 8, s. 241-249. 
252 Deutsche Arbeit 27, srpen 1928, H. 11, s. 304-305, Deutsche Arbeit 27, září 1928, H. 12, s. 313-316. 
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scéně zamýšlí. „Aktivistickému experimentu“ není nijak pozitivně nakloněn. 

Považuje jej za „symptomatický pro velmi labilní poměry na československé 

vnitropolitické scéně.“ Sudetské Němce hodnotí jako příliš slabé, nejednotné253 a 

roztříštěné sociálně, regionálně i politicky. Jejich „politické strany v žádném 

případě neodpovídají ani přirozeným zájmům, ani sociálnímu rozvrstvení 

sudetských Němců, a nejsou způsobilé pro státnické úlohy celonárodního 

významu.“254  Se zapojením zástupců německé menšiny do vládní politiky se bylo 

třeba nějak vyrovnat a především bylo nutné jej patřičně vysvětlit občanům 

Německa. V první řadě šlo o to vyvrátit dojem, že tento krok problém diskriminace 

sudetských Němců sprovodil ze světa. Nikoli – „o vyřešení problému v 

Československu nemůže být řeč“255; žádný „kulturní nebo ekonomický vzestup 

sudetským Němcům nepřinesl“; důsledky chybějícího vedení sudetoněmecké 

politiky, jež by zastupovala všechny Němce, se obzvlášť bolestně ukazují právě 

dnes, kdy pohlížíme na roční účast Němců v československé vládě“.256  

 

Sudetští Němci však neslýchali pouze kritiku. Vysoce vyzdvihováno bylo jejich 

„opravdové němectví“ a dodržování tradice. Němcům říšským byli dáváni 

za příklad, neboť přes „těžké životní podmínky neutuchali v národním boji“ a, i 

když odkázáni na svépomoc (Selbsthilfe), stále „pěstovali své němectví“.257 

4.6.2 Arbeitsgemeinschaft für Interessen des Grenz- und 
Auslandsdeutschtums 
„Deutsche Arbeit“ byla v roce 1921 zakládajícím členem pracovního sdružení 

novin a časopisů pro obhajobu zájmů zahraničních Němců (Arbeitsgemeinschaft 

für Interessen des Grenz- und Auslandsdeutschtums). Jednalo se o tajné pracovní 

společenství angažující se propagandisticky ve smyslu nacionalistických kruhů 

na poli zahraniční politiky. Mělo blízko k „Německému ochrannému spolku“ (DSB) 

a usilovalo o vytvoření jednotné fronty německých časopisů. Hlavním smyslem 

spolupráce bylo organizovat společné propagandistické akce, v rámci kterých 

jednotlivé časopisy tematizovaly palčivé otázky zahraničních Němců takovým 

způsobem, aby vznikl dojem, že daný problém zaměstnává celou německou 

                                                 
253 Deutsche Arbeit 27, listopad 1927, H. 2, s. 32-36. 
254 Deutsche Arbeit 26, listopad 1926, H. 2, s. 37-43. 
255 Deutsche Arbeit 27, červenec 1928, H. 10, s. 273-275. 
256 Deutsche Arbeit 27, prosinec 1927, H. 3, s. 60. 
257 Deutsche Arbeit 26, červen 1927, H. 9, s. 233-237. 
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veřejnost natolik, že celá řada časopisů téma na svých stranách spontánně 

