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Anotace
Bakalářská práce „Autonomie německé menšiny v Rusku na přelomu 80. a 90. let:
Koncepty a realita“ pojednává a snahách německé menšiny v Sovětském svazu, resp.
Ruské federaci prosadit obnovení autonomní republiky v Povolží, která existovala
v období mezi světovými válkami. Menšina ruských Němců přišla po druhé světové
válce o veškerá privilegia díky nepřátelské státní příslušnosti. V období relativní
liberalizace perestrojky se naskytla možnost nárokovat něco ze ztracených práv. Práce
se soustředí na postupnou národní emancipaci, která vyústila v založení krajanského
spolku Wiedergeburt, který se snažil o obnovu republiky. Celý proces byl
zkomplikován heterogenním německým zázemím, rozpadem Sovětského svazu,
etnickými konflikty a neochotou Moskvy, která nechtěla vytvářet ještě nestabilnější
prostředí, zároveň ale jednala s ruskými Němci i zástupci SRN ve vidině hospodářské
pomoci. Místo autonomní republiky byly na počátku 90. let založeny dva národní rajony
na Sibiři. Práce mapuje proces vyjednávání, rozebírá vliv měnících se aktérů a analyzuje
příčiny nezdaru..

Annotation
The Bachelor thesis “The Autonomy of the German Minority in Russia in the 1980s and
1990s: Concepts and Reality” deals with the autonomous ambitions of the German
minority in the Soviet Union and Russia, respectively, which were aimed at the
recreation of the Volga German Autonomous Soviet Socialist Republic, which briefly
existed between the two world wars. After its dissolution in 1941, the Russian Germans
lost all the privileges and found the lost confidence first with Gorbatschov’s Perestrojka
when the national society Wiedergeburt (“Rebirth”) was formed. The thesis focuses on
the progressing emancipation leading to autonomy demands. The whole process was
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being complicated by Wiedergeburt’s lack of unity, Soviet Union’s break-up, ethnic
conflicts and Moscow refusing to destabilaze the country’s situation even more, but at
the same time negotiate with the Russian Germans and the FRG about economic help.
Instead of an autonomous republic, two national rayon in Siberia were formed in the
early 1990s. The thesis traces the process of the talks and analyzes the reasons for the
movement’s failure.
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Němci, Rusko, Sovětský svaz, Autonomní republika povolžských Němců, autonomie,
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Úvod
PROBLEMATIKA
Na příkladu německé menšiny v Rusku by bylo možné ilustrovat moderní dějiny
Evropy. Osudy této skupiny obyvatel kopírují peripetie historického vývoje dokonale a
v dlouhém časovém rozmezí, nejzřetelněji však ve 20. století. Zde se odehrály
nejdramatičtější změny, kdy se vzdělaní a pracovití Němci hned dvakrát změnili
v důsledku světových válek v nepřátele ruského a posléze sovětského lidu. Zde zažilo
toto etnikum výsadní postavení s vlastní autonomní republikou v rámci sovětské
soustavy a následné zbavení všech privilegií a potírání národního sebeurčení. V této
historické epoše se také formovaly snahy o navrácení státnosti na území Sovětského
svazu a posléze Ruské federace a právě na problematiku autonomních snah sovětských
občanů německé národnosti je zaměřena tato práce.
Vlastní státnost získali Němci v Rusku po Říjnové revoluci díky národnostní
politice bolševiků, kteří slibovali emancipaci všech národů utlačovaných carským
režimem. Postupně vznikla ve 20. letech druhá nejvyšší jednotka sovětské federativní
hierarchie – Autonomní republika povolžských Němců. Ti odsud byli ale počátkem
druhé světové války deportováni a po dlouhou dobu byli nuceni živořit na okraji
společnosti, protože byť samotná existence této menšiny byla tabu. Zlepšení situace
přichází až s chruščovovským táním a v 60. letech se formuje první autonomní hnutí.
Nejnadějnějším obdobím je však pro ruské Němce druhá polovina 80. let, kdy dochází
v důsledku reformní politiky perestrojky a glasnosti k celkovému uvolnění a situace se
zdá být vhodnou pro národnostní požadavky. Autonomní nadšení však nepřežilo rozpad
sovětského impéria, spolu s nímž se rozpadlo do jednotlivých republik. Němci se místo
„své“ republiky na Volze museli spokojit s oblastmi na Sibiři a Altaji, kde jim byl na
malých územních jednotkách přiznán statut „kulturní autonomie“, mající daleko
k vysněné obnově státnosti.
CÍLE PRÁCE
Tato práce je zaměřena na analýzu a srovnání autonomních požadavků Němců
v Sovětském svazu, resp. Ruské federaci z přelomu 80. a 90. let. K pochopení
problematiky je třeba zasadit ji do širšího historického kontextu, tj. přiblížit minulost
německé menšiny v Rusku a její autonomii ve 20. letech. Toto období je většinou
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Němců v Rusku bráno jako vzor a upínají se k němu jako k součásti nejen sovětské, ale
i vlastní zlaté éry. Rovněž je třeba rozebrat autonomní vlny 60. a 70. let, které nepřímo
formovaly německé politiky následující dekády. Právě v 80. letech vrcholila autonomní
snaha Němců, která začala upozorněním na existenci problému v tištěných médiích a
pokračovala založením krajanského spolku Wiedergeburt a zahájením oficiálních
vyjednávání se zástupci vlády. Práce se zabývá právě tímto obdobím, kdy se nejednotná
německá reprezentace štěpila, a pokouší se rozplést řetězec událostí, který skončil
založením kulturně-autonomních oblastí v asijské části Ruska a tedy neúspěchem
Němců, kteří měli vytknuté vyšší cíle v podobě vlastní autonomní republiky.
V následujícím textu budou rozebrány příčiny tohoto nezdaru, který byl zapříčiněn
mnoha faktory, přičemž se práce pokusí odpovědět na otázku, zda a za jakých okolností
byla takto požadovaná autonomie možná. Součástí práce je též srovnání autonomních
požadavků a skutečnosti, příp. posouzení funkčnosti současného stavu, což bude
dokázáno na statistikách emigrace.

PRAMENY, METODOLOGIE
Práce vychází z několika zásadních relevantních zdrojů. Prvním z nich je
disertační práce Lydie Klötzel1, která pojednává o ruských Němcích od počátku jejich
příchodu do Ruska až po rozpad Sovětského svazu a soustřeďuje se na migrační a
autonomní trendy v závislosti na událostech v Rusku a Německu. Převážná část studie
je věnována 20. století a období 80. a 90. let je zde rozebráno vyčerpávajícím
způsobem, avšak historické závěry jsou v nepoměru s popisnou částí práce. O nově
vzniklých autonomních oblastech v 90. letech se Klötzel zmiňuje pouze okrajově.
Další prací, která je výše uvedené studii tematicky blízká, je stať Erica J.
Schmaltze2 uveřejněná ve sborníku Nationalities Papers. Jedná se o zkrácenou verzi
jeho disertace z University of Nebraska, která ale časově sahala až do 50. let.
Schmaltzův text je kompaktní, ale omezenějšího rozsahu čítajícího tři desítky stran.

1

KLÖTZEL, Lydia. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung. Die Geschicke
einer nationalen Minderheit vor dem Hintergrund des Wechselhaften deutsch-sowjetsichen/russischen
Verhältnisses. Hamburg: LIT, 1999.
2
SCHMALTZ, Eric Jon: Reform, „Rebirth“ and Regret: The Rise And Decline of The Ethnic-German
Nationalist Wiedergeburt Movement in the USSR and CIS. 1987-1993. In: Nationalities Papers. 1998,
Vol. 26. No. 2, s. 215-247.
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Důležitým zdrojem je pro tuto práci Informační služba ruských Němců (dále jen
IDDSU)3, což je časopis vydávaný Göttingenským institutem pro východoevropská
studia shromažďující dokumenty (závěry kongresů, zákony, články) k problematice
ruských Němců. Výběr dokumentů je svým selektivním charakterem uzpůsoben
německému čtenáři, ale kromě překladu do německého jazyka se jedná o originální
dokumenty v původním znění. Vycházím z ročníku 1991-93, konkrétně ze sekce o
autonomním hnutí.
V oblasti národnostní politiky Sovětského svazu práce vychází z monografie
Terryho Martina4 a sborníku s příspěvkem Dietmara Neutatze5, kteří jsou oba
považováni za kapacity ve svém oboru.
Dalšími použitými zdroji jsou obecnější publikace o ruských Němcích,
konkrétně z pera Petera Hilkese, Barbary Dietz, Gerda Strickera či Alfreda Eisfelda6.
Hilkes se rovněž zabývá stavem německé menšiny v nástupnických státech SSSR
s důrazem na migrační trendy,7 stejně jako Aleksej Krindač se svou sociologickou
analýzou rozebírající strukturu obyvatel.8 Disertační práce Waltera Grassmanna
z univerzity v Mnichově je zase zaměřena na náboženství a kulturu ruských Němců.9
Novinové články z perodik ruských Němců v Sovětském svazu jsou citovány
v IDDSU, na což je odkazováno i v této práci. Výjimkou je článek Alfreda Eisfelda
komentující některé legální aspekty života Němců v Rusku a budoucí trendy.10
3

