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Dobrovolníci za Evropu 
Ettore Vernier 

 

„Před vchodem rozbombardovaného domu v jihozápadním Berlíně stojí 

standarta praporu. Bílý kříž v rudém poli. To je bojové stanoviště 

Kampfgruppe Norge. Scházím do sklepa. Na nejspodnějším schodě sedí 

spojař. Maskovací blůza, ocelová přilba, MP, obličej i ruce zamazané. Je 

vyčerpaný, pozvolna potahuje cigaretu. Típá nedopalek, potom ho opatrně 

ukládá do poškrábaného pouzdra. 

Na stanovišti nikdo není. Ptám se spojaře, kde zůstal štáb. ´Všechno je to 

vpředu´, odpovídá mi lámanou němčinou. Pak si ze čtyř špačků začne balit 

novou cigaretu. 

Má to tento norský dobrovolník Waffen SS zapotřebí?  Mohl by se přece 

procházet po Carl Johann Gate v Oslu, mohl by stát před světlem zalitými 

výlohami Williama Smitha, vedle sebe snoubenku…  

Ó, co všechno by mohl! Místo toho je dnes štvancem mezi vějíři výbuchů 

sovětských bomb. 

Kruci! Má to zapotřebí? Nemohl by právě tak dobře hrát v Oslu tenis? Ne, 

hrát tenis, zatímco němečtí vojáci v Berlíně bojují za Evropu, nemůže… 

Ano, unavený a uštvaný spojař ví, že ne všichni jeho norští krajané takto 

smýšlejí. Ví to a mnohdy to bolí, hodně bolí. Na totéž myslel už před 

Leningradem, u Volchova, Toropecu, ve východním Prusku; ale vždy prostě 

musel být ´vpředu´, tam vpředu na frontě proti bolševikům, daleko od svého 

domova. 

V posledních dnech bral ostatně štáb flinty do ruky často, protože velitel 

dával rozkazy v palebném postavení ve sklepní díře. A tady stojí všichni, 

Nizozemci, Dánové, Vlámové a Norové. Jsou evropskými aktivisty. Proto 

teď bojují i osudový boj o Berlín, který Evropě přinese rozhodnutí. To vědí, 

tomu věří, a proto jsou vpředu.“ 

Kdyţ se tento článek, typický pro národně-socialistické líčení Waffen SS ke 

konci války, objevil ve frontovém listě obránců Berlína Der Panzerbär,
1
 byl 

osud evropských Waffen SS jiţ zpečetěn.  8. května zanikla moţná největší 

mnohonárodnostní armáda, která kdy bojovala pod jednou vlajkou. Ve 

Waffen SS slouţili: Nizozemci, Dánové, Norové, Švédi, Finové, Vlámové, 

Valoni, Francouzi, Švýcaři, Italové i pár Britů, stejně jako Lotyši, Estonci, 

                                                           
1 citováno podle: Adriano Romualdi (ed.): La battaglia di Berlino, Padova b. d., s. 90 – 91 
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Maďaři, Rumuni, Bulhaři, Chorvati, Bosňáci, Albánci, Rusové, Ukrajinci, 

Kavkazané, Turko-Tataři, Ázerbájdţánci a několik Indů, jakoţ i velký počet 

etnických Němců (Volksdeutsche) z Alsaska, z Dánska, Československa, 

Itálie, Maďarska, Rumunska, Polska a Jugoslávie.
2
  

V roce 1944 bylo z vojska o síle 910 000 muţů kolem 125 000 

neněmeckých Západoevropanů,
3
 jimiţ byli Waffen SS povaţovány za 

předchůdce a moţné jádro evropské armády. Takové mnohonárodní vojsko 

historie nezná, vyjma římských legií a heterogenních ţoldnéřských armád 

třicetileté války. 

Evropští dobrovolníci sice bojovali proti rudým internacionálním brigádám 

uţ i ve španělské občanské válce.  Např. irský prapor o síle 600 muţů pod 

generálem Eionem O´Duffym.
4
 Na straně vojsk Osy bylo připraveno 

bojovat i okolo 10 000 rumunských legionářů Codreanovy „Ţelezné gardy“, 

kvůli vnitropolitické situaci v Rumunsku však do Španělska odjel jen malý 

symbolický oddíl.
5
 Ve Francii zformovali dobrovolníci Legii Johanky 

z Arku a bojovali proti svým krajanům v mezinárodních brigádách.
 6

  

Cíle antikomunistických dobrovolníků španělské občanské války a 

dobrovolníků Waffen SS se však nekryly. Jestliţe stoupenci Falangy jen 

věděli, proti čemu bojují, totiţ proti komunismu a ateismu, tak dobrovolníci 

SS měli i pozitivní cíl: vytvoření Evropy. 

Evropská myšlenka v Německu, v Itálii a ve Francii 

Abychom porozuměli motivaci evropských dobrovolníků, je nutný pohled 

na sociologické a politické pozadí. Sociologické výzkumy o sociálním 

původu dobrovolníků zatím – patrně – neexistují. Jsme proto odkázáni na 

vzpomínky příslušníků Waffen SS. Christian de La Mazière informuje o 

sloţení 33. Waffengrenadierdivision der SS „Charlemagne“ – skládala se 

prý ze třetiny z dělníků, ze třetiny ze studentů a ze třetiny z aristokratů, 

                                                           
2 Georg H. Stein: Geschichte der Waffen-SS, Düsseldorf 1967, s. 259 

 
3 Heinz Höhne: Der Orden unter dem Totenkopf, Gütersloh 1967, s. 426 

 
4 Hellmuth Günther Dahms: Der spanische Bürgerkrieg 1936 – 39, Tübingen 1962, s. 158 

 
5 Carlo Sburlati: Codreanu il Capitano, Řím 1970, s. 135 

 
6 Michelle Rallo: Dall´Action Francaise ad Ordre Nouveau, Řím 1971, s. 22 
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velkoburţoazie a dobrodruhů. Sedláci mezi nimi nebyli.
7
 Saint-Loup 

(pseudonym Marca Augiera) píše o praporu francouzských Waffen SS, ţe 

50 procent vojáků byli studenti, zbytek dělníci.
8
 Léon Degrelle, bývalý 

velitel 28. SS-Freiwilligengrenadierdivision „Wallonie“, uvádí: „Naše legie 

se ze tří čtvrtin sestávala z dělníků. Ale patřili k ní i četní lidé ze šlechty a 

nejlepšího belgického měšťáctva, nositelé zlatých medailí jezuitských škol, 

synové známých diplomatů, právníků, úředníků a průmyslníků.“
9
 

Velká část dobrovolníků se rekrutovala z malých i větších evropských 

pravicových hnutí. Menší část se přirozeně skládala z dobrodruhů, z postav, 

které si lze stejně tak dobře představit v německém poválečném Freikorpsu i 

ve francouzské Cizinecké legii. 