reflektuje. Redaktoři si byli vědomi síly tištěných médií na tvorbu veřejného 

politického mínění a rozpoznali, jak dalece jej mohou ovlivňovat. V tomto smyslu 

měly své místo vedle politických magazínů také časopisy rodinné nebo kulturní, 

neboť jejich moc spočívala v možnosti propagovat politické názory nenápadně, 

skrytě, ale o to účinněji.258 Mottem se stalo rčení „Meinungsbildung durch 

Unterhaltung“. V roce 1927 se členem stal rodinný časopis „Spolku pro Němce 

v zahraničí“ „Deutsche Welt“ a o čtyři roky později rozhodl VDA o přistoupením 

časopisů pro děti a mládež: „Rolland Blätter“ a „Jung Rolland“.259 

Arbeitsgemeinschaft připravovala tematicky konkrétní kampaně, včetně přidělení 

„úkolů“ jednotlivým časopiseckým titulům. Důležitým funkcionářem byl například 

Hermann Ullmann, vedoucí časopisu „Deutsche Arbeit“, který byl zvolen do  

řídícího výboru (geschäftsführender Ausschuss) sdružení. Řady členů se rychle 

rozšiřovaly a v roce 1925 jich bylo již 50. Schůze se konaly za přísného utajení 

pravidelně jednou za půl roku v berlínském sídle „Německého ochranného spolku“ 

(DSB). 

Jako příklad konkrétní kampaně lze zmínit akci namířenou proti Polsku, která 

proběhla v roce 1922. V rámci sdružení se dohodla jak témata, která se následně 

stala součástí redakčních plánů, tak i časový rozvrh akce. Redakce časopisů 

obdržely seznamy témat i vhodných autorů. Tematických okruhů bylo pět: Polsko 

jako stát, Poláci jako národ, Polsko a jeho menšiny, Polské hospodářství, Polská 

kultura. Cílem propagandy bylo prezentovat Polsko jako kulturně méněcenný stát 

ve srovnání s vysokou kulturní úrovní německého národa.260 

Na shromáždění členů v roce 1926 se podařilo schválit závazná pravidla 

propagandistických akcí. Základním bodem, na kterém se shodly všechny členské 

časopisy beze zbytku, byla „velkoněmecká propaganda“. Ústřední myšlenka 

zdůrazňovala, že budoucí hranice německého státu „musí zahrnovat všechny 

Němce obývající souvislé území ve střední Evropě“ (geschlossenes 

Siedlungsgebiet). Propagandistické akce se neměly omezovat na území, o která 

Německo přišlo podle smluv z pařížských předměstí, ale zohledněno mělo být i 

bývalé Rakousko-Uhersko, kterému „bylo upřeno právo připojení se k Německé 
                                                 

258 Mauersberger, V., Rudolf Pechel und die Deutsche Rundschau 1919-1933. Eine Studie zur konservativ-
revolutionären Publizistik in der Weimarer Republik. Bremen 1971, s. 161-162. 
259 Tamtéž, s. 165-167. 
260 Tamtéž, s. 171-173. 
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říši“. Německý stát tak měl do budoucna zahrnovat mimo jiné také Severní 

Šlesvicko, Gdaňsk, území odstoupená Polsku, oblasti přičleněné 

k Československu – Hlučínsko, německé oblasti bývalého rakouského Slezska, 

Moravy a Čech a německou jazykovou oblast na Slovensku.261 

 

VDA se tedy také prostřednictvím „Deutsche Arbeit“ a jeho aktivit v rámci tajného 

sdružení tištěných médií, aktivně zapojil do činnosti, jejíž cílem byla agresivní 

„velkoněmecká propaganda“ ze své podstaty zaměřená proti zájmům Polska i 

Československa. VDA byl tedy politickým uskupením, které velice dobře 

rozpoznalo své optimální možnosti, za jakých může „dělat zahraniční politiku“, 

nebo se o ní může alespoň pokoušet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
261 Mauersberger, Rudolf Pechel und die Deutsche Rundschau, 1971, s. 174. 
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Závěr 
V polovině 20. let 20. století se Německo vymanilo z mezinárodní izolace a 

postupně se vracelo zpět mezi evropské mocnosti. Na konferenci v Locarnu 

smluvně uznalo své západní hranice a současně nekompromisně odmítlo 

obdobnou garanci ohledně hranice východní. Nutnost její revize představovala 

základní celospolečenský konsenzus a stala se axiomem německé meziválečné 

zahraniční politiky. Obdobný význam byl přičítán menšinové politice. V důsledků 

výsledků první světové války v Evropě vznikly nové státy a na jejich území se 

objevily národnostní menšiny. Nejvíce „postiženo“ bylo v tomto smyslu Německo, 

které podporu svých krajanů, jimž bylo „upřeno právo na sebeurčení“, vyhlásilo 

za jeden z cílů své zahraniční politiky. Po vstupu Německa do Společnosti národů 

jeho aktivita v problematice menšin dále zesílila.  