Informationsdienst - Deutsche in der ehemaligen Sowjetunion: Dokumente, Berichte, Meinungen,
Mitteilungen. Vydává Göttingen Institut für Deutschland- und Osteuropaforschung. 1991-1993.
4
MARTIN, Terry. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923 1939. Ithaca, NY: Cornell Univ. Press, 2001.
5
NEUTATZ, Dietmar: Die Nationalitätenpolitik der Sowjetunion. In: RETTERATH, Hans-Werner.
Russlanddeutsche Kultur: eine Fiktion? Freiburg, 2006, s. 17-43.
6
DIETZ, Barbara – HILKES, Peter. Russlanddeutsche: Unbekannte im Osten. Geschichte, Situation,
Zukunftsperspektiven. München: Olzog, 1992.
EISFELD, Alfred. Die Russlanddeutschen. Mit Beiträgen von D. Brandes und W. Kahle. 2. vyd.
München: Langen Müller, 1999.
HILKES, Peter. Nach dem Zerfall der Sowjetunion. Probleme der Russlanddeutschen bei der Gestaltung
ihrer Zukunft in den Nachfolgestaaten. In: Ethnos-Nation. 1994, No. 2, s. 61-73.
STRICKER, Gerd. Deutsche Geschichte im Osten Europas: Russland. Berlin: Fiedler Verlag, 1997.
7
HILKES, Peter. Die Russlanddeutschen in der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten. In: ROTHE,
Hans. Deutsche in Russland. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 1996.
HILKES, Peter. Nach dem Zerfall der Sowjetunion. Probleme der Russlanddeutschen bei der Gestaltung
ihrer Zukunft in den Nachfolgestaaten. In: Ethnos-Nation. 1994, No. 2, s. 61-73.
8
KRINDAČ, Aleksej, D. Der Deutsche Nationale Rayon heute: Eine soziologische Analyse. In:
Forschungen zur Geschichte und Kultur der Rußlanddeutschen. 1997, No. 7, s. 19-25.
9
GRASSMANN, Walter. Geschichte der evangelisch-lutherischen Russlanddeutschen in der
Sowjetunion, der GUS und in Deutschland in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Gemeinde, Kirche,
Sprache und Tradition. Disertační práce. München: Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät
für Geschichts- und Kunstwissenschaften, 2006.
10
EISFELD, Alfred: Fortschritte für die Deutsche in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. In: Das
Parlament. 1999, No. 34.
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Internetové zdroje jsou využity převážně jako zdroj tabulek, grafů, map, vlajek a
původních exonym, např. server Německo-ruské sítě Omsk. Jejich přehled je uveden
v seznamu literatury.
Rovněž je třeba zmínit problém transkripce cizojazyčných názvů. Většina
zdrojů, které jsou používány, jsou ze své podstaty v jazyce německém. Schmaltzův text
je v anglickém jazyce, ovšem také se odvolává na primární zdroje, které jsou buď v
ruštině nebo v němčině, příp. cituje z německých děl, neboť je to vedle ruštiny hlavní
jazyk, se kterým se lze při studiu dané problematiky setkat - nejen kvůli zřejmé
kombinaci „ruští Němci“, ale také díky bohatým archivům knihoven SRN.
Zde vyvstává problém standardizace terminologie, neboť některé pojmy jsou
v českém jazyce ustálené a mají ekvivalent (např. Sovětský svaz), jiné již tak časté
nejsou. Již termín Russlanddeutschen je v němčině terminus technicus, zatímco
v českém jazyce je třeba pomoci si při překladu opisem či dokonce popisem. Mimoto je
třeba brát v potaz i dřívější oficiální označení Sowjetdeutschen, tedy sovětští Němci.11
Díky kontextu této práce nepovažuji za nutné doprovázet etnické označení jakýmkoliv
adjektivem a nadále budu psát jen o „Němcích“, v případě německé vlády či Němců
z Německa tak budě jasně uvedeno. Kde to bude možné, budou nové termíny doplněny
původní (tj. německou či ruskou) verzí v závorce.
V práci je využita deskriptivně-analytická metoda, která vychází ze studia
množství literatury a pramenů, které nejsou primárního charakteru, ale supluje je
zmíněná sbírka dokumentů IDDSU, ve které je obsaženo množství relevantních
dobových článků, úředních usnesení, zákonů a komisních zpráv jak ze strany sovětské
vlády a jejích úřadů, tak z organizačních struktur ruských Němců. Jsou proto v
kombinaci s odbornou literaturou vhodným základem pro hlubší analýzu tématu.

11

STRICKER. Deutsche Geschichte im Osten Europas, s. 238.
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Historie ruských Němců

1.1

Počátky německého osídlení
Již v průběhu 16. a 17. stol. přicházeli do Ruska němečtí řemeslníci, kteří
opouštěli německá knížectví sužovaná válkami a – řečeno dnešní terminologií –
nedostatkem pracovních příležitostí.12 Za Petra Velikého již patřili k místní elitě a
významně se podíleli na modernizaci Ruska. Hlavním impulsem, díky kterému se
německá menšina rozrostla, byl Manifest Kateřiny Veliké z roku 1763, jímž za účelem
další modernizace zvala do Ruska experty z mnoha oborů pod příslibem různých výhod,
např. náboženské svobody, odpuštění daňové a branné povinnosti či vlastní správy.13
Tato nabídka se ujala právě v německých knížectvích, která se zotavovala se sedmileté
války a tamní těžké podmínky či náboženské pronásledování ulehčily mnohým
Němcům rozhodování. 14
Další vlna Němců přišla do Ruska na obdobnou výzvu Alexandra I. a rozšířila
tak jejich řady v oblasti u Černého moře a Povolží i na Ukrajině, Krymu, v Besarábii či
na Kavkaze.15 Během sta let bylo založeno přes 3 tisíce německých kolonií, které byly
hospodářsky velice úspěšné, zejména ve vinařství a tkalcovství. Spíše než k integraci
Němců docházelo však k rozšiřování propasti mezi nimi a původním obyvatelstvem,
zčásti díky panslavistickým náladám, dílem díky bohatství novousedlíků a také jejich
uzavřenosti.16
Reformy Alexandra II. znamenaly sice pro Němce většinou krok zpět,17 ale
mnozí zde již pevně zapustili kořeny a při sčítáni lidu koncem 19. stol se k německé

12

EISFELD. Die Russlanddeutschen, s. 16.
DIETZ – HILKES. Russlanddeutsche: Unbekannte im Osten, s. 14.
14
DIETZ – HILKES. Russlanddeutsche: Unbekannte im Osten, s. 14-15. Nejvíce emigrantů pocházelo
z Hesenska, Falce, severního Bavorska, Bádenska a Porýní. Dané oblasti byly sice domovem
náboženských menšin, ale další podstatný důvod, proč se staly centry emigrace, byla nevole mnoha států
v této otázce; v Prusku, Rakousku, Francii či Španělsku nesměl být Kateřinin Manifest vůbec zveřejněn a
vycestování se trestalo smrtí. Verbováni byli tedy jen občané svobodných říšských měst a některých
jižních a západních panství. EISFLED. Die Russlanddeutschen, s. 17.
15
DIETZ – HILKES. Russlanddeutsche: Unbekannte im Osten, s. 15.
16
Významnými kolonisty byla sekta novokřtěnců (něm. Mennoniten) žijící podle striktních náboženských
pravidel, které jakoukoliv integraci prakticky vylučovaly. Díky své pracovitosti byli ale novokřtěnci
preferovanou skupinou a měli sloužit jako příklad nejen Rusům, ale i méně výkonným Němcům.
EISFELD. Die Russlanddeutschen, s. 26, 31.
17
Němci byli započítáni mezi ostatní občany Ruska a mnoho jejich výhod bylo zrušeno, např. právě
vlastní správa či oproštění od branné povinnosti. Zrušení této výsady mělo za následek emigraci mnoha
13
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národnosti přihlásilo 1,8 milionu lidí;18 do roku 1914 tento počet dále vzrostl na 2,4
miliony. V tomto období vznikly také z dnešního pohledu důležité osady na Sibiři, které
posloužily v 90. letech 20. století sovětské, resp. ruské vládě jako příklad tradičního
osídlení, na které je třeba navázat.19