Většina evropských pravicových seskupení se před druhou světovou válkou 

ještě více klonila k maloměšťáckému nacionalismu, který v sobě nesl 

zárodek evropské občanské války neţ k evropskému osvobozeneckému 

nacionalismu. Existovaly však i snahy rozvíjet evropské ideje jako 

dynamickou ideologii skrze Společnost národů a Panevropský manifest 

hraběte Coudenhove-Kalergiho. A nemálo evropských dobrovolníků touto 

„školou“ prošlo {zde se sluší upozornit i na rozsáhlé proevropské aktivity 

Karla Antona prince Rohana kolem jeho Europäische Revue, které byly na 

rozdíl od Panevropy nejen antikomunistické, ale i antiliberální, pozn. překl.} 

Národně-socialistické Německo pro evropský nacionalismus příliš nadšení 

nemělo. Ve věcném rejstříku Mein Kampf budeme marně hledat – 

odhlédnuto od „evropské rovnováhy“ – i pojem „Evropa“. Triumfoval 

německý nacionalismus. Kdyţ v prosinci roku 1934 pořádal CAUR 

(Comitati d´azione per l´universalita di Roma), jakási Mussolinim 

inspirovaná fašistická internacionála, kongres v Montreaux, na němţ se 

účastnily delegace 14 evropských národů, zástupci z Německa chyběli.
10

 

Během války byla sice hojně uţívána propagační formulka „Kříţové taţení 

Evropy“, ta však zůstala prázdnou literou, neboť proti Atlantické chartě 

Spojenců nebyla nikdy postavena Evropská charta mocností Osy. Ţádný 

                                                           
7 Christian de La Mazière: Ein Traum aus Blut und Dreck, Vídeň, Berlín 1972, s. 140 {česky vyšlo 

jako: Dobrovolníkem v SS divizi Charlemagne, Praha 2009, uvedená citace zde na s. 118, pozn. 

překl.} 

 
8 Saint-Loup: I volontari europei delle Waffen-SS, Řím 1967, s. 11 {něm. je text obsažen v: Saint-

Loup: Legion der Aufrechten, Leoni am Starnberger See, 1977, s. 230, pozn. překl.}  

 

 
9 Leon Degrelle: Die verlorene Legion, Preuss, Oldendorf 1972, s. 176 {česky vyšlo jako: Tažení 

v Rusku 1941 – 1945, Praha 1996, dotisk 2004, uvedená citace zde na s. 132, pozn. překl.} 

 
10 Michael Arthur Ledeen: L´Internazionale Fascista, Bari 1973, s. 152 
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supranacionální, všechny Evropany zahrnující program neexistoval a od 

nebulózní „Germánské říše“ tak nikdo nemohl očekávat opravdu 

spravedlivý nový evropský řád. Dokud německé vedení neujistilo obsazené 

země o jejich statutu v zamýšlené „germánské říši německého národa“, 

mohla mít evropská propaganda SS jen omezený účinek.
11

 

Berlín dokonce v roce 1942 na nějakou dobu propagaci evropské myšlenky 

zakázal.
12

 A Goebbels 12. 4. 1943 svěřil svému deníku: „Je ostatně 

zajímavé, jak se na naší straně vyhýbáme slovu o evropské spolupráci, jako 

se ďábel štítí svěcené vody.“
13

 Konec konců Bormann podal zprávu o 

rozmluvě s Hitlerem r. 1941, kdy se Vůdce rozčílil nad poznámkou „v 

nějakých nestoudných novinách z Vichy“, ţe „válka proti Sovětskému 

Svazu je“, prý, „válkou Evropy“.
14

 

Poněkud jinak to vypadalo ve fašistické Itálii. Existovala sice jen jedna 

italská divize Waffen SS, ale Mussoliniho myšlenky nezůstaly tak úplně bez 

účinku i u příslušníků SS jiných národů. 

Mussolini jiţ roku 1934 vysvětloval, ţe bez minima politické jednoty a 

hospodářské spolupráce je osud Evropy zpečetěn.
15

 Po několika 

zakolísáních nakonec fašistická vláda v dubnu 1943 vypracovala Evropskou 

chartu s cílem sjednotit vojenské mocnosti Osy a některé neutrální státy do 

politického společenství. Charta měla představovat politický program 

mocností Osy a garantovat práva menších národů.
16

 Hitler tento program 

povaţoval za – předčasný!
17

 Nejdále šel návrh fašisticko-republikánské 

vlády ze 14. 11. 1943 (Veronský manifest), kde článek VIII. poţadoval 

uskutečnění evropského společenství „při odstranění kapitalistického 

systému“.
18

 

                                                           
11

Höhne, cit. dílo, s. 463 

  
12 Otto Abetz: Das offene Problem, Kolín n. Rýnem 1951, s. 199 

 
13 citováno podle: Frederick William Deakin: Die brutale Freundschaft, Kolín n. Rýnem, Berlín 

1962, s. 350 

 
14 citováno podle: Das III. Reich, č. 36/75, s. 432; viz také Eberhardt Jäckel: Frankreich in Hitlers 

Europa, Stuttgart 1966, s. 181 

 
15 Benito Mussolini: Citazioni, Řím 1969, s. 223 

 
16 Deakin, cit. dílo, s. 307/308 

 
17 Deakin, cit. dílo, s. 312 

 
18 Text In: Claudio Schwarzenberg: Il sindacalismo fascista, Milán 1972, s. 107 
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S podobnými dalekosáhlými poţadavky mohla předstoupit i část 

francouzské pravice. Je ostatně zjištěno, ţe francouzští dobrovolníci byli 

„nejevropštější“. Vlivný spisovatel Pierre Drieu La Rochelle neúnavně ţádal 

sjednocení Evropy proti kapitalismu a komunismu: „Musíme stvořit Evropu 

tak jako je nutné dýchat, abychom nezemřeli.“
19

  Západoevropský 

nacionalismus spojoval s nemarxistickým socialismem.
20

 V roce 1941 

sepsal jeden mladý člen kabinetu vichystické vlády plán k novému 

francouzskému pořádku, který obsahuje i francouzský příspěvek k novému 

uspořádání Evropy: „Francouzský stát nesmí znovu nechat ožít politiku 

aliancí a evropské rovnováhy… Rozhodně se hlásí k osudové pospolitosti 

kontinentu a k sounáležitosti, jež musí v budoucnu spojit všechny evropské 

národy.“
21

 Francouzská lidová strana (PPF) pod vedením bývalého 

komunisty J. Doriota ve svém akčním programu z roku 1943 poţadovala: 

„spolupráci mezi velkými kontinentálními velmocemi pro vybudování 

nového evropského řádu“.
22

 

Všem těmto představám bylo společné, ţe se v budoucí více či méně 

sjednocené Evropě reálně politicky spokojovaly s preponderancí jedné 

velmoci (Německa). K Evropanům, „kteří z nedostatku lepšího dali sami 

přednost sjednocení na základě německé hegemonie před atomizací, 

nejednotou a rostoucím zbavením moci, jež v nedávné době Evropu 

postihlo“, britský historik Barraclough poznamenává: „Křivdíme jim, jestliže 

se domníváme, že by neměli žádnou pozitivní představu svých cílů, jestliže je 

odbýváme jako pouhé oportunisty či pokrytce (ačkoli někteří z nich jimi 

samozřejmě byli). Ale byli ještě menšinou a většina Evropanů zůstávala 

odpůrci hegemonie jedné moci“.
23

   

Budování a vývoj evropských Waffen SS 

Budování „internacionálních“ Waffen SS začalo v polovině roku 1940, kdyţ 

v západo- a severoevropských zemích, obsazených německými vojsky, 

                                                                                                                                                    
 
19 Pierre Drieu la Rochelle: Socialismo, Fascismo, Europa, Řím 1964, s. 89 

 
20 Srv. k tomu: Pierre Drieu la Rochelle: Socialisme fasciste, Paříţ 1934; ital. překl: Socialismo 

fascista, Řím 1973 

 
21 Abetz, cit. dílo, s. 185 

 
22 Dieter Wolf: Die Doriot Bewegung, Stuttgart 1967, s. 401 

 
23 Geoffrey Barraclough: Die Einheit Europas in Gedanke und Tat, Göttingen 1964 (v malé řadě 

Vandenhoeck), s. 43 
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zřídily Waffen SS náborové kanceláře. Jako první velký útvar vznikla 

počátkem roku 1941 5. SS-Division „Wiking“, vytvořená ze 

skandinávských, holandských a vlámských dobrovolníků. Ve Francii 

verboval také Wehrmacht. Z příslušníků několika pravicových hnutí jako 

Parti Populaire Francais, Rassemblement National Populaire a jiných skupin 

byla utvořena „Legion des Volontaires Francais contre le bolchevisme“ 

(LVF).
24

 

Po německém vpádu do Sovětského svazu došlo k rozmachu 

dobrovolnického hnutí a zformování národních legií: legie „Norwegen“, 

legie „Niederlande“, legie „Flandern“, Frikorps „Danmark“. Zrodily se tzv. 