V nasazení pro „trpící bratry“ žijícími za hranicemi říše nalezla nové společenské 

uplatnění bývalá vilémovská elita, pro níž „katastrofa první světové války“ 

znamenala zhroucení hodnot, ztrátu pozic a společenského uplatnění. Tradiční 

vlastenecká „péče o příslušníky německého národa“ získala nové rysy. Hlavní 

zájem se přesunul do střední Evropy – se zvláštním zřetelem na „pohraniční 

oblasti“ - a do té doby spíše folkloristický zájem získal požadavkem na vytvoření 

velkoněmecké říše politický rozměr. Téma zahraničních Němců si získalo ve 

výmarské republice na „popularitě“. Vznikalo nepřeberné množství různých spolků 

a organizací; enormní byla rovněž publikační činnost v souvislosti s touto 

problematikou a také finanční náklady spojené s nasazením pro zahraniční Němce 

dosahovaly horentních částek. Živelný charakter „péče o němectví“ s sebou nesl 

určité problémy - nasazení a množství veškerých aktivit naprosto neodpovídalo 

dosaženým výsledkům a efektivita činnosti byla nízká. 

Říšská vláda se tím, že se zapojila do menšinové politiky, ocitla v určitém 

dilematu. Na jedné straně se snažila o co nejrychlejší posílení pozice Německa na 

scéně mezinárodní politiky, na straně druhé usilovala o aktivní pomoc německým 

menšinám v zahraničí. Vláda také nesledovala pouze humanitární cíle, ale 

německou menšinu instrumentalizovala pro dlouhodobé cíle své zahraniční 

politiky. Tím hlavním byla revize hranice s Polskem. Vláda vycházela z úvahy, že 

silná německá menšina je nejlepším argumentem pro nutnost úpravy hranice s 

Polskem. Hlavním úkolem tak mělo být zajištění silné německé menšiny. Zprvu šlo 
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o zastavení silného odlivu Němců z polského území, v další fázi o zajištění 

ekonomických, respektive kulturních, podmínek jejich další existence. Současně si 

vláda uvědomovala, že není za současných podmínek v zájmu Německa, aby se 

v sousedních státech vytvářela radikální iredenta, neboť by to znamenalo ohrožení 

vztahů těchto domovských států a Německa. Snažila se tedy prostřednictvím 

podpory nad Němci v zahraničí získat vliv a působit na takový vývoj uvnitř menšin, 

který by odporoval zájmům říše. Podpora říše oficiální cestou nebyla z důvodu 

mezinárodního práva o ochraně menšin možná. Vláda tedy přistoupila ve své 

zahraniční politice k používání tajných nástrojů. Tato specifická forma zahraniční 

politiky spočívala na jedné straně v ve vlastní iniciativě – tou byly tajné vládní 

organizace – na druhé straně - za maximálního utajení - spolupracovala se 

soukromými národními organizacemi, jež se podpoře menšin věnovaly. Jednalo se 

o národní spolky, které svou činností působily ve smyslu státní politiky a jakožto 

soukromým organizacím jim nic nebránilo v tom, aby se nezapojovaly do takových 

zahraničních aktivit, jež stát v otevřené formě provádět nemohl. Spolky se tak staly 

neoficiální součástí zahraniční politiky Německá vláda jejich prostřednictvím 

poskytovala pomoc německým menšinám. Finanční příspěvky byly určené 

na subvencování zahraničního německého školství, médií, zemědělského i 

bankovního sektoru a zájmových organizací. Státní podpory se však dočkaly jen ty 

ze soukromých národních organizací, jejichž činnost nekolidovala se zájmy říše, 

tedy takové, které nepůsobily příliš nacionalisticky a otevřeně nepodporovaly vznik 

iredenty v jiných zemích.  