1.2

První světová válka a autonomie
S první světovou válkou a hlavně s nezdary ruské armády na východní frontě
přišlo citelné zhoršení situace Němců. Jako nepřátelský národ byli v roce 1915
deportováni ze 150 km širokého pásu západní hranice Ruska a strategických oblastí
Baltského, Černého, Azovského a Kaspického moře, což se vztahovalo na značnou část
německého obyvatelstva. Celkem bylo v letech 1915 a 1916 přesídleno na 200 tisíc
Němců a dalším deportačním vlnám zabránila jen bolševická revoluce.20
Nové socialistické zřízení znamenalo alespoň teoretické zrovnoprávnění všeho
lidu a Němcům vyneslo roku 1918 Autonomní oblast povolžských Němců (Autonomes
Gebiet der Wolgadeutschen / Avtonomnaja oblasť němcev Povolžja),21 ale etnickou
diskriminaci nahradily útrapy občanské války, které pocítili obzvláště silně Němci na
Ukrajině a v Povolží. Jednalo se nicméně o materiální problémy způsobené válečným
vývojem a postihující v daných oblastech obyvatelstvo stejně, tedy nezávisle na etnicitě.
Celkové zlepšení situace (nejen) Němců lze zaznamenat s příchodem Nové ekonomické
politiky - NEPu.22
Na nejvyšší stupeň autonomie dosáhli Němci v únoru 1924, kdy vláda schválila
usnesení Sovětského kongresu povolžských Němců („Wolgadeutschen Sowjetkongress“)
o změně statutu dosavadní autonomní oblasti na republiku (Autonome Sozialistische
Sowjetrepublik der Deutschen an der Wolga / Avtonomnaja Sovětskaja Socialističeskaja

novokřtěnců, kteří z náboženských důvodů nesměli sloužit v armádě či mít zbraň, do severní Ameriky.
Během 70. let 19. stol. Jich opustilo Rusko přes 50,000. EISFELD. Die Russlanddeutschen, s. 46-49.
18
Většina žila v Povolží, u Černého moře a v Pobaltí, ze tří čtvrtin se jednalo o luterány. Dietz, Hilkes. S.
16-17.
19
V rozmezí let 1905-1912 sem přesídlili hlavně novokřtěnci, známí později jako Stolypinsdeutschen
(„Stolypinovi Němci“) díky otci reforem, které je sem zavedly. Nakolik byli Němci hospodářsky
významní lze dokázat na statistikách z té doby. Např. v roce 1911 tvořilo 8 novokřtěnských oblastí 10%
produkce jižního Ruska a 6,2% celkové ruské produkce. EISFELD. Die Russlanddeutschen, s. 58,
61.
20
EISFELD. Die Russlanddeutschen, s. 72, 73.
21
EISFLED. Die Russlanddeutschen, s. 153.
22
DIETZ – HILKES. Russlanddeutsche: Unbekannte im Osten, s. 17.
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Respublika Němcev Povolžja).23 O dva roky později schválil tamní sovět ještě ústavu,
která formálně upravovala některé body té původní sovětské. Toto byl v rámci
svazového systému vrchol autonomie.24 V době jejího založení žilo na území republiky
přes 660 tisíc lidí, těsně před rozpuštěním roku 1939 kolem šesti set tisíc,25 z toho dvě
třetiny Němců.26 Tato republika se stala v meziválečném období německým
ekonomickým, politickým i kulturním centrem.27
Bolševická vláda se snažila získat co největší část obyvatelstva pro svoji věc a
byla tedy vstřícná k národnostním požadavkům. V rámci leninské politiky korenizacija
podporovala národní elity na úkor ruského obyvatelstva a dle Terryho Martina tak
předběhla Spojené státy s přístupem pozitivní diskriminace vůči menšinám.28 Tato
vstřícnost kulminovala v letech 1925 – 1927, kdy byly založeny navíc německé rajony
(okresy).29
Rusifikace a stalinský teror zasáhl Němce tvrdě. Kromě již zmiňované
kolektivizace to bylo nucené přesidlování v letech 1935 a 1936 a „boj proti
kontrarevolučním a fašistickým elementům v německých koloniích“ ve stejném období.
Tím rovněž započal proces rozpouštění německé samostatnosti. V roce 1938, resp. 1939
byly zrušeny všechny národní sověty a rajony, kromě Povolžské republiky byla všude
zrušena němčina jako vyučovací jazyk a nahrazena ruštinou, resp. ukrajinštinou. Začalo
též systematické vysidlování Němců.30 Jako výspa německé autonomie vydržela
Povolžská republika oficiálně až do vpádu německých vojsk do Ruska. Nejvyšší sovět
23

Důležitým podnětem pro tuto změnu byly bouře v Německu v roce 1923 a radikalizace tamních
levicových sil. Sovětské vedení doufalo, že tento proces nastartuje světovou revoluci a Povolžská
republika měla sloužit jako příklad socialisticky organizovaných Němců. KLÖTZEL. Die
Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 97.
24
Označit se jako „stát“ měly autonomní republiky zapovězeno a jako správní jednotky měly málo
kompetencí, takže ústava byla v podstatě jen formální fasádou. KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen
zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 98.
25
EISFELD. Die Russlanddeutschen, s. 108-109. Úbytek obyvatelstva byl i přes vysokou porodnost
zapříčiněn hladomorem roku 1929 po násilné kolektivizaci a stalinským terorem ve 30. letech. Německé
osady, které dříve sloužily jako příklad, byly nyní díky svému blahobytu označeny za kulacké.
Kolektivizace zasáhla obzvláště silně novokřtěnce na jižní Ukrajině, z nichž mnozí v důsledku toho
vycestovali. To bylo ale možné jen do roku 1928. V roce 1930 byla kolektivizace Povolžské republiky
dokončena. KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 98.
26
Zakládáním republiky byli pověřeni „vyzkoušení komunisté“, kterými nebyli Russlanddeutschen, nýbrž
Reichsdeutschen (Tedy ne Němci z Ruska, ale z Německa). „Revolučního vedení“ se ujal Ernst Reuter,
pozdější první starosta západního Berlína. KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und
Auswanderung, s. 93.
27
DIETZ – HILKES. Russlanddeutsche: Unbekannte im Osten, s. 18.
28
MARTIN: Affirmative Action Empire.
29
Z toho 6 v Rusku, 9 na Ukrajině a po jednom v Gruzii a Ázerbajdžánu. DIETZ – HILKES.
Russlanddeutsche: Unbekannte im Osten, s. 18.
30
Sovětská likvidační mašinérie byla natolik úspěšná, že oficiální sčítání lidu z roku 1937 muselo být
anulováno, protože k německé národnosti se přihlásilo extrémně nízké procento obyvatel. V roce 1939 už
byly cifry „v pořádku“. DIETZ – HILKES. Russlanddeutsche: Unbekannte im Osten, s. 20, 23.
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SSSR ji zrušil v září 1941, oblast přešla pod správu Saratovské a Stalingradské oblasti a
Němci se opět octli na chvostu společnosti.31

1.3

Druhá světová válka a její důsledky
Druhá světová válka znamenala nejhlubší propad německé menšiny v Rusku.
Všichni Němci v evropské části Ruska byli deportováni na Sibiř a do Střední Asie,
hlavně Kazachstánu. Ty, které nestačila deportovat rudá armáda, začal přesidlovat
wehrmacht, ovšem „na druhou stranu“. Mnozí skončili ve Vartské župě, odkud je
koncem války opět odvezli Sověti jako své spoluobčany, většinou rovnou do gulagu.32
Koncem roku 1948 bylo německé vyhnanství potvrzeno dekretem Nejvyššího
sovětu „na věčné časy“.33 Z věčnosti zbylo nakonec „jen“ sedm let, kdy SSSR
znovunavázala v roce 1955 diplomatické styky s SRN a situace ruských Němců byla
pro zdar jednání a budoucí vztahy obou zemí důležitá. Zatímco se však váleční zajatci
obou zemí mohli navrátit do vlasti, Němci neměli kam se vrátit, neboť jejich republika
nebyla obnovena a museli se tedy spokojit s oblastmi západní Sibiře, Kazachstánu a
Kyrgyzstánu, kde navázali na tamní krajanské osídlení.34
S táním v Sovětském svazu se lepšila i německá situace. V prosinci 1955 byla
Němcům úředním výnosem navrácena občanská práva, v následujících pár letech pak
došlo i na vydávání německých novin a byl opět umožněn přístup ke vzdělání. Alfred
Eisfeld zde vidí počátek první vlny německého autonomního hnutí.35 Spíše než
konkrétními požadavky se tato vlna vyznačuje snahou opětovné národní identifikace.
Diskriminace na základě němectví a posléze smrt Stalina měly za následek návrat
k identitě beze strachu z perzekuce jako v minulosti. Přímým projevem nově nabytého
sebevědomí bylo oživení němčiny jako mateřštiny. Kontakty se Spolkovou republikou
posilňovaly toto cítění, byly však převážně charitativního nebo náboženského, nikoliv
přímo politického rázu. Mírný charakter německého hnutí té doby byl dán také složením
jeho elity. Ta sestávala hlavně z národních komunistů, kteří museli být loajální, pokud
31

KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung. s. 124.
Během druhé světové války bylo ze svých sídel deportováno na milion Němců, z toho téměř polovina
z Povolžské republiky. DIETZ – HILKES. Russlanddeutsche: Unbekannte im Osten, s. 25, 26.
33
1.1.1949 se v přechodných sídlech mimo domov nacházelo přes milion Němců. DIETZ – HILKES.
Russlanddeutsche: Unbekannte im Osten, s. 27.
34
DIETZ – HILKES. Russlanddeutsche: Unbekannte im Osten, s. 29. Po Stalinově smrti se stala do té
doby potíraná národnost opět důležitým identifikačním znakem a většina perzekvovaných národních
skupin obyvatel se postupně dočkala obnovení svých republik. Ne však Krymští Tataři a právě sovětští
Němci. Eisfeld. S. 137
35
EISFELD. Die Russlanddeutschen, s. 140.
32
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si chtěli zachovat vliv. Stará elita (učitelé, novináři, spisovatelé atd.) byla zdecimována
stalinskými čistkami a válkou.36

1.4

Rehabilitace
Důležitým předělem byl výnos Nejvyššího sovětu ze srpna 1964, který měnil
dosud platný výnos o přesídlení Němců žijících v Povolží z roku 1941. Toto paušální
obvinění bylo označeno za zvůli Stalinova kultu osobnosti a dále zde bylo uvedeno, že
„ve skutečnosti přispěla během velké vlastenecké války většina německého
obyvatelstva společně s celým sovětským lidem svou prací k vítězství Sovětského svazu
nad fašistickým Německem a v poválečných letech se podílela na výstavbě
komunismu“.37 Tím byli Němci de iure rehabilitováni a získali tak i teoretické právo na
návrat do svých původních domovů, ale sovětská vláda jedním dechem dodala, že daná
místa jsou již obydlena a Němci mají hledat domov tam, kde jsou již beztak „pevně
integrováni“, tedy v místech svého současného bydliště. Význam tohoto dokumentu
spočíval hlavně v odčinění viny. Rehabilitace jako taková byla vnímána jako
fragmentární a fakticky se mnoho nezměnilo, ale Němci měli do budoucna dobrou
vyjednávací pozici a dostalo se jim tolik potřebné morální satisfakce.38

1.5

Autonomní vlna 60. let
Na podzim roku 1964 se začala formovat nová autonomní vlna díky zvýšenému
sebevědomí v důsledku rehabilitace. Vznikly občanské spolky, které posílaly vládě
petice a formulovaly v nich požadavek obnovení republiky na Volze odkazujíce se na
nedávno uveřejněný dokument.39 V rozmezí let 1965–1967 se vystřídaly v Moskvě tři
německé delegace, které tento požadavek tlumočily osobně.
Se zástupci vyjednával člen předsednictva Nejvyššího sovětu Mikojan, který byl
zpočátku vstřícný, ale požadavky obnovení republiky označil za prakticky
neproveditelné, byť pochopitelné. První delegace tak alespoň dosáhla zveřejnění
rehabilitačních dokumentů ve významných periodikách na celosovětské úrovni. Druhá
36

KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 146-149.
„Über Änderungen des Erlasses des Präsidiumsdes Obersten Sowjets der UdSSR vom 28. August
1941’Über die Umsieldung der Deutscehn, die in den Volgarayons leben.‘“ KLÖTZEL. Die
Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 151.
38
KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 147, 152.
39
STRICKER. Deutsche Geschichte im Osten Europas, s. 240.
37
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delegace vyjednávala opět s Mikojanem a tentokrát již v ostřejším duchu. Němci
argumentovali, že současná sídla (Kazachstán, Altaj aj.) se rovnají vyhnanství a že není
rehabilitace bez obnovení republiky. Mikojan kontroval, že Němci se bez republiky jistě
obejdou, když před válkou jich dvě třetiny žilo mimo ní a měly se dobře. Druhá
delegace odjela z Moskvy nespokojena, ale dopadla lépe, než poslední, třetí. Poté, co se
milice pokusila zastavit Němce na cestě do Moskvy, byli nakonec delegáti přijati pouze
nižším úředníkem s minimem kompetencí. Tím na nějakou dobu skončily německé
pokusy získat zpět republiku, stejně jako celá druhá autonomní vlna. Něčeho ale
delegace dosáhly, např. založení německé radiové stanice na Altaji, či deníku a knižního
nakladatelství v Kazachstánu. K původnímu cíli měly ale tyto dílčí úspěchy přeci jen
daleko a hnutí se na nějakou dobu propadá do rezignované nečinnosti.40

1.6

Autonomní vlna 70. let
V následujících letech se formuje další fáze německého národního hnutí, která
trvá až do rozpadu Sovětského svazu. Tentokrát se nejedná o jednu organizovanou
skupinu, ale o spontánní aktivity vznikající nezávisle na sobě v různých částech země.
Projevují se zakládáním samizdatové literatury (konec 60. let), vysíláním delegací do
Moskvy (protesty před ambasádou Spolkové republiky) a hlavně organizováním
emigrace. V roce 1972 byl založen ilegální Spolek pro emigraci Němců SSSR
(Vereinigung auswanderungswilliger Deutscher der UdSSR), který zastupoval krajany
v mnoha svazových republikách. Mnoho Němců opustilo počátkem dekády Sovětský
svaz,41 ale v polovině 70. let přijala sovětská vláda opatření proti vzrůstající vlně
německé emigrace.42 Moskva nechtěla dopustit vlnu emigrace a Němci byli navíc
považováni za vzdělaný národ, z něhož mnoho příslušníků bylo pevně integrováno do
sovětské elity a jejichž ztráta by byla bolestná. Kromě toho byl Sovětský svaz z principu
proti emigraci, protože to bylo v podstatě svědectví neúspěchu jejich národnostní
politiky a když už k nějakému vycestování některých skupin obyvatel došlo, bylo to
40

KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 153-156.
HILKES. Die Russlanddeutschen in der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten, s. 153.
42
EISFELD. Die Russlanddeutschen, s. 148. Počátkem 70. let lze sledovat nárůst emigrace. V roce 1970
vycestovalo ze Sovětského svazu pouhých 252 Němců. Oproti tomu se založením Spolku pro emigraci
vzrostlo toto číslo v roce 1972 na 6,065. Vrcholu dosáhlo roku 1976, kdy SSSR opustilo 9,652 Němců.
Koncem dekády se počet emigrantů z německých řad opět zmenšuje, nicméně v roce 1980 je stále dost
vysoký – 6,916. Počátkem 80. let se situace konsoliduje a pro rok 1985 je uvedeno pouze 460 Němců,
kteří opustili Sovětský svaz. KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und
Auswanderung, s. 162.
41
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spíše ze zahraničně-politických důvodů. Kromě zkomplikování výjezdního procesu to
byly nicméně i vstřícné kroky, např. umožnění registrace církevních spolků (baptisté,
novokřtěnci) a v roce 1979 snaha centrální vlády o založení autonomní oblasti na
severu Kazachstánu, což první muž tamní komunistické strany D. A. Kunajev uvítal.
Kromě proklamovaných hospodářských důvodů byly ale kroky Moskvy motivovány
spíš dobrými vztahy s SRN jako protipól détente spějícího ke konci.43
Tento pokus ale selhal díky zamítavé reakci tamních úřadů i obyvatelstva, které
vyšlo na protest do ulic.44 Díky intenzitě protiněmeckých nálad to byla pro národní
hnutí studená sprcha a celá událost přispěla k jeho štěpení, které se naplno projevilo až
při další vlně jednání o deset let později. Již v této době se Němci dělili na radikálnější
část, která považovala jakoukoliv snahu v rámci SSSR za ztrátu času a chtěla
vycestovat, a na umírněnější proud, který se i nadále chtěl snažit o autonomii. Ten byl
ale na přelomu 70. a 80. let demoralizován jednak událostmi v Kazachstánu a také
vyhlídkami na případná jednání se sovětskou vládou. Na základě předchozích
zkušeností bylo totiž zřejmé, že Moskva nemá žádné principielní řešení v záloze a ani se
nijak nesnaží jej najít.
Je sice pravda, že aktivita centrální vlády ve věci autonomie v Kazachstánu byla
kvitována s povděkem a celá věc byla ze strany Němců vnímána jako snaha o napravení
křivd minulosti, ale vývoj situace měl spíš za následek frustraci a pesimismus vůči
případným obdobným návrhům. Nehledě na to, že odpor na lokální úrovni měl být
později sovětskou vládou hojně využíván jako vhodný argument, proč odmítat německé
požadavky, což se jako metoda velice osvědčilo. Další kroky ke zlepšení situace
německé menšiny se v nejbližší budoucnosti omezily již jen na vydávání almanachů
německých autorů či zavedení kvót pro studenty žurnalistiky z řad ruských Němců.45
Stojaté vody se ale měly brzy začít čeřit.
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KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 163.
STRICKER. Deutsche Geschichte im Osten Europas, s. 240. Krátce poté, co vydal ústřední výbor
komunistické strany usnesení o založení německé autonomní oblasti v kazašském Jermentau (dříve
Zelinogradskaja oblast, dnes Akmolská oblast) vyšlo demonstrovat přes 5000 studentů a učitelů, kteří
měli transparenty s nápisy jako „Kazachstán Kazachům“, „Kazachstán je nedělitelný“ či „Němci na
Sibiř“. Demonstrace byly očividně organizovány, nejednalo se o spontánní odpor proti německému živlu.
KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 165.
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Sovětský svaz a perestrojka