„germánské SS“. Legie byly později přeměněny na pluky pancéřových 

granátníků. 

Formování dobrovolnických útvarů nepokračovalo bez potíţí. Kdyţ měla 

být r. 1941 v Řecku postavena legie Waffen SS, komunističtí partyzáni 

spáchali na náborové středisko v Aténách atentát. Útok si vyţádal 72 

mrtvých. V důsledku toho pak bylo od pokusu sestavit řeckou legii 

upuštěno.
25

 

Nejsilnější rozvoj Waffen SS měl nastat teprve od r. 1943. K útvarům se 

přes pro Německo nepříznivou válečnou situaci přidávalo stále více 

evropských dobrovolníků. Kdyţ 22. 7. 1943 francouzský zákon schválil 

vstup Francouzů do Waffen SS, hlásilo se v druhém pololetí r. 1943 do 

formací SS měsíčně kolem 600 Francouzů, zatímco do LVF to bylo 150.
26

 

Byla to „evropská, všechno jiné než nacionalistická orientace francouzských 

fašistů“,
27

 která vedla ke spolupráci s Němci. A ještě v létě 1944 se k legii 

„Wallonie“ hlásilo více neţ 800 belgických dělníků.
28

 

Vedení SS konečně začalo házet přes palubu pošetilou teorii podlidí: 

Slované, doposavad povaţovaní za rasově méněcenné, mohli postavit 

vlastní SS útvary. Kdyţ se v dubnu 1943 verbovalo pro „haličskou“ divizi 

                                                           
24 Rallo, cit. dílo, s. 28 

 
25 H. Mavrocordatis: Le fascisme en Grece pendant la guerre (1941 – 44), In: Etudes sur le fascisme, 

Paříţ 1974, s. 100 

 
26 Jäckel, cit. dílo, s. 301/302 

 
27 Robert J. Soucy: Das Wesen des Faschismus in Frankreich, In: Internationaler Faschismus 1920 – 

1945, Mnichov 1966, s. 55 

 
28 Degrelle, cit. dílo, s. 329 {v čes. vydání s. 232} 
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SS, hlásilo se skoro 100 000 Ukrajinců, přijato nebylo ani 30 000.
29

 Roku 

1944 se SS dokonce snaţily získat k vojenské sluţbě ve Waffen SS 

francouzské koloniální oddíly (asi 35 tisíc Severoafričanů).
30

  

Konzervativní italský filozof Evola popisuje změnu začínající r. 1943 takto: 

„Árijci se přestávají ztotožňovat s Němci. Nemělo se již bojovat za 

expanzionistický národní socialismus na jednostranném rasovém základě a 

za pangermanismus, nýbrž za Evropu a nový evropský řád.“
31

 

Nerozhodnému Himmlerovi to přišlo vhod, ale jeho koncepce Evropy stejně 

směřovala k přeměně severoevropských a západoevropských států na 

„říšskou ţupu“ bez skutečné státní suverenity.
32

 Povolení „Sjezdu evropské 

mládeţe“,
33

 který byl v létě 1942 organizován Hitlerjugend, přesto ukázalo, 

ţe Himmler nepotlačoval jakékoli vzplanutí evropské myšlenky úplně. 

Opravdová změna nastala u vůdců a generálů Waffen SS, kteří byli v 

kontaktu s evropským hnutím dobrovolníků vyléčeni z nadutosti 

velkoněmeckého šovinismu.    

Čím více se válečné štěstí obracelo ke Spojencům, tím se Waffen SS stávaly 

silnějšími. Stav muţstva rychle stoupal. Z evropských útvarů se divize staly 

aţ ke konci války: 23. SS-Freiwilligenpanzergrenadierdivision „Nederland“, 

27. SS-Freiwilligengrenadierdivision „Langemarck“, 28. SS-

Freiwilligengrenadierdivision „Wallonie“. Po zřízení Republiky Salò (RSI) 

byla postavena Waffengrenadierdivision der SS (ital. Nr. 1.). Z příslušníků 

francouzské Milice, LVF a francouzské 7. útočné brigády SS vznikla 

koncem r. 1944 finálně divize „Charlemagne“.  

Mezi 500 000 Neněmci se ve Waffen SS nacházelo 8 000 Valonů, 6 000 

Dánů, 4 000 Finů, 10 000 Vlámů, 10 000 Francouzů, 1 000 Řeků, 40 000 

Holanďanů, 40 000 Maďarů, 10 000 Italů, 25 000 Lotyšů, 15 000 Estonců, 

5 000 Litevců, 8 000 Norů, 5 000 Rumunů, 3 000 Bulharů a 600 Švýcarů.
34

 

                                                           
29 Stein, cit. dílo, s. 167; Henri Landemer: Les Waffen-SS, Paříţ 1974 (Livre de   poche 3981), s. 216 

 
30

 Jäckel, cit. dílo, s. 302 

 
31 Julius Evola: Il fascismo visto dalla destra. Note sul Terzo Reich, Řím, 2. vyd. 1970, s. 208 

 
32 Lothar Gruchmann: Der zweite Weltkrieg. Mnichov 1967 (dtv Weltgeschichte des 20. 

Jahrhunderts, sv. 10), s. 202/203 

 
33 Srv. Reichsführer! Helmut Heiber (ed.), Mnichov 1970 (dtv Dokumente 639), s. 194 

 
34 Landemer, cit. dílo, s. 394 
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Další dobrovolníci bojovali v rámci Wehrmachtu, např. 47 000 Španělů v 

„Modré divizi“.
35

  

Mezi veliteli útvarů Waffen SS byli četní Neněmci, tak např. Lucien Lippert 

(Sturmbrigade Wallonie), Edgar Puaud (Charlemagne), Christian Frederik 

von Schalburg (Frikorps Danmark), Léon Degrelle (Wallonie). 

„Evropeizace“ Waffen SS učinila pokroky, jaké byly na počátku války 

nemyslitelné. Junkerská škola Bad Tölzu se změnila v evropskou vojenskou 

akademii,
36

 nad vzdělávacími zařízeními Waffen SS nevlála jiţ jen samotná 

německá vlajka, nýbrţ vlajky všech zastoupených národů. Pro mnohé 

dobrovolníky byl nástup vlajek ze zimy 1944/45 „posledním vzplanutím 

velkého snu“.
37

  

Ani Ženeva, ani Moskva 

Převáţná část mladých dobrovolníků Waffen SS se sestávala z idealistů. 

„Poslední praví synové boha války, jež země spatřila“,
38

 vytáhli, aby stvořili 

novou Evropu. „Všechny nás sjednocovala stejná vůle. Reprezentovat slávu 

našeho lidu uprostřed dvaceti národností, jež se připojily k boji; splnit naši 

povinnost bojem za Evropu; dobýt pro naši vlast čestné místo v 

kontinentálním společenství, jež z této války musí vzejít a konečně – vytvořit 

bojové jednotky, jejichž váha by zaručila nastolení sociální spravedlnosti, až 

bychom se po konci bojů definitivně vrátili do naší země.“
39

 

Dobrovolníci se distancovali a emancipovali od německého šovinismu a 

připojili se ke svým německým kamarádům. Jejich nacionalismus byl 

nástrojem politické egalizace, solidarizace a aktivizace, který s oficiálním 

agresivním německým expanzionismem – von Krockow jej v protikladu 

k pozitivnímu osvobozeneckému nacionalismu označoval jako 

„kontranacionalismus“
40

 – neměl nic do činění. Waffen SS, koncipované 

původně jako policie státní bezpečnosti a meč německé dobyvačné vůle, „se 

                                                           
35 Der Spiegel č. 41/75, s. 110 

 
36 Höhne, cit. dílo, s. 442 

 
37 de La Mazière, cit. dílo, s. 92 {v čes. vydání s. 79} 

  
38 Ernst Nolte: Die faschistischen Bewegungen, Mnichov 1966 (dtv Weltgeschichte des 20. 

Jahrhunderts, sv. 4), s. 173 

 
39 Degrelle, cit. dílo, s. 176 {v. čes. vydání s. 132/133}  

 
40 Christian von Krockow: Nationalismus als deutsches Problem, Mnichov 1970 (Serie Piper 4), s. 37 

a následující; 68 
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změnily v evropské vojsko“ a ideologii národního-socialismu ředily stále 

nové národnosti.
41

 Evropský duch se stal v pravém slova smyslu duchem 

Waffen SS.  