Systém podpory zahraničních Němců se potýkal s celou řadou problémů. Jejich 

zásadní příčinou byla neschopnost říšských orgánů vyjasnit vzájemné 

kompetence; v důsledku nedostatečné organizace docházelo k chaotickému 

tříštění podpory a plýtvání finančních prostředků. Soukromé spolky toho 

samozřejmě dovedně využívaly ve svůj prospěch. Ve snaze činnost zefektivnit se 

zužoval okruh státem podporovaných soukromých subjektů.  

Jednou z nejdůležitějších organizací, jež si přízeň říšských orgánů udržela, byl 

„Spolek pro Němce v zahraničí“ (VDA). VDA se ve výmarské republice stal 

největší národní organizací zabývající se podporou německých menšin, na konci 

20. let 20. století dosáhl dvou milionů členů a jeho význam spočíval též v jeho 

blízkosti k politice. Cílem Spolku bylo v duchu již zmíněné velkoněmecké ideologie 

„zachování“ příslušníků německých menšin na celém světě německému národu. 
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Snažil se vystupovat jako nepolitická, kulturně a charitativně zaměřená soukromá 

organizace usilující pouze o zlepšování životních podmínek krajanů v jiných 

zemích, především střední Evropy. Své skutečné zahraničněpolitické záměry, 

které dalece překračovaly deklarované kulturně politické cíle, Spolek maximálně 

utajoval. Tím hlavním mělo být „napravení poválečných křivd“ a „naplnění práva 

na sebeurčení“ německého národa vytvořením velkého Německa. Nová říše v 

plánech VDA zahrnovala veškerý „souvislý sídelní prostor německého jazyka“ – 

přes připojení území odstoupeného Polsku, okrajové německé části bývalého 

Rakouska-Uherska – tedy Sudety, Rakousko a jižní okraje bývalé podunajské 

monarchie. VDA vycházel z představy, že svých cílů může dosáhnout jen tehdy, 

pokud bude mít širokou podporu říšskoněmeckých občanů. Působil tedy jak 

do zahraničí, tak uvnitř říše. Na domácí půdě byla jeho hlavním úkolem „osvětová 

činnost“. VDA se snažil protknout velkoněmeckou ideologií celou společnost a 

usiloval o to stát se masovou organizací všech „národně cítících Němců“, neboť 

bez širokého „masového hnutí“ všech společenských vrstev nebude německý 

národ připraven pro příští dny, jež budou ve znamení utváření „velkého 

německého národa“. Tomu odpovídala jeho organizační struktura sahající od 

lokálních skupin přes regionální svazy na úrovni zemí říše až po ústředí VDA 

v Berlíně. 

VDA si byl vědom toho, jaké možnosti skýtala propaganda zahalená do kulturně 

politického hávu. Otevřeně imperialistickým jednáním by si Spolek zavřel dveře 

na všechny strany: nejenže by jej vláda odmítla finančně podporovat, a znemožnil 

by si tak i své působení v zahraničí, ale pravděpodobně by se zastavil také příliv 

nových členů. Zástěrka kulturně charitativní organizace naopak pomáhala získávat 

členy apelem na morální povinnost říšských občanů pomoci „trpícím krajanům“. 