2.1

Národní emancipace
Od dob druhé světové války se pro Němce změnilo mnoho k lepšímu, ale
v porovnání s jejich životní situací ve 40. letech tomu snad ani jinak být nemohlo.
Během následujících tří dekád se jim podařilo upozornit na svůj problém centrální vládu
a klást konzistentní, nicméně velice ambiciózní požadavky na obnovení republiky na
Volze. Jakkoliv smělé se toto přání mohlo zdát, kromě historických důvodů k tomu
opravňoval Němce i tehdejší stav. Při sčítání lidu v roce 1989 se ukázalo, že Němci jsou
15. nejpočetnější etnikum v SSSR a absence vlastní republiky znamenala ve svazovém
systému, kde se daleko menší národy organizovaly ve vlastních autonomních
jednotkách, značnou anomálii.46 Němci byli bez republiky znevýhodněni na lokální
úrovni a snaha o její znovuzaložení nebyl jakýsi historický rozmar, ale pokus zdárně
koexistovat v systému, jehož deklarovaná snaha národnostní rovnosti však byla velice
selektivní. Bez větších autonomních práv se tak jakékoliv „němectví“ nedalo prakticky
realizovat.
Němci byli díky absenci pevného zázemí a nezdarům předešlých autonomních
vln jedni z posledních, kdo se začali hlásit o svá práva. Zatímco ostatní etnika začala již
v polovině 80. let využívat změny ve společnosti pro svoji věc, německé noviny
referovaly tou dobou jen o německé literatuře a výuce.47 Prvním nesmělým krokem tak
zůstala na nějakou dobu změna referování o sobě sama jako o etnické skupině ze
Sowjetdeutschen (Sovětští Němci) na Russlanddeutschen (Ruští Němci), což mělo
odkazovat na jejich dlouhou historii na ruském území; do určité míry se tím Němci
distancovali od sovětského státu. V oficiální terminologii se ovšem užívalo termínu
„Sovětští Němci“ až do rozpadu SSSR.48
Díky uvolněnější atmosféře druhé poloviny 80. let ustoupil do značné míry
strach z represálií a některá dřívější tabu padla, což mělo za následek otevření
národnostní otázky. Mýtus o jednom sovětském lidu byl konfrontován s realitou, kdy
docházelo k určitému národnímu obrození v rámci SSSR. V létě 1987 se jako první
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SCHMALTZ. Reform, „Rebirth“ and Regret, s. 215, 219.
STRICKER. Deutsche Geschichte im Osten Europas, s. 241.
48
STRICKER. Deutsche Geschichte im Osten Europas, s. 238.
47
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začali emancipovat a vymezovat vůči centru Krymští Tataři a pobaltské národy.49
Vznikala první národně organizovaná politická tělesa,50 jejichž požadavky se
rozprostíraly přes celé politické spektrum. Na levici požadovaly radikální skupiny
vystoupení ze svazu, napravo se nalézali umírnění, kteří naopak chtěli zachovat status
quo.51
Rok 1987 s sebou přinesl 70. výročí říjnové revoluce. Této události byla
věnována celosovětská konference o národnostech v říjnu 1987 v Tallinu. Měla sloužit
jako určitá reflexe dosavadního vývoje v této oblasti, ale hlavně vyřešit národností
problém, který byl v tomto roce jedním z nejpalčivějších.52 Zde byla zmíněna mimo jiné
i problematika ruských Němců a rozběhla se diskuse o obnově autonomie, k čemuž
došlo na oficiální půdě poprvé od druhé světové války.53 Podobná otevřenost byla
důkazem počínající liberalizace a dodala Němcům odvahu formulovat svá stanoviska.

2.2

Média a jejich role
Svobodnější média byla jednou z hlavních příčin, které umožnily otevřenou
diskusi na téma autonomie na Volze. Na konferenci nebylo toto téma otevřeno
svévolně, důvodem byly v té době čím dál frekventovanější zmínky v novinách Nový
život (Neues Leben), které zafungovaly jako katalyzátor změn. Jednalo se o německé
periodikum s centrem v Moskvě, které nicméně sloužilo v první řadě komunistické
straně jako informační orgán.54 Vstřícnější postoj k autonomii lze sledovat až v letech
1987-88, kdy vyšla série článků obhajující tento koncept. V té době již bylo na
jakoukoliv cenzuru pozdě a Němcům se tak dostal do rukou velmi účinný nástroj, který
sloužil během celé proautonomní kampaně jako důležitá mediální platforma.55
49

Krymské Tatary potkal podobný osud jako Němce. V důsledku druhé světové války byli jako
„kolaborantský“ národ zbaveni autonomie a od té doby živořili v provizorních obydlích. KLÖTZEL. Die
Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 191.
50
Jako první samosprávní jednotka vznikl Karabašský výbor (Karabach-Komitee) v Arménii, jehož
začlenění do politických struktur předešly lokální i centrální úřady dočasným pozatýkáním jeho vůdčích
členů. Dalším specifickým typem politicky organizovaného tělesa byly tzv. lidové fronty (Volksfronten),
které vznikly v Pobaltí. Jejich aktivity zahrnovaly vše od národnostně-emancipačních snah po požadování
demokratické pluralitní společnosti. Později vznikly ještě v Moldavsku, Uzbekistánu, Bělorusku, Gruzii,
Ázerbajdžánu a na Ukrajině. KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und
Auswanderung, s. 192-193.
51
KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 193.
52
EISFELD. Die Russlanddeutschen, s. 157.
53
KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 194.
54
Nový život byl jakožto titul nakladatelství Pravda pevně integrován do sovětských informačních
struktur. KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 195.
55
SCHMALTZ. Reform, „Rebirth“ and Regret, s. 217.
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Vůbec první zmínka o Republice povolžských Němců v novinách pochází
z únorového vydání Nového života v roce 1987. Nešlo o žádný zásadní článek, pouze o
dopis ze čtenářské rubriky, který díky svému umístění a prosovětskému vyznění snímal
z redakce odpovědnost za jeho otištění. Další opatrný pokus přišel o dva měsíce později,
kdy byla ve stejných novinách při příležitosti 30. výročí jejich existence krátkým
článkem připomenuta rehabilitace Němců z roku 1964. V červnu následovalo otištění
dopisů redakci, které připomínaly zásluhy Němců na výstavbě socialistického zřízeni ve
20. a 30. letech a na podzim byly uveřejněny profily některých vedoucích funkcionářů
povolžské republiky. Všechny výše zmíněné příspěvky byly velice umírněného
charakteru a ani v nejmenším nenapadaly stávající systém, spíše naopak. Jejich
důležitost spočívala v pouhé zmínce tabuizované republiky v celosvazovém periodiku,
jev v nedávně době ještě zcela nemyslitelný.
První kritický ohlas se objevil až koncem roku 1987. Byla otištěna v Novém
životě báseň z válečných let od Woldemara Herdta a příspěvek od vysokoškolského
pedagoga Johanna Kronewalda Vyděděni dějinami? (Stiefkind der Geschichte?), kde
autor vyzývá k vyřešení německých problémů a otevřeně tak exponuje existenci
nějakých problémů. Na konci prosince 1987 se již otevřeně píše „o nutnosti obnovení
autonomie, jak existovala v rozmezí let 1918-1941“. Od té doby se již prakticky
neobjevilo vydání Nového života, aniž by neobsahovalo článek o republice na Volze.
V lednu následujícího roku byl ve stejných novinách otištěn dopis ruského
studenta Olega Krylova. Tento příklad je uveden v každé práci zabývající se
problematikou autonomie ruských Němců. Autenticita takto angažovaného dopisu,
který je nadepsán „Když jsi internacionalistou“, je obecně zpochybňována, ale nehledě
na jeho původ mu všichni autoři přisuzují důležitost, neboť vyzývá ruským jménem ke
spolupráci veškerého sovětského lidu k napravení chyb minulosti.56 Dalo by se říci, že
tento dopis rozpoutal již otevřenou diskusi na německého tisku, kde se střetávali vůdčí
osobnosti německého obrození.
Nebyla to jen série dopisů a jubileum říjnové revoluce, které podnítilo tuto
veřejnou diskusi. Němci citlivě vnímali rok 1918 jako založení jejich první autonomie
na ruském území a jeho sedmdesátileté výročí zapříčinilo mnoho ohlasů. Hugo
Wormsbecher, jedna z hlavních postav německého hnutí, publikoval při této příležitosti
v Novém