Po první vlně „germánských“ dobrovolníků z roku 1940, druhé vlně 

antikomunistických bojovníků z let 1941 a 1942 je to třetí vlna z roku 1943, 

která provádí evropskou transformaci a vštěpuje vojsku evropský 

nacionalismus. Třetí vlna „je ´nejevropštější´a ´nejfašističtější´ v novém 

smyslu, který chce Mussoliniho staré značce dát.“
42

 „Během zimy 1943/44 

ukončují SS svoji velkou proměnu. Jejich vojáci pocházejí z více než 30 

národností a stará nacionální pýcha má zmizet z povrchu zemského ve 

prospěch nové říše. Říše už není Německo, ale Evropa.“
43

  

Oproti snahám vládnoucí národně-socialistické ortodoxie se mladí válečníci 

Waffen SS kloní k „evropské internacionále“. Jsou zároveň protivníky 

Společnosti národů (Ţeneva) i komunistické internacionály (Moskva). Ze 

zkrachovalých burţoazních demokracií si přinesli pohrdání 

parlamentarismem, národní cítění jim současně zabraňuje stát se stoupenci 

pangermanismu. 

Jejich boj má za cíl vytvoření sjednocené nezávislé Evropy při zachování 

národních autonomií jejich vlastí. Ty se neměly stát ani ţupou jako 

„Východní marka“, ani Generálním gouvernementem jako Polsko, ani 

říšským protektorátem jako Česko [Tschechien]. „Národní poţadavek, 

získat prostřednictvím krvavé oběti nárok na samosprávu v budoucí 

federativní, Německem pouze vedené, nikoli však ovládané Evropě“,
44

 byl 

silným motivem dobrovolnického hnutí. Himmler alespoň konceduje, „ţe 

branná moc germánského národa i v míru přesně odpovídá síle, kterou 

vytvořil ve válce.“
45

  

Evropská angaţovanost pochopitelně nebyla u všech příslušníků Waffen SS 

stejně vyhraněná. „Tvrdé jádro“ evropského nacionalismu tvořili Francouzi, 

Vlámové, Valoni a Skandinávci, zatímco Lotyši a Estonci stejně jako 

Rumuni bojovali více neţ za společnou evropskou budoucnost za integritu 

svých komunismem ohroţených vlastí. Mezipozici zaujali Maďaři bojující 

                                                           
41 Höhne, cit. dílo, s. 426 

 
42 Landemer, cit. dílo, s. 242/243 

 
43 Landemer, cit. dílo, s. 252 

 
44 Ernst Nolte: Faschismus. Von Mussolini zu Hitler, Mnichov 1968, s. 354 

 
45 Reichsführer, cit. dílo, s. 129 
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v 22. Freiwilligenkavalleriedivision der SS „Maria Theresia“, 25. 

Waffengrenadierdivision der SS „Hunyadi“ a 26. Waffengrenadierdivision 

der SS „Gombös“. Ferenc Szalasi, vůdce maďarských Šípových kříţů, od 

října 1944 hlava maďarského státu, projektoval samostatnou ideu spolu-

nacionalismu (Co-Nationalismus), podle níţ se v socialistické Evropě měly 

sjednotit různé nacionalistické státy.
46

  

Rozbitý sen 

Německá poráţka byla v neposlední řadě podmíněna neschopností 

německého vedení rozpoznat a zohlednit evropské komponenty války. Na 

přelomu let 1944/45 se sice zdála rýsovat zásadní změna, kdyţ bylo 

rozhodnuto, ţe belgické provincie dobyté v průběhu protiofenzívy 

v Ardenách nebudou povaţovány za nepřátelské nebo okupované území, 

nýbrţ přejdou pod správu Degrella a vlámského vůdce van de Wiela.
47

 Ale 

to bylo – příliš málo a příliš pozdě!  

Provinili se proti zásadě, kterou Drieu la Rochelle vyslovil ve své knize 

„Gilles“ napsané jiţ v roce 1937: „Proti invazi ruských armád do Evropy 

musí povstat vlastenecký evropský duch. Tento duch se může rozvíjet jen 

když Německo od počátku zaručí integritu vlastí, všech vlastí Evropy. Jen 

pak může Německo naplnit úlohu, jež mu kvůli jeho síle a tradici svaté 

římsko-germánské říše přísluší: stanovit evropskou linii zítřka.“
48

  

S koncem války začala pro mnoho příslušníků Waffen SS cesta utrpení. 

Waffen SS, které zanechaly na evropských bojištích 360 000 mrtvých, padly 

za oběť verdiktu vítězů: r. 1946 byly v Norimberku prohlášeny za 

„zločineckou organizaci“. Dobrovolníci SS zavrţení jako kolaboranti a 

quislingovci byli v zemích osvobozených od německých vojsk párii.
49

 

Velký sen skončil.  

Pro evropské dobrovolníky platí, co Pierre Drieu la Rochelle napsal o 

ideologii francouzského revolučního fašismu v okamţiku zhroucení: „Ano, 

jsem zrádce, vždyť jsem spolupracoval s nepřítelem. Nabídl jsem svoji 

inteligenci nepříteli. Není má vina, že tento nepřítel nebyl inteligentní. Ano, 

                                                           
46 Claudio Mutti (ed.): Kikartas. Ferenc Szalasi, le croci frecciate e il nazionalsocialismo ungherese, 

Padova 1974, s. 21 

 
47 Die Niederlage 1945, P. E. Schramm (ed.), Mnichov 1962 (dtv dokumente 80/81), s. 33 

 
48 Pierre Drieu la Rochelle: Die Unzulänglichen, Berlín 1966, s. 470 {klíčová ukázka z tohoto 

románu viz revue Národní myšlenky Západ 2007} 

 
49 k tomu viz: Paul Serant: Die politischen Säuberungen in Westeuropa. Oldenburg-Hamburg 1966  
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nejsem jen tak nějaký patriot, zaslepený nacionalista; jsem 

internacionalista. 

Nejsem jen Francouz, ale Evropan. 

I vy jste, vědomě či nevědomě. Ale my hráli a já prohrál…“
50

 
1975 

Pozn. k bibliografii: Vědomě jsem rezignoval na německou „literaturu 

rehabilitace“ Waffen SS. Zato jsem sáhl po  francouzských a italských knihách, 

které ještě nebyly do němčiny přeloţeny a pro „vypořádání se“ s Waffen SS nejsou 

doposud vyuţity. E. V. 