Ve své „domácí činnosti“ se VDA zaměřoval na propagandu velkoněmecké 

myšlenky a snažil se říšské Němce senzibilizovat pro potřeby zahraničních 

Němců. Hlavní cílovou skupinou „osvěty“ ve výmarské republice i v zahraničí byly 

děti a mládež. Mladí lidé jakožto nejvíce ovlivnitelná skupina představovali 

„budoucnost německého národa“ a navíc si VDA sliboval, že prostřednictvím dětí 

se mu podaří oslovovat i jejich rodiče. Soustředil se převážně na oblast školství od 

základního až po univerzitní. V Německu se mu podařilo zakomponovat 

velkoněmeckou ideologii do učebních plánů. Učitelům poskytoval „vhodné“ školní 

pomůcky, zpracovával učebnice a mapy. Podpora německých škol v zahraničí 
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sestávala z přípravy vyjíždějících učitelů, jejich další informační i materielní 

podpory, finančních příspěvků na chod a údržbu škol, platy učitelů a rovněž 

pomoc při výběru a sestavování učebních pomůcek.  

Dospělou veřejnost se snažil oslovovat prostřednictvím přednáškové činnosti 

doplňované promítáním filmů a diapozitivů tematizujících „utrpení Němců“ žijících 

za hranicemi říše a kritizujících politiku „domovských států“ vůči menšinám. 

Značný význam přičítal udržování kontaktů a osobnímu setkávání a poznávání. 

V této souvislosti se pořádaly zájezdy skupin mladých lidí i dospělých z Německa 

do zahraničních německých oblastí a naopak skupiny krajanů cestovaly 

do výmarské republiky. 

Vrchol činnosti představovaly pro VDA jeho „masové“ propagandistické akce 

na území říše, na kterých se setkávali členové se zástupci zahraničních Němců i 

s občany pořádajícího regionu. Úzké vztahy a osobní kontakt měly na jedné straně 

přispívat psychologické podpoře zahraničních Němců - dodávat pocit, že se o ně 

říše zajímá, na straně druhé šlo o to, aby „národně chladní“ říšští Němci „na 

vlastní oči a uši“ poznali na základě bezprostřední zkušenosti „nouzi zahraničních 

krajanů“ a nutnost jejich podpory. Setkávání „Němců ze všech koutů světa“ 

sloužilo též demonstraci velikosti německého národa a účastníci měli odjíždět s 

„hlubokým národním prožitkem“ a s přesvědčením, že není možné, aby „tak veliký 

národ byl na dlouhou dobu zadržován v rámci nepřirozených hranic“. 

„Spolek pro Němce v zahraničí“ sledoval zahraničněpolitické cíle, jež svou 

podstatou zpochybňovaly existenci jiných zemí. Svého cíle – ustavení 

velkoněmecké říše - se mu dosáhnout nepodařilo. Nestal se ani „masovou 

organizací“ napříč všemi sociálními vrstvami, ale na domácí scéně dosáhl přesto 

určitého postavení. Říšská vláda s ním v rámci menšinové zahraniční politiky 

počítala. 

Význam práce pro německé menšiny v zahraničí ve výmarské republice nelze 

měřit jen reálnými výsledky, ale spíš její ideologickou hodnotou a širokou 

působností. Myšlenka zahraničního němectví zůstala útočištěm před drsnou 

politickou skutečností. Fixace na ideu velkého německého národa rozesetého 

po celém světě a čítajícího dle interních výpočtů nacionalistických kruhů až sto 

milionů znamenala naději, že když ne silou, tak alespoň kulturně dojde německý 

národ odpovídajícího uplatnění na mezinárodní scéně, a že tak veliký národ nelze 

tudíž natrvalo politicky, ekonomicky a kulturně „umlčet a zbavit práv“. 
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Zdůrazňování početní a kulturní velikosti nesloužilo jen národní ješitnosti, ale mělo 

především motivy zahraničněpolitické, přičemž v tomto smyslu byla nejdůležitější 

orientace na německé souvislé osídlení ve střední Evropě. Existoval totiž 

kvalitativní rozdíl mezi kontakty říše s Němci v Americe či Africe, kde šlo výhradně 

o kulturní, případně hospodářskou spolupráci, a orientací na evropské, především 

východoevropské německé obyvatelstvo, kde bylo od počátku motivem 

znovunabytí ztracených, respektive získání dalších, dosud nezískaných, 

mocenských pozic.  