56

životu

a

v německojazyčném

sovětském

almanachu

Rodné

KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 195-198.
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(Heimatliche Weiten) článek, ve kterém označil deportaci z roku 1941 za tragédii. Podle
něj byli Němci ke své ruské, resp. sovětské vlasti vždy loajální a absence republiky
znamenala, že jsou stále ještě považováni za „vinné“. Jedním dechem ale dodal, že na
nápravu není pozdě. Autonomie znamenala dle Wormsbechera rovnost a nejlepší
způsob, jak zachovat německou kulturu a jazyk. Článek nebyl nijak kontroverzní,
Wormsbecher se jako komunista vyvaroval nacionalistického vyznění a držel se
oficiální „internacionalistické“ linie. Apeloval na vyřešení problému v rámci
Sovětského svazu a snažil se rozptýlit obavy Moskvy, že autonomie by znamenala odliv
ekonomicky důležitých Němců z oblastí, které obývali. Přesvědčivý byl například
argument, že vlastní německé území by naopak vyřešilo problém německé emigrace,
což byl trend, který v druhé polovině 80. let nebezpečně sílil.57
Kromě Wormsbechera se do veřejné debaty přidaly další osobnosti angažované
v německé věci, konkrétně šéfredaktor Nového života Vladimir Černyšev a aktivista
hnutí Heinrich Groth. Zde se začala projevovat názorová roztříštěnost Němců. Většina
bylo pro autonomii, ale objevily se i názory, že další německý vývoj není jakkoliv
závislý na existenci republiky, nebo že nejlepší by bylo založit novou autonomní
republiku v Kazachstánu, kde se většina Němců nacházela.58 Názor, že pro Němce je
obnova Povolžské republiky zásadní podmínkou, byl navíc tím jediným, co zastánce
autonomie spojovalo. Konkrétní představy o podobě potenciální republiky však byly
značně rozdílné.59

2.3

Počátky politických struktur
Organizováni jakýchkoliv struktur byl pro Němce obzvláště problém, přičemž
prostor pro politické manévrování byl až do perestrojky velice úzký. Většina Němců,
hlavně ti starší, se realizovala spíše na poli kulturním. Docházelo k masivním návratu
k německému jazyku, který díky rusifikaci zanikal, lidé se začali znovu věnovat
tradičnímu lidovému umění a sdružovat se v náboženských spolcích.60
57
SCHMALTZ. Reform, „Rebirth“ and Regret, s. 218. Gosplan například koncem 80. let vypočítal, že
100,000 Němců, kteří opustí Sovětský svaz, je ekvivalentem ztráty 4 miliard rublů. DIETZ – HILKES.
Russlanddeutsche: Unbekannte im Osten, s. 71.
58
DIETZ – HILKES. Russlanddeutsche: Unbekannte im Osten, s. 32. Téměř polovina z dvou milionů
Němců na území Sovětského svazu (údaje z roku 1989) žila právě v Kazachstánu, zbytek byl roztroušen
v ostatní svazových republikách. HILKES. Die Russlanddeutschen in der Sowjetunion und ihren
Nachfolgestaaten, s. 155.
59
KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 198-199.
60
STRICKER. Deutsche Geschichte im Osten Europas, s. 238.
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Média nebyla důležitá jen jako zdroj informací a podpora s jistým puncem
oficiálnosti, ale konkrétně jménem Nového života se zastřešovaly čtenářské kluby, které
začaly vznikat v roce 1987. Aktivity klubů se zpočátku omezovaly pouze na diskuse o
článcích z výše zmíněných novin a činnost spojenou s lidovou tvořivostí, ale spolu
s jejich popularitou rostl časem i jejich politický význam jakožto organizované
struktury. Postupně vznikaly tyto kluby pod záštitou různých německých médií po
celém území Sovětského svazu.61 Zatímco podobné kluby byly v rámci glasnosti
tolerovány a dokonce podporovány, pokusy založit celosovětskou organizaci, což byla
myšlenka, se kterou přišel ještě téhož roku Jurij Haar, se nesetkávaly ze stran úřadů
s pochopením. To se projevovalo se tím, že oficiální dokumenty, které měly posvětit
existenci krajanského spolku úřední cestou, se několikrát záhadně ztratily.62 K ukončení
této zdržovací taktiky došlo kvůli vidině mezinárodního skandálu, kterým Němci
hrozili, což byl v kontextu sovětských snah o zlepšení vztahů s SRN kvůli hospodářské
pomoci pádný argument.63 Záhy tak měly být založeny první německé politické
organizace.

2.4

Moskevské delegace
V roce 1988 již naplno běžela diskuse o autonomii a paralelně s ní poslali Němci
své zástupce z prozatím neoficiálních struktur do Moskvy, aby o věci autonomie
vyjednávali s vládními zmocněnci. To byl základ delegace, která byla v návaznosti na
dřívější obdobné pokusy hnutí nazvána „třetí“. Čtrnáctičlenná skupina se pod vedením
předsedy Johanna Kroenewalda a tajemníka Heinricha Grotha vydala v dubnu tohoto
roku pokusit se dokončit to, co se jejich předchůdcům v 60. a 70. letech nepodařilo
dovést do vítězného konce.64
Účastníkům delegace se nepodařilo setkat se s Gorbačovem, jak měli v plánu,
ale alespoň jim bylo přislíbeno předání dopisu jemu a Gromykovi, tehdejšímu
předsedovi prezidia Nejvyššího sovětu. Dokument požadoval vyřešení otázky
autonomie na Volze, což byl podle Němců jediný způsob, „jak docílit plné rehabilitace

61

Periodika „Freundschaft“ či „Rote Fahne“ měly také své kluby. Ty existovaly např. v hlavních městech
Kyrgyzstánu a Kazachstánu či v oblastech Sverdlovsk (dnes Jekatěrinburg), Omsk, Saratov, Volgograd a
na Altaji. KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 209.
62
KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 210.
63
EISFLED. Die Russlanddeutschen, s. 156.
64
KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 200-201.
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a zrovnoprávnění s bratrskými národy Sovětského svazu, stejně tak jako splnit
předpoklady nutné k udržení mateřštiny, kultury, literatury a umění“.65
Bylo rovněž zdůrazněno, že současná vlna emigrace mezi Němci je důsledkem
desetiletí trvajícího ignorování německých národních požadavků, a řešení, které by
tento pro Sovětský svaz nepříznivý trend mohl zvrátit, je právě navrácení státnosti.
Emigrace začínala být pro svaz skutečně problémem, neboť někde (např.
v Kazachstánu) se bez Němců jako důležité pracovní sily nebylo možné obejít.66
Gromyko delegaci řekl, že obsah dopisu stejně jako celá problematika budou
probrány na následujícím sjezdu strany. Do té doby bylo německým zástupcům
doporučeno, aby se národní věci spíše než politickými aktivitami věnovali pěstění
jazyka, kultury, muzeí a podobně. Toto doporučení nepadlo na úrodnou půdu, neboť
hned na přelomu července a srpna se začala v Moskvě probouzet k životu „čtvrtá“
delegace. Do čela této formace čítající 56 hlav zasedl Heinrich Groth, který byl
výraznou postavou předchozích jednání. Hlavním stanem delegace byla redakce Nového
života. Němečtí zástupci odeslali během 25 dnů, co strávili v Moskvě, na 30 různých
apelů a dopisů. Dominoval jim požadavek na znovuzřízení autonomie, „která by mohla
jít příkladem při řešení národnostní otázky v čase přestavby“.67
Němci se sice dočkali podpory své věci ze strany některých vysoce postavených
funkcionářů, kteří byli rovněž německého původu, ale současně se dozvěděli od A. N.
Sasnova, zástupce vedoucího oddělení ústředního výboru pro mezinárodní vztahy (v
tomto případě ovšem zabývající se vztahy mezi národy uvnitř Sovětského svazu), že
snahy o obnovení Povolžské republiky nemají širší podporu. Zároveň byli ale ujištěni,
že Gorbačov je s jejich problémem obeznámen a bude se jím vbrzku zabývat.68