  

„Od osobní stráže k evropské armádě!“: Bojovníci NATROPE (National Europe) 

                                                           
50 Pierre Drieu la Rochelle, jak u pozn. 19, s. 308; ital. text je rovněţ obsaţen v: Pierre Drieu la 

Rochelle: Idee per una rivoluzione degli europei, Řím 1969, s. 79 – 81.     
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Přílohy 

a) K rozšíření uvědomění evropského nacionalismu 

Felix Steiner: Kdyţ dobrovolníci 22. června 1941 překračovali sovětské hranice, byli ještě většinou 

horoucími nacionalisty. Jakkoli si na sebe zvykli, zde mezi nimi existovaly dělící zákopy, jeţ nebylo 

tak snadné překonat. Neboť Nizozemci byli přesvědčenými nizozemskými vlastenci, jako Dáni 

dánskými a Norové norskými. Také Němci se ve svém národním cítění nenechali předstihnout. Tu a 

tam z toho vyplynuly rozepře a konflikty. Jen v nepřátelství vůči bolševismu se shodli všichni. Kdyţ 

ale dobrovolníci na Ukrajině a na Kavkazu – tedy ve velké části evropského Ruska – vlastníma očima 

spatřili celou nuznost ţivota lidí, jejich sociální primitivitu a niternou nesvobodu, kdyţ sami zaţili, ţe 

rolníci bojácně skrývali poslední zbytky své dřívější kultury a náboţenství v nejtemnějším rohu 

chalupy, tehdy je všechny společně zachvátila vděčnost, ţe jejich vlastní krajané tohoto osudu 

doposud zůstali ušetřeni. Všechny problémy, jeţ zaměstnávaly jejich národy ve vlasti a je samé tíţily, 

se jim oproti tomu zdály nepatrné. V hlubokém Rusku najednou dobrovolník pochopil, ţe Nizozemci, 

Dánové, Norové a Němci tu bojují za svoji společnou vlast. V kamarádovi vedle sebe poznal člověka 

stejného ţivotního stylu a stejného historického původu a tváří v tvář obrovským masám protivníka 

pochopil naléhavou nutnost společné fronty. Tváří v tvář monotónnosti nesmírných ţlutých 

kukuřičných polí na Ukrajině, dálných stepí na Donu i v kubáňské oblasti, lysých šedivých hor 

Kavkazu, nad nimiţ na něj shlíţely tmavé masivy Elbrusu a Kasbeku, proţíval dobrovolník s velkou 

intenzitou mnohotvárnost a kvetoucí tvůrčí ţivot svého vlastního rodného světa, velkolepost své 

kultury a pospolitost všech evropských tvořivých lidí jako nové zjevení. V ruské krajině a její otupělé 

lidské mase naopak rozpoznal význam svých rodných zemí pro historii evropského lidstva. Co člověk 

v Evropě za jeden a půl staletí rozluky zapomněl, to se v něm jako velký proţitek války opět 

probudilo. Uprostřed bratrovraţedného boje evropských národů se na frontě proti Evropě 

nepřátelskému, svoji vlastní národní kulturu nenávidějícímu a svobodu likvidujícímu bolševismu, 

zrodila evropská osudová myšlenka, duchovně pojatá a uskutečňovaná v boji. 

Zatímco na západní frontě Spojenců ještě hojně bujel nacionalismus a u východního partnera hnala 

idea světové revoluce bezprávné masy ke stále novým krvavým obětem, evropská, snad dokonce 

okcidentální myšlenka zaţívala v srdcích dobrovolníků podivuhodnou renesanci. 

Po tomto niterném záţitku přišlo mnoho těchto chlapců do válečných škol a tam předávali své 

poznatky kamarádům. Semínko, jeţ zasadili, rostlo a rašilo plody. Zde jiţ nezbylo nic z umělé 

konstrukce nebo mlhavé romantiky. Ve vzájemné výměně myšlenek a v národní interakci se zde, 

oplodněno prvními praporečníky, zrodilo mladé vojenské plémě, jeţ myslelo evropsky a této ideje se 

jiţ nezbavilo. A i prostý voják Waffen SS, veden jím v poslední fázi boje, kdekoliv byl, tuto ideu 

zaţil, uprostřed ztráty evropského středu a při obraně jeho materiálních a kulturních hodnot. V 

důsledku úkolu sestavit zahraniční dobrovolnické jednotky, jeţ převzaly před několika lety, dostaly 

celé Waffen SS na konci války samy novou tvář, a tato tvář získala společné evropské rysy. Němečtí 

a zahraniční důstojníci v nich stáli vedle sebe v řadě a jiţ si neuvědomovali, ţe někdy patřili k různým 

národům. Mladého poručíka nizozemského původu teď němečtí vojáci poslouchali a následovali 

právě tak ochotně, jako kdysi nizozemští, dánští, vlámští, švýcarští, estonští nebo jakýkoli jiní 

dobrovolníci následovali důstojníka německého, vnitřní a vnější integrace byla principiálně i 

prakticky provedena. Bylo by potřeba jiţ jen několik málo let, aby ji provedli na širokém a 

všeobecném základě. 

Felix Steiner, velitel divize „Wiking“. 

Citováno z: Felix Steiner „Die Freiwilligen – Idee und Opfergang“, Göttingen 1958, s. 82 – 85.  

Saint-Loup: Francouzský prapor, který u Sanoku zastavuje ruskou ofenzívu, představuje jen předvoj 

SS-Sturmbrigade Nr. 7. Dvě větší jednotky jsou ještě na výcviku v táboře Sankt Andreas a na kurzech 

v Čechách. Dohromady 3 000 muţů. Přesněji řečeno: tři tisíce mladých muţů. Průměrný věk: 20 let, 

s pětadvacetiletými „starci“ a sedmnáctiletými benjamínky, kteří, aby je přijali, museli zfalšovat své 

doklady. I někteří třicetiletí profesionální důstojníci zabloudili mezi tuto generaci, která odmítá 

jakoukoli odpovědnost za pohromu r. 1940. 

Padesát procent přítomných chlapců v prvním praporu Hauptmanna Lance jsou studenti, zbylá část 

patří k dělnictvu. Politicky téměř všichni pocházejí z Doriotovy PPF, MSR Eugéne Delonclea, 

Bucardových „francistů“, z „Mládeţe Nové Evropy“ Marca Augiera, a dokonce z „Action Francais“. 
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Kdyţ se jich němečtí byrokrati, od Nantes aţ k Paříţi a od Remeše aţ k Marseille ptali, co chtějí u 

Waffen SS, skoro všichni odpověděli: „Evropu.“ 

Saint-Loup (vl. jm. Marc Augier), dobrovolník LVF, redaktor listu legie  

Le Combattant Européen, poté listu Devenir divize „Charlemagne“.    

Citováno z: Saint-Loup „Legion der Aufrechten – Frankreichs Freiwillige an der Ostfront“, Leoni am 

Starnberger See 1977, s. 230. 

Paul van Tienen:„Bojoval jsem v první řadě za svou vlast, ale obdivoval jsem národně-socialistické 

Německo, nadchnul jsem se pro germánskou národní pospolitost, ale jako finální cíl jsem vţdy viděl 

Evropu.“ 

Paul van Tienen, Standarte Westland  

Citováno z: Hans W. Neulen: An deutscher Seite: Internationale Freiwillige von Wehrmacht und 

Waffen-SS. Mnichov 1985, s. 57. 

Gustav Krukenberg: „Lidé z SS se mi politicky zdáli jít rychle dopředu. Nevěřili uţ na Francii, na 

Německo: mluvili o ´evropském národě´. Osobně jsem nevěřil, ţe uţ pro to byla zralá doba.“ 

Gustav Krukenberg, od září 1944 inspektor francouzských útvarů Waffen SS 

Citováno z: Hans W. Neulen: An deutscher Seite: Internationale Freiwillige von Wehrmacht und 

Waffen-SS. Mnichov 1985, s. 107. 

Henri Fenet: „Od konce roku 1942, od Stalingradu, byla hlavní evropská myšlenka. Hodnota „vlasti“ 

mohla být zachráněna jen ustavením sjednocené Evropy. Evropské identita a tím jednotlivé národní 

identity by se ocitly v nebezpečí, kdyţ by Evropa byla ovládnuta americkým kapitalismem nebo 

sovětským bolševismem.“  

Henri Fenet, divize Charlemagne, drţitel Ţelezného kříţe                           

Citováno z: Hans W. Neulen: An deutscher Seite: Internationale Freiwillige von Wehrmacht und 

Waffen-SS. Mnichov 1985, s. 108. 