V tomto smyslu pracoval VDA ve smyslu říšské vlády, neboť svou činností tak 

zvaně připravoval půdu – tedy veřejné mínění – pro její zahraniční politiku. 

Podporoval jak německou menšinu v Polsku, tak v Československu, ačkoli je 

zajímavé, že se svou činností od trendu říšské politiky, kterým byl jednoznačně 

větší zájem o Němce v Polsku, odlišoval. Srovnání jeho aktivit na poli propagandy 

a podpory německých menšin v obou zemích ukázalo, že se Spolek výrazněji 

angažoval pro Němce sudetské. Pro tuto skutečnost se nabízejí dvě vysvětlení. 

Jednak lze nalézt historické důvody, neboť jak VDA, tak jeho hlavní tiskový orgán 

„Deutsche Arbeit“ měly své kořeny na území Rakouska – Uherska, a tedy i díky 

osobním vazbám je s Němci v Československu pojil užší vztah než s těmi 

v Polsku.  

Jako druhé vysvětlení se nabízí skutečnost, že o zájem říšských Němců bylo třeba 

bojovat. VDA si uvědomoval, že uvnitř Německa byla problematice sudetských 

Němcům ve srovnání s menšinou na odstoupených územích v Polsku věnována 

mnohem menší pozornost. Osvěta ve prospěch menšiny v Polsku nebyla složitá, 

neboť o tuto skupinu byl ve výmarské republice velmi živý zájem v souvislosti se 

otázkou revize polsko-německých hranic. Sudetští Němci naopak příliš zájmu 

nevzbuzovali; a Spolek se „neustále potýkal s nezájmem“ říše vůči této 

problematice. Tato asymetrie říšskoněmeckého zájmu se jeví jako pravděpodobný 

důvod, proč se VDA mnohem intenzivněji zaměřil na podporu a propagandu ve 

prospěch sudetských Němců. Na stránkách svého hlavního tiskového orgánu 

„Deutsche Arbeit“ se věnoval problematice sudetských Němců podstatně více a 

konkrétněji než otázce menšiny v Polsku. Časté tematizování problémů Němců 

v Československu lze tedy vysvětlit jako výraz boje proti říšskoněmecké 

„lhostejnosti“. 
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Je však nutné upozornit, že dané poznatky vycházejí z analýzy materiálů z 

„produkce“ VDA, z nichž jednoznačně vyplývá, že řada informací zveřejňována 

nebyla. Vzhledem k tomu, že je možné se domnívat, že utajovány byly s větší 

důsledností informace nějak související s tehdy tak citlivou problematikou podpory 

německé menšiny v Polsku, nabízí se zde pro další posouzení této problematiky 

prostor pro následující výzkum. Pro to, aby bylo možné zhodnotit skutečný vliv 

činnosti VDA na německé menšiny v Polsku a Československu, by bylo zajisté 

důležité zpracování i jiných pramenů, které by nepocházely od VDA, například 

z nezávislého tisku nebo pramenů pocházejících od samotných podporovaných 

menšin. Otázkou pro další zpracování zůstává dále například také, do jaké míry se 

VDA dařilo uchovat si autonomii ve svém rozhodování a do jaké míry do jeho 

činnosti zasahovala říšská vláda, na jejíchž dotacích byl do určité míry závislý.  
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Resümee 
Die europäische Minderheitenfrage nach dem ersten Weltkrieg war überwiegend ein 

deutsches Problem. Nach der Unterzeichnung der Locarno-Verträge und dem Beitritt 

Deutschlands zum Völkerbund stabilisierte sich einerseits die Lage an der westlichen 