65

„Wir sind der Meinung, dass nur dieses Faktum solche für die Sowjetdeutschen lebenswichtigen Fragen
wie die volle Rehabilitierung in den Augen der brüderlichen Völker des Landes und die Sicherstellung
der echten Gleichberechtigung mit ihnen sowie die Schaffung der Voraussetzungen für den Erhalt der
Muttersprache, unserer Kultur, Literatur und Kunst lösen kann“. KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen
zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 201.
66
KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 315. Počet Němců
opouštějících Sovětský svaz prudce narostl s reformami v roce 1987. EISFELD. Die Russlanddeutschen,
s. 162. Počínající liberalizace zde nezafungoval jako strašák, ale jako prostředek, který emigraci, dříve
složitý proces, umožňoval. Zatímco roku 1986 opustilo Sovětský svaz pouze 753 osob německé
národnosti, o rok později to bylo již 14,488. V roce 1988 emigrovalo přes 47 tisíc Němců, následující rok
se tato cifra dokonce více než zdvojnásobila. V devadesátých letech opouštělo již území Sovětského
svazu přes sto tisíc osob ročně, v letech 1993 a 1994 přes dvě stě tisíc osob (viz příloha). Celkem tak
v rozmezí let 1987 a 1993 odešlo 851,031 Němců. SCHMALTZ. Reform, „Rebirth“ and Regret, s. 237.
67
„…ein Beispiel bei der Lösung der nationalen Frage in der Periode der Umgestaltung…“. KLÖTZEL.
Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 202.
68
KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 203-204.
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Pro jistotu byla v říjnu zformována „pátá“ delegace, která dorazila do Moskvy v době
konání mimořádného pléna ústředního výboru, kde Gorbačov přislíbil projednat
německé návrhy. Reprezentace, čítající 103 osob, měla pro generálního sekretáře další
dopis s ujištěním, že dvoumilionový německý lid podporuje revoluční proces
perestrojky v celé šíři a s napětím očekává, že naléhavá otázka obnovení republiky bude
rozhodnuta v jeho prospěch. Delegace se sice nemohla dlouho dočkat oficiálního přijetí,
ale zástupci prohlásili, že zůstanou tak dlouho, dokud nebude jejich věc vyřízena, což
jim bylo nakonec přislíbeno.69
V roce 1988 došlo k politické mobilizaci širokých vrstev Němců, kteří se nikdy dříve
nezajímali o věci veřejné ve vyšší míře. Dokladem toho jsou dopisy redakcím novin,
aktivity národního hnutí a zakládání různých krajanských spolků. Němci byli zastoupeni
nejen silněji a s větší vehemencí, ale i kvalitněji než v 60. letech. Tento kvalitativní
posun lze vysvětlit absencí pronásledování národních aktivistů, kteří se přihlášením
k německé organizaci již automaticky nepřipravili o pracovní? místo. Další příčinou
bylo, že hnutí nebylo nikterak protirežimní, naopak oficiální vládní linii podporovalo.
Nová národní elita byla však nesourodá skupina lidí, sestávající ze starých kádrů,
disidentů a mladých a nezkušených, ale pro věc zapálených lidí. Tato rozpolcenost
uvnitř německého tábora se měla později ukázat býti Achillovou patou celého hnutí.70

2.5

Wiedergeburt
Německé delegace se pokoušely pro začátek získat povolení k založení spolku,
který by je všechny zastupoval a byl partnerem sovětské vlády při zakládání republiky.
Moskva toto nadšení pro věc nesdílela a po většinu roku 1988 se jí dařilo žádostem
delegací vyhýbat.71 Němečtí zástupci se nedočkali rozhodnutí v této věci ani v termínu,
který měl být definitivní, a tak se uchýlili k rozhodnutí, že spolek založí v březnu 1989,
i když k tomu nebudou mít do té doby oficiální povolení. Delegátům sice hrozilo
zatčení, ale tři dny před zákládajícím kongresem bylo nakonec povolení uděleno. Na
kongresu bylo zvoleno prozatímní vedoucí grémium, do jehož čela byl zvolen Heinrich
Groth, jeho zástupci se stali Robert Koch a Jurij Haar a funkce sekretáře se ujal Hugo
69

KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 210.
SCHMALTZ. Reform, „Rebirth“ and Regret, s. 215.
71
„Čtvrté“ delegaci bylo např. při setkání s A.S. Sasnovem sděleno, že on nemůže z titulu své funkce o
dané věci sám rozhodnout. KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung,
s. 210.
70
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Wormsbecher. Název organizace, jejímž úkolem bylo připravit založení a schválení
celoněmeckého spolku, odkazoval na Volhu, kam se doufali Němci navrátit. 72
Tyto události předcházely vzniku spolku, který byl nakonec založen na
konferenci odehrávající se ve dnech 29.-31.3 1989 a byl optimisticky pojmenován
Wiedergeburt (znovuzrození / vozroždenie). Založení proběhlo za přítomnosti 150
delegátů a 30 žurnalistů.73 Po třech dnech jednání byly schváleny program a struktura
spolku. Mělo mu vévodit koordinační centrum se 33 členy jak z řad prvního
autonomního hnutí ze 60. let, tak i reprezentantů nové vlny. Nejvyšším orgánem pak
bylo ustanoveno sedmihlavé presidium, do jehož čela byl zvolen Heinrich Groth. Jeho
zástupci se stali stejně jako dříve Hugo Wormsbecher a Jurij Haar.74
Wiedergeburt se dle svého programového prohlášení hodlal zasadit o obnovení
Povolžské republiky a prosazování německých politických, kulturních a vzdělávacích
potřeb. To vše s odvoláním na perestrojku a obnovení leninských národnostních
principů, což mělo dodat hnutí potřebnou legitimitu. Zároveň to byl zdařilý taktický
manévr, neboť případné snahy státu potlačovat německé úsilí musely být nutně vnímány
jako popření vlastní reformní linie. Wiedergeburt bylo sice povoleno založit, ale nikdy
se díky byrokratickým průtahům a chaosu provázejícím rozpad SSSR nedočkal
oficiálního uznání a tedy ani státní finanční podpory, což bylo svým způsobem
symptomatické pro vztah vlády a německé delegace. Moskva německý problém
přehlížela a oddalovala jeho vyřešení, ačkoliv současně ujišťovala Němce o opaku.75
Po ustavení spolku se začala budovat jeho pevná organizační struktura. Byly
zakládány lokální pobočky organizace, převážně v místech s vysokým podílem
německého obyvatelstva. Těch bylo na podzim 1989 na 70, vedle Kazachstánu, Pobaltí
a Ukrajiny také v Povolží. Počet členů spolku čítal v květnu téhož roku přes 50 tisíc
členů.76
Jedním z prvních kroků, které Wiedergeburt podnikl, byl apel na obyvatelstvo
Povolží. Němci v něm ujišťovali tamní obyvatelstvo, že s ním chtějí žít v míru stejně
72
„Koordinationszentrum der Sowjetdeutschen zur Unterstützung der Regierung der UdSSR bei der
Wiederherstellung der ASSR der Wolgadeutschen“. KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen
Autonomie und Auswanderung, s. 207.
73
Ze sovětských i zahraničních médii, hlavně z SRN. Založení spolku se dočkalo velmi silné odezvy
v médiích. Této události byl věnován prostor na celostátním televizním kanále Vremja i v hlavních
novinách Pravda. KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 213.
74
KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 212.
75
SCHMALTZ. Reform, „Rebirth“ and Regret. S.223.
76
KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 213.
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jako jejich předci před dvěma sty lety a že nebudou požadovat navrácení majetku.
Odpor zdejší populace měl později ukázat, že obdobné vstřícnosti se Němci ve své
staronové vlasti patrně nedočkají.77