 

Jochen Peiper: „V kádru Waffen SS padli první Evropané.“ 

                                 Jochen Peiper, drţitel Rytířského kříţe s dubovými ratolestmi a meči. Citováno 

z: Vladimír Novák: V pozadí je fašismus. Praha 1980. 

b) Říše a Evropa: 

Evropské koncepce těch, jejichţ hlasy mají v Říši největší politickou váhu – Vůdce, strana, SS, 

jednotliví ministři, Wehrmacht etc. – se liší. 

Názory Adolfa Hitlera lze rekonstruovat jen z roztroušených poznámek: Podle Rauschninga Hitler jiţ 

v roce 1932 prohlašuje: „…Ale Německo, jak tu dnes je, není biologickou jednotou. Německo jí bude 

teprve tehdy, až bude Evropou. Bez moci nad Evropou musíme zakrnět. Německo je Evropa. Ručím 

vám, že v Evropě nebude již nezaměstnanosti. Přijde neslýchaný rozkvět. Zburcujeme svět z jeho 

spánku. Stanovíme si úkoly, o kterých se dnešnímu světu ani nezdá. A my je rozřešíme. Ale 

potřebujeme Evropu a její kolonie. Německo je vždycky jen počátek. Žádná evropská země není již 

celkem. Pro nás je to Evropa. Kdo ji vyhraje, vtiskne svou pečeť příštímu věku. My jsme povoláni. 

Nepodaří-li se nám to, zanikneme, jako zajdou všechny národy Evropy. […] Zde vznikne nový 

sociální řád. A to je veliký význam naší východní politiky. A tu bych nakonec rád ještě něco řekl. 

Dojista přijmeme do nově vznikajícího stavu panského také zástupce jiných národů, kteří si získají 

zásluhy o náš boj. A v tomto bodě jsem zcela zajedno s Darrém a Himmlerem.“ (Mluvil jsem 

s Hitlerem, Praha 1946, s. 39 a 58). V roce 1941 vypráví Hitler před Henry Pickerem: „…Evropa není 

pouhým světadílem, ale historicky vytvořenou kulturní jednotkou […] Evropa se typizací rozmanitosti 

celé své osobnostní kultury vzpírá americkým a bolševickým jednotkovým lidem […] a také v nynější 

sjednocovací válce potvrzuje nacionalismus, z něhož plyne, že evropská pospolitost není myslitelná 

jako směs národů, ale jako společné směřování historicky vzniklých národních celků.“ Co chce Hitler 

vytvořit, není proto ţádný německý stát sloţený z národností, podle vzoru rakouské dunajské 

monarchie, ale „evropský stát, který spojí různé národy v nový státní národ, germánský národ“, a 

proto „jeho stát ponese název Germánská říše“. (Hitlerovy rozhovory u kulatého stolu, Frýdek-Místek 

2005, s. 58). Hitler termíny germánský a evropský uţívá jako v podstatě synonyma. Evropa tu není 

pojem geografický, nýbrţ etnický. Jeho „Velkogermánská říše“ zahrnuje pod nezpochybnitelnou 
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hegemonií Německa Lucembursko, Holandsko, Dánsko, Norsko, Belgii, na severu sousedí 

s neutrálním Švédskem (a má přátelské vztahy s Finskem), na jihu s neutrálním Švýcarskem a 

románskými státy – okleštěnou Francií, Španělskem, Portugalskem, Itálií, na jihovýchodě pak se 

Slovenskem, Maďarskem, Rumunskem, Bulharskem, Chorvatskem a některými dalšími malými státy. 

Východní obyvatelstvo Generálního gouvernementu a dalších území dobytých na SSSR má být 

hélotizováno germánskými kolonisty. 

Široké kádry NSDAP jsou sice baštou nejhrubšího německého šovinismu, Rosenbergův úřad však 

představuje významnou proevropskou a hlavně proslovanskou „lobby“. Sám Rosenberg jiţ v roce 

1939 píše knihu „evropského znovuzrození“ (Neugeburt Europas als werdende Geschichte) a jako 

ministr pro dobytá východní území chce národům osvobozeným od bolševismu přiznat různé stupně 

autonomie. Přes očividnou Hitlerovu nevůli se hlásí k ideji samostatné Ukrajiny (při povolení tamní 

národní strany a zaloţení univerzity v Kyjevě). Podporují jej muţi jako Dr. Otto Bräutigam nebo Prof. 

Dr. Gerhard von Mende. 

Heinrich Himmler prokazatelně trvá na Velkogermánské říši aţ do konce roku 1943. V řeči před 

říšskými a ţupními vedoucími v Posenu (6. 10. 1943) uznává, ţe v 5. pancéřové divizi SS „Wiking“, 

kde „Němci, Norové, Vlámové, Nizozemci a Finové tvoří bojovou pospolitost, se jeho představy staly 

již skutečností“. Více neţ Hitlerovi mu přitom záleţí na zachování kulturní svébytnosti jednotlivých 

germánských národů. Dokonce prohlásí, ţe jeho nástupcem ve funkci Reichsführera SS by mohl být 

„i příslušník jiného evropského národa“. 

Sní také o „státě SS“ umístěném buď někde na Východě, nebo v Burgundsku. Avšak kdyţ se 

Obersturmbannführer SS Dr. med. Franz Riedweg právě na podzim roku 1943 dovolává před 

evropskými dobrovolníky v Tölzu budoucí „evropské federace svrchovaných a rovnoprávných států“, 

pošle Himmler svého dosavadního chráněnce na frontu! Riedweg, Švýcar, který se oţenil s dcerou 

říšského ministra von Blomberga, vedoucí referátu germánských dobrovolníků na Hlavním úřadě SS, 

prosazoval Evropu uspořádanou podle švýcarského vzoru… Obersturmbannführer Erich Spaarman, 

který na uvolněné místo nastupuje, je ovšem taktéţ „muţem Evropy“, a to Evropy zahrnující i 

Slovany! Spolu s Obergruppenführerem Gottlobem Bergerem postupně na zběsilém germanismu 

vymáhají významné ústupky. Jiný důstojník SS, Richard Schulze-Kossens, neváhá za evropské 

dobrovolníky intervenovat přímo u Hitlera, který mu schvaluje, aby frekventantům sdělil, ţe „jejich 

státům by po válce byla zaručena autonomie“. I Himmler se nakonec dává přesvědčit „o evropské 

říši“ jako spolku suverénních států, alespoň podle svědectví svého lékaře Felixe Kerstena.      

K evropské myšlence se přihlašuje rovněţ ministr říšské vlády Joachim von Ribbentrop; před ním se 

k ní svými knihami jiţ vyslovili Walther Funk (mj. Wirtschaftsordnung im Neuen Europa, Vídeň 

1941) a Robert Ley (Internationaler Völkerbrei oder Vereinigte National-Staaten Europas?, Berlín 

1941). Své „evropské plány“ má i Hermann Göring: v létě 1943 je ukazuje Roberto Farinaccimu, 

který po Badogliově zradě uprchl do německého exilu. Jedná se údajně o sloţitý systém sedmi 

federací sloučených ve tři konfederace! Farinacciho paměti jsou však pro „většinu historiků“ 

padělkem (?). 