Grenze und andererseits setzte sich Deutschland künftig verstärkt für seine 

Minderheiten in Europa ein, wobei der Schwerpunkt des Interesses in 

Ostmitteleuropa lag. Die Korrektur der deutschen Ostgrenze blieb auch weiterhin 

eines der wichtigsten außenpolitischen Ziele und durch Verknüpfung mit der 

Minderheitenproblematik gewann eben diese vor allem im Bezug auf Polen eine 

zusätzliche Brisanz. Die Deutschen im westlichen Polen wurden nämlich als 

Argument für eine Grenzrevision entdeckt. Ein wichtiges Ziel war also, diese 

Bevölkerungsgruppe möglichst stark zu erhalten. Die deutsch-tschechoslowakische 

Grenze war zwar kein solches Streitthema wie die deutsch-polnische, aber da die 

Deutschen in der Tschechoslowakei die größte deutsche Minderheit überhaupt 

darstellten und da ihre Siedlungsgebiete vor allem an der Grenze zu Deutschland  

oder Österreich lagen, galt auch die Unterstützung ihrer Interessen als wichtig.  

Im Deutschland der Zwischenkriegszeit formte sich demzufolge ein umfassendes 

Netz von unterschiedlichen Organisationen aus, die mit staatlicher Duldung oder gar 

mit direkter staatlicher Unterstützung für die Grenz- und Auslandsdeutschen aktiv 

waren. Die traditionell eher folkloristische Volkstumspflege gewann in der Weimarer 

Republik neue Züge. Sie wurde politisch. Die nationalen Gruppierungen und ihre 

Tätigkeit waren insoweit im Sinne der Reichsregierung und ihrer außenpolitischen 

Konzeption, solange sie sich nicht allzu völkisch präsentierten, und im Ausland keine 

allzu eindeutig irredentistischen Aktivitäten betrieben. Es handelte sich jedoch in der 

Tat um keine uneigennützige volkstümliche Pflege der deutschen Nation, war doch 

ihr langfristiges Ziel ein Zusammenschluss des geschlossenen deutschen 

Siedlungsgebiets zu einem großen deutschen Reich, womit das 

Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes umgesetzt werden sollte.  

Eine der wichtigsten privaten Deutschtumsorganisationen war der „Verein für das 

Deutschtum im Ausland“ (VDA), der im Laufe der Zwanziger Jahre zur 

mitgliederstärksten Organisation dieser Art in Deutschland wurde, und darüber 

hinaus noch über ausgeprägt gute Beziehungen zur Politik verfügte. Seine wirkliche 

Tätigkeit versuchte der VDA mit Äußerungen, er sei eine unpolitische, rein karitative 
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und kulturelle Organisation, zu verbergen. In Wirklichkeit aber gingen seine Ziele 

über die erklärten kulturpolitischen weit hinaus. 

Die wichtigste Aufgabe seiner Inlandstätigkeit stellte die Aufklärungsarbeit dar. Die 

gesamte reichsdeutsche Gesellschaft sollte mit dem Deutschtumsgedanken 

durchdrungen werden und ihre „Opferbereitschaft“ für die Auslandsdeutschen sollte 

gestärkt werden. Kinder und Jugendliche waren hierbei die wichtigste Zielgruppe der 

Propaganda und dementsprechend bemühte sich der Verein in den Schulen präsent 

zu sein. Sowohl die Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und Lehrern als auch mit 

Schulbehörden und Kultusministerien erwies sich für den VDA als erfolgreich, wurde 

die „Kunde vom Auslandsdeutschtum“ doch schließlich zu einem festen Bestandteil 

des Schulunterrichts, für den der VDA weiterhin „geeignete“ Lehrmittel und 

Lehrbücher lieferte. 

Auch im Rahmen seiner Auslandstätigkeit bildete die Schule den Kern der Arbeit. Der 

Verein knüpfte Kontakte mit Auslandsschulen, half bei der Lehrervermittlung und 

unterstützte die Bildungsanstalten auch finanziell: Geldmittel flossen in Bau, 

Instandhaltung und Sanierung von Schulgebäuden, für die Unterstützung von 

Lehrergehältern und schließlich wurde auch bei Auswahl und Zusammenstellung der 

Lehrmittel Hilfe geleistet. 