2.6

Vládní komise
Kvůli tlaku německých zástupců na nově vzniklém Sjezdu lidových poslanců78
byla v červenci vytvořena speciální komise, která měla přezkoumat situaci Němců
v Sovětském svazu.79 Jednalo se o jakýsi předvoj, který měl zhodnotit podmínky pro
případnou autonomii. Jako první navštívila komise sestávající ze zástupců Němců
(Heinrich Groth), vlády a akademiků v srpnu Saratovskou oblast, aby s tamními
funkcionáři dohodla strategii při zakládání německé republiky. Ve městech Marx a
Krasnoarmejsk, které dříve do Povolžské republiky patřily, se ale delegáti setkali
s masivním odporem zdejších obyvatel, který byl očividně podnícen a živen lokálním
stranickým a zastupitelským aparátem.80
Kritika autonomie byla povětšinou iracionální a populistická. Kromě zcestných
argumentů81 promluvil hlas lidu a formou letáků, které většinou odmítaly instalaci „třetí
říše na Volze“ s tím, že „pod německými fašisty již dost jsme trpěli“. Jakákoliv logická
argumentace zde byla převálcována emotivně vypjatou atmosférou. Jediné, čeho tak
komise dosáhla, bylo konstatování, že je třeba mezi obyvatelstvem Povolží šířit osvětu a
dostat problematiku autonomie na stránky zdejšího tisku.
Kvůli znepokojivé situaci byla do oblasti na přelomu října a listopadu vyslána
druhá delegace. Opakoval se v podstatě scénář z první návštěvy. Delegáty přivítal
rozvášněný dav protiněmeckými hesly, z nichž patrně nejvýmluvnější je „spolek
Wiedergebrut jsou znovuzrození Bormannové, Hitlerové a Goebbelsové“. Opět se
ukázalo, že kampaně proti autonomii jsou organizovány místními úřady.82 Druhá
delegace shledala, že většina obyvatel se k případné autonomii staví negativně a že
77

STRICKER. Deutsche Geschichte im Osten Europas, s. 239.
Jako neregistrovaný spolek nemohl stavět Wiedergeburt vlastní kandidáty do voleb, ale obcházel tuto
podmínku tak, že prosazoval vlastní věc přes německé zastupitele v nejvyšších státních orgánech.
KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 214.
79
„Kommission zur Untersuchung der Lage der Deutschen in der Sowjetunion“
80
KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 215.
81
Např. že současní obyvatelé, kteří zažili válku, by nemohli žít na území patřící Němcům.
82
První tajemník strany města Marx W. W. Rogaljev například vyzýval k vyslovení nedůvěry komisi
Nejvyššího sovětu. KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 217.
78
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vyjednávání mezi vládní komisí Nejvyššího sovětu a veřejností dané oblasti se ocitla ve
slepé uličce.
Míra odporu proti německé republice byla pro komisi zkoumající podmínky
jejího znovuzaložení překvapením, ale nevole obyvatelstva musí být nahlížena
prizmatem tamního dějinného vývoje. Jakékoliv zmínky o existenci republiky na Volze
byly z historie regionu v podstatě vymazány. Ve zdejších muzeích se nenacházely žádné
artefakty či exponáty odkazující na Němce, nikoho nenapadlo zabývat se etymologií
názvů měst jako Marx nebo Engels. Německá problematika byla po válce tabu a místní
lidé, masírovaní po léta sovětskou propagandou, navíc neviděli jakýkoliv důvod, proč se
vzdát kusu své země kvůli lidem, ke kterým měli buď nijaký, nebo nepřátelský vztah.
Tento informační deficit byl navíc zneužit místní vládou, která díky centrifugálním
tendencím a slabosti centra sledovala vlastní cíle a proti republice brojila. Konflikt byl
jasným příkladem vyostřujícího se sporu mezi centrem a provinciemi. Jurij Haar záhy
přiznal, že bylo chybou koncentrovat veškerou vyjednávací snahu na Moskvu, aniž se
Němci předem seznámili detailněji se situací v regionu.83
Současně s vládní komisí zkoumající podmínky v místech bývalé Povolžské
republiky se do terénu v říjnu 1989 vydaly pracovní skupiny komise národnostní rady
Nejvyššího sovětu, aby zjistily stav věcí v oblastech s vysokým podílem německého
obyvatelstva. Šlo hlavně o Kazachstán, Novosibiřskou oblast a region Altaje. Příjezd
delegací zapříčinil pozdvižení a při hojně navštěvovaných diskusích a shromážděních
došlo na problémy, které se zde po léta hromadily. Němci si stěžovali hlavně na
nedostatek možností realizace, absenci národních škol a kulturní znevýhodnění.
Od toho byly přímo odvozeny jejich požadavky. Němci se shodli na obnovení
státnosti na Volze jako na jediném možném místě své autonomie. Jakákoliv jiná lokalita
by byla v jejich očích rovna „dalšímu vyhnanství“. Současně bylo ale jasné, že
republiku podporují Němci jako symbol, ale jakmile by přišlo na stěhování, hodně by
tento proces díky komplikacím jej provázejícím odmítlo. Ti na vážkách by se
rozhodovali hlavně na základě národnostních faktorů, tzn. možností seberealizace či
případných etnických konfliktů. Ve světle těchto argumentů se jeví odpor na Volze jako
zásadní překážka odrazující staronové usedlíky.

83

KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 218.
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Komise vzala všechny tyto skutečnosti v potaz a na zasedání v listopadu 1989 se
usnesla předložit obnovu Německé autonomní republiky na Volze a plnou rehabilitaci
občanů německé národnosti jako přednostní problém k jednání. Obdobně se vyslovili i
experti z vědeckých kruhů. Bylo tak rozhodnuto, že vláda se bude problematikou
německé autonomie nadále zabývat. Bylo však otázkou, jak se k ní postaví.84
Po sérii schůzek Gorbačova s vedením Němců a ujišťováním, že rehabilitace je
již v dohlednu, Nejvyšší sovět SSSR „doporučil“ v říjnu autonomii. O měsíc později
byla pak vyhlášena deklarace85, která označila deportace za barbarské činy. Kromě
odsouzení zločinů stalinismu se vláda zavázala reflektovat pravdu minulosti formou
demokratizace a zaručila, že se nic podobného již nebude opakovat. Koncem listopadu
byla pak na doporučení navrátivší se komise uznána nutnost obnovy německé
státnosti.86
Za tím účelem byla ustanovena další vládní komise, tentokrát na vypracování
tzv. „komplexního výhledového programu na obnovení autonomie“87, kde měli být
přítomni zástupci Němců, svazových orgánů a lokálních vlád, kterých se případná
republika týkala. Komise měla vypracovat plán do jara 1990. Výnos podepsal
Gorbačov, ale ostatní funkcionáři se vyjadřovali o projektu opatrně a ani v celostátních
médiích nebyl tak zásadnímu tématu, jakým je vznik autonomní republiky, věnován
adekvátní prostor. To ovšem neplatí pro lokální noviny Saratovské oblasti, které naopak
věnovaly výsledkům jednání zvýšenou pozornost. V důsledku toho o to více zesílily
aktivity proti autonomii a došlo znovu na protesty.88 Vláda se pokusila situaci vyřešit
způsobem sobě vlastním – ustanovením další komise, tentokrát za účelem uklidnění
situace.
Wiedergeburt tak do konce roku 1989 nedosáhl založení autonomie, jak si
předsevzal. Zpětně lze říci, že se tak Němcům zavřela cesta ke zřízení republiky.
V první fázi perestrojky (zhruba do počátku 90. let) existovala ještě reálná možnost, aby
došlo k obnově autonomie shora, neboť pořád fungovaly totalitární struktury a moc
nebyla rozštěpená na periferii. Sovětská vláda sice reagovala na německé požadavky,
84

KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 220-222.
„Deklaration des Obersten Sowjets der Union der Sozialistischen Sowjetrepublik: Über die
Qualifizierung dr Repressalien gegenüber den gewaltsam ausgesiedelten Völkern als gesetzwirdig und
verbrecherisch sowie über die Gewährleistung ihre Rechte.“ SCHMALTZ. Reform, „Rebirth“ and
Regret, s. 243.
86
SCHMALTZ. Reform, „Rebirth“ and Regret, S.224
87
„Komplex Perspektivprogramm zur Wiederherstellung der Autonomie“.
88
KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 224-225.
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ale nejednala dost pružně a nedokázala