Mnozí vysocí štábní i frontoví důstojníci (Hans Heinrich Herwarth von Bittenfeld, Ralph von 

Heygendorff, Oskar von Niedermayer, Helmuth von Pannwitz, Ernst August Köstring, Theodor 

Oberländer nebo Claus Schenk von Stauffenberg), pod nimiţ od roku v pomocných jednotkách 1942 

slouţí miliony příslušníků různých národů SSSR („Hiwis“), nebo dobře informovaní zpravodajci 

v čele s admirálem Canarisem, kteří jako první usilují změnit ruskou frontu v novou občanskou válku 

proti „ţidovskému bolševismu“, povaţují hitlerovské dogma o „slovanském podčlověku“ záhy za 

škodlivé a prostě hloupé.  Ani zde však nepanuje shoda: někteří Němci chtějí proti „ţidobolševismu“ 

podporovat „okrajové národy“ SSSR (Obersturmbannführer SS Dr. Fritz Arlt), jiní naopak 

sympatizují s velkoruskou ideou generála Vlasova (např. Oberführer SS Dr. Erhard Kröger). 

c) K rozvoji německé evropské politiky 

1936 – Goebbelsovo ministerstvo přebírá financování Europäische Revue Karla Antona prince 

Rohana a jako zavedený titul ji aţ do roku 1944 vyuţívá k propagaci vlastní Nové Evropy. Připojují 

se časopisy Aktion: Kampfblatt für das neue Europa,  Junges Europa a Signal. K evropské otázce 

publikují např. Otto Dietrich (říšský tiskový šéf), Werner Daitz, Karl Richard Ganzer, Kurt Pastenaci, 
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Alfred Ratenieks, Roland Freisler, Georg Hahn nebo Carl Schmitt (Völkerrechtlichen 

Großraumordnung). 

1939 – Český novinář a kurátor „Evropského vydavatelstva“ Josef „Harry“ Jelínek navazuje v Berlíně 

přátelské styky s Gunterem d´Alquenem, šéfredaktorem listu SS Das Schwarze Korps, který je 

znám svými nonkonformními postoji. Standartenführer D´Alquen bude jedním z nejvlivnějších 

(s přímým přístupem k Himmlerovi) zastánců Nové Evropy zahrnující i Slovanstvo. 

Červen 1941 – Za účasti 300 delegátů z 38 zemí se koná konference Německého institutu 

zahraničních věd s názvem „Um das neue Evropa“.  

Srpen 1941 – Atlantická charta Spojenců.  

26. 10. 1941 – Zaloţení Svazu evropských spisovatelů ve Výmaru v čele s Hansem Carossou. Ve 

francouzské delegaci září Pierre Drieu La Rochelle, Robert Brasillach, Abel Bonnard nebo Marcel 

Jouhandeau. 

Obersturmbannführer SS Dr. Fritz Arlt vytváří centrální zastupitelský orgán pro politické a sociální 

zastoupení národů Generálního gouvernementu: Poláků, Ukrajinců a dokonce Ţidů. Ale teprve v zimě 

r. 1944 se polští dobrovolníci mohou hlásit do protibolševické jednotky Bílý orel. 

1942 – Stať děkana berlínské Vědecké fakulty pro zahraničí Franze Alfreda Sixe o „evropském 

vědomí jednoty“ (Das Reich und Europa. Eine politisch-historische Skizze; Europa. Tradition und 

Zukunft, 1944). SS Obergruppenführer Dr. Werner Best razí namísto nepokrytě 

šovinistického„Herrenschicht“ pojem „Führungsvolk“.  

13. aţ 19. 4. 1942 – Sjezdu evropských frontových bojovníků a studentstva v Dráţďanech se účastní 

zástupci 16 národů. 

Září 1942 – Ve Vídni u příleţitosti Kongresu evropské mládeţe vzniká Svaz evropské mládeţe, 

k němuţ náleţí 14 národních organizací: italská Gioventù Italiana Littorio, mládeţ španělské Falangy, 

valonského Rexu, bulharského sdruţení Brannik, maďarské Levente, slovenské Hlinkovy mládeţe, 

dále chorvatské ustašovské mládeţe, vlámské, holandské a dánské NS mládeţe, přítomni jsou rovněţ 

Norové z Nasjonal Samling Ugdomsfylking, mladí Finové a Rumuni, a samozřejmě Hitlerova 

mládeţ, jejíţ vedoucí představitelé v čele s Baldurem von Schirachem stojí rozhodně na pozicích 

„Evropy národů“. Naši zástupci z teprve se formujícího Kuratoria jsou součástí německého poselstva. 

V roli „pozorovatelů“ jsou zde rovněţ mladí Portugalci a dokonce i několik Islanďanů (syn 

islandského prezidenta Björnssona z let 1944 – 1952 vstoupí do Waffen SS, podobně jako syn 

ministra Emanuela Moravce Igor nebo syn norského drţitele Nobelovy ceny za literaturu Knuta 

Hamsuna, Arild).  

Na univerzitě v Praze se celoevropským programům věnuje Institut pro evropský národopis a 

psychologii národů. Na říšské vysoké školy se hlásí 3 500 Čechů a Moravanů, 380 je přijato, více neţ 

polovina z nich svá studia v důsledku války nedokončí. 

18. 1. 1943 je rozkazem doplňovacího úřadu Waffen SS zřízena v Černínském paláci v Praze jeho 

pobočka pro protektorát. Do konce roku se přihlásí 175 muţů. 

15. 2. 1943 – Říšský ministr propagandy Goebbels vydává výnos o „jednání s evropskými národy“: 

má mírnit panněmecký šovinismus, který sám pomáhal rozdmýchávat. Příslušníci východních národů 

nesměji být nadále přímo ani nepřímo sniţováni nebo dokonce uráţeni…  

1943 – Europa-Charta („Wiedegeburt Europas durch europäischen Sozialismus“), tedy evropská 

deklarace Wernera Daitze z Rosenbergova úřadu: do konce roku 1944 je jí pro Wehrmacht vytištěno 

50 tisíc kusů. Po novém roce má být vytištěno dalších 30 tisíc. O Daitzově iniciativě píše rivalizující 

SS-Leitheft.  

21. 3. 1943 – Říšský ministr zahraničí von Ribbentrop přichází s plánem evropské konfederace 

Německé říše, Itálie, Francie, Belgie, Holandska, Dánska, Norska, Finska, Estonska, Litevska, 

Lotyšska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Srbska, Řecka, Chorvatska a Španělska. 

Všechny další národy jsou vyzvány se připojit. Článek 2 stanovuje: „Všichni členové Evropské 

konfederace jsou suverénními státy a zaručuje se jejich vzájemná svoboda a politická nezávislost. 

Uspořádání jejich vnitrostátních poměrů zůstává na jejich svrchovaném rozhodování.“ Tím byla 
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formulována politická odpověď na Atlantickou chartu Spojenců. Návrh nicméně zůstává 

„v šuplíku“… 

5. 4. 1943 – Von Ribbentrop zakládá Evropský výbor. 

9. 9. 1943 – Evropský výbor předkládá 17 hlavních tezí sjednocení Evropy jako pospolitosti všech 

svrchovaných evropských států a jejich národů… 

Říjen 1943 – Německá pracovní fronta (DAF) pořádá v Berlíně Evropský kongres práce. 

30. 10. 1943 – Moskevská deklarace – Velká Británie, USA, SSSR, Čína – poprvé v dějinách se o 

budoucnosti Evropy rozhoduje bez účasti starých evropských velmocí, o dalších státech 

nemluvě! 

Edwin Erich Dwinger vydává „Die russische Großreich und die Neuordnung Europas“. 

8. 4. 1944 – Konference evropských pracovníků z oblasti sociální politiky a věd v Bad Salzbrunn ve 

Slezsku. V 17 schválených tezích mnozí účastníci vidí „zřízení pro socialistickou Evropu zítřka“.  

Silná francouzská účast (Marcel Déat, Jacques Doriot etc.). 