Die Erwachsenen versuchte der VDA mit seiner Vortragstätigkeit zu erreichen. Es 

wurden Film- und Lichtbildervortragsreihen veranstaltet, die die Not der „Grenz- und 

Auslandsdeutschen“ oder die Unterdrückungspolitik ihrer „Gaststaaten“ 

thematisierten. Eine große Bedeutung maß der Verein der persönlichen Begegnung 

bei. Einen Höhepunkt dieser Begegnungen stellten die regelmäßig stattfindenden 

Pfingsttagungen des VDA dar, auf denen Reichs- und Auslandsdeutsche 

aufeinander trafen. Während die Einen persönlich von der „Not der 

Auslandsdeutschen“ erfahren konnten, sollten die Anderen dabei das Gefühl 

gewinnen, dass sich das Reich für sie und ihr Schicksal interessiert. 

Der „Verein für das Deutschtum im Ausland“ verfolgte mit seiner Tätigkeit 

außenpolitische Ziele - oder war zumindest bemüht, außenpolitisch tätig zu sein – die 

durch ihr Wesen die Existenz anderer Staaten in Frage stellten. Sein Ziel, ein 

großdeutsches Reich zu errichten, erreichte er nicht. Es ist ihm auch nicht gelungen 

zu einer Massenorganisation aller sozialen Schichten zu werden, aber trotzdem 

erlangte er als Teil der staatlichen Volkstumspolitik eine gewisse Stellung.  

 87



Der VDA arbeitete im Sinne der Reichsregierung, indem er ihr sozusagen den Boden 

– das heißt die öffentliche Meinung - für ihre Außenpolitik bereitete. Er unterstützte 

die deutsche Minderheit sowohl in Polen als auch in der Tschechoslowakei, 

wenngleich es jedoch interessant ist, dass er mit seiner Tätigkeit die offizielle 

Stimmung der Zeit, nach dem das allgemeine Interesse den an Polen abgetreten 

Gebieten galt, nicht vollständig mit trug. Der Vergleich seiner Aktivitäten hinsichtlich 

der deutschen Minderheiten in beiden Ländern zeigt ein stärkeres Engagement 

zugunsten der Sudetendeutschen. Hierfür bieten sich zwei Deutungsmöglichkeiten 

an. Einerseits lässt sich diese Orientierung  historisch erklären, da sowohl der VDA 

als auch sein Organ, die „Deutsche Arbeit“ auf österreichischem Boden gegründet 

wurden und demzufolge durch persönliche Beziehungen auch ein viel engeres 

Verhältnis zu den Deutschen in der Tschechoslowakei hatten. Die zweite 

Begründung geht aus der Erkenntnis des VDA hervor, dass man die 

Reichsdeutschen für die Problematik der Sudetendeutschen anders als in der Frage 

der Deutschen in Polen erst noch gewinnen musste, dass das Interesse für dieses 

wichtige „Grenzdeutschtum“ im Reich erst erkämpft werden musste. Demzufolge war 

der Kontakt mit der deutschen Minderheit in der Tschechoslowakei häufiger und der 

propagandistische Aufwand des Vereins zugunsten dieser Minderheit auch viel 

intensiver. 
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Seznam zkratek 
BDA   Bund der Auslandsdeutschen (Svaz zahraničních Němců)  

DAI   Das Deutsche Auslandsinstitut (Německý zahraniční institut) 

DNVP  Deutschnationale Volkspartei 

DSB   Der Deutsche Schutzbund für das Grenz- 

und Auslandsdeutschtum  

(Německý ochranný spolek pro Němce v pohraničí a zahraničí) 

DVP   Deutsche Volkspartei 

OSSA   Ossa Vermittlungs- und Handelsgesellschaft m.b.H. 

SHB   Sudetendeutscher Heimatbund 

(Sudetoněmecký vlastenecký svaz) 

VDA   Verein für das Deutschtum im Ausland 

(Spolek pro Němce v zahraničí) 
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