Časopis Signal, „Zeitschrift des Neuen Europa“, vychází ve více neţ dvoumilionovém nákladu a 20 

jazykových mutacích! V čísle 2/1944 se píše: „Kdysi se nevěřilo, že spolu nebudou bojovat města 

a knížectví a přece vznikly národní státy. Teď je třeba stejně sjednotit Evropu! […] Kultura 

všech evropských národů je nedělitelným celkem, organismem stojícím proti komunismu a 

liberalismu: mezi kolektivismem a bezbřehým individualismem, mezi strojem a penězi.“  

Jaro 1944 – Amtsgruppe D z Hlavního úřadu SS v Berlíně přichází s návrhem „evropského pasu“, 

nejprve pro zahraniční příslušníky německých ozbrojených sil a jejich rodiny, v druhé fázi pro 

zaslouţilé zahraniční dělníky. Koncem léta 1944 dostává návrh „ zelenou“ z vyšších míst (Himmler a 

Rosenberg se přitom odvolávají na Hitlerův výnos z 19. 5. 1943). První vyhotovené pasy shoří po 

spojeneckém bombardování 3. 2. 1945 ještě v tiskárně.  

2 tisíce českých chlapců se hlásí do tzv. Oddílů zvláštního zasazení (ZZ).  

Prosinec 1944 – Daitzův Evropský institut v Dráţďanech usiluje o změnu statutu na „Evropskou 

akademii“. 

1944/1945 – „Europa-Charta“ Evropského úřadu SS pod vedením Hauptsturmführera Alexandera 

Dolezaleka proponuje nacionalistickou a socialistickou pospolitost evropských národů k trvalému 

míru (pax augusta). „Odráţí se v ní genuinní evropská myšlenka germánských SS dávno před 

Stalingradem“, doplňuje Dolezalek. 

Leden 1945 – Ve Výmaru se koná cyklus přednášek pod heslem „Europa in der Entscheidung“. Mezi 

přednášejícími jsou ministr A. Cankov z Bulharska, Marcel Déat a Jacques Doriot z Francie, generál 

Malyškin z Ruské osvobozenecké armády, Jef van de Wiele z Flander aj. 

Únor 1945 – Ministři zahraničí Maďarska a Rumunska (Kemény, Sturdza) vedou jednání mající řešit 

tisíciletý územní konflikt zájmů na bázi spolupráce nacionalistů z Šípových kříţů a Ţelezné gardy. 

Březen 1945 – Heydrichova nadace v Praze rozvíjí koncept „evropské občanské války“ a navrhuje 

Frankovi vytvoření „ministerstva pro evropské záleţitosti“. Zasazuje se o bezpodmínečné udrţení 

praţského Ústavu pro evropské duchovní dějiny. Práce na textech: Věda o evropské substanci, 

Dědičný tvůrčí potenciál Evropy, Za existenci evropské rodiny, Polární harmonie rasové duše 

Západu. 

21. 3. – V areálu Čeperka u Unhoště začíná výcvik Svatováclavské dobrovolnické roty, podléhající 

pravomoci SS. Mezi 77 dobrovolníky muţstva (nejmladšímu je 17, nejstaršímu 41 let), kteří 

v jednotce spatřují základ budoucí české jednotky  Waffen SS, jsou příslušníci elitní druţiny „240“: 

Druţiny věrnosti (Treuschar). Adolf Hitler jmenuje „podčlověka“, Ukrajince Pavla Šandruka, 

Gruppenführerem SS.  

 Duben 1945 – Na jarní jednání v San Francisku, vrcholící 26. 6. 1945 podepsáním Charty spojených 

národů (OSN), opět reaguje Hlavní úřad SS: „Deklarace ze Charlottenburgu“ definuje pět základních 

ustanovení nového řádu, šest základních lidských svobod a sedm základních ţivotních práv.  
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1. Uspořádání světa podle kontinentálních velkoprostorů. 

2. Uspořádání kontinentu do evropské konfederace. 

3. Uspořádání konfederačního hospodářství podle zásad dělby práce, vzájemné 

    podpory a spolupráce. 

4. Uspořádání národa v národní pospolitost. 

5. Uspořádání rodiny jako buňky národa. 

1. Svoboda národů namísto utlačování světovými velmocemi. 

2. Svoboda národů v utváření vlastního národního zřízení. 

3. Svoboda národů namísto utiskování cizími národy a přenárodňování. 

4. Svoboda osobnosti namísto znásilňování vlastní odpovědnosti. 

5. Svoboda národní kultury namísto nátlaku a zmasovění. 

6. Svoboda víry namísto bezboţnosti a politického zneuţívání náboţenství. 

d) „Když zavoláš Čech, ať se ti ozve Evropan!“ 

Orbisovská edice Na okraj nové doby propaguje myšlenku Nové Evropy od svého vzniku: 

Dr. Otto Dietrich, Duchovní základy nové Evropy, 1941. 

J. F. Fuller – Carlo Scarfoglio, Evropa bez Anglie: Dvě úvahy o nové Evropě, 1941. 

Walther Funk, Hospodářský řád v nové Evropě, 1941. 

Dr. Rudolf Hippius, Duchovní tvář Evropy, 1945. 

Václav Košák, O budoucnost Čechů v nové Evropě, 1942. 

Karel Laţnovský, Říše a my, 1941. 

Emanuel Moravec, Ve službách nové Evropy. Rok před mikrofonem, 1940. 

Dr. Emanuel Vajtauer, Češi v nové Evropě, 1942 

Dr. Emanuel Vajtauer, Malé národy v nové Evropě, 1941. 

Dr. Emanuel Vajtauer, Vzpoura Evropy a základy nového evropského pořádku, 1940. 

Dr. Josef Winschuh, Vítězství práce: Hospodářské základy nové Evropy, 1941.  

Dr. Vajtauer jiţ v roce 1941 píše: „Poprvé se tu začalo objevovat cosi jako praktické vlastenectví 

evropské.“ (Malé národy v nové Evropě s. 42, II. vydání) Tak jako v jiných zemích je však motivem 

většiny našich aktivistů-idealistů, od Rysových vlajkařů po Moravcovi kuratoristy, snaha zajistit 

v tomto „kamarádství árijských národů“ (Vlajka, 6. 12. 1939) svému národu co moţná nejširší 

autonomii. „My všichni budeme nejprve Evropany a pak teprve příslušníky jednotlivých národností. 

Evropsky budeme mysliti a národně budeme cítit. Náš rozum bude evropský (v úvahách o 

kontinentálních zájmech), ale náš cit bude český, v souladu s národními potřebami.“, vysvětluje Karel 

Laţnovský (Říše a my, 1941, s. 35). Především po roce 1943 se však najdou i tací, kteří odvrhnou 

nejen státní, ale i národní identitu: pro Igora Moravce, příslušníka divize „Totenkopf“, jsou Češi 

pouze Reichsböhm, „česky mluvícími Němci“. Navrhuje proto protektorát zrušit, aby „regiony“ 

Čechy a Morava státoprávně splynuly s Říší. Jan Pipota (nar. 1918), student historie a práv, který 

podle jednoho z poválečných svědectví na jaře 1945 zahynul v oddíle SS, se povaţuje za „česky 

mluvícího Germána“ a teorií tzv. říšského bohemismu, jak ji rozvíjel docent právnické fakulty Josef 

Kliment, pohrdá stejně jako jeho katolictvím. Obdobným vývojem si prošli někteří příslušníci Waffen 

SS i v dalších zemích (Jonas Lie z Norges SS v Norsku, Raimond Tollenaere z Zwarte Brigade ve 

Flandrech, lidé ze Schalburg-Korps v Dánsku, Rost van Tonningen z Nederlandse SS v Holandsku 

aj.). Dodnes má evropský nacionalismus 3 stupně: 

I. Evropská konfederace národních států. 

II. Evropská federace („říše“) s důrazem na zachování svébytných národních a národnostních, 

kulturních a regionálních identit („Evropa sta vlajek“). 

III. Evropský „superstát“ tavící lokální identity v jednotný „evropský národ“. 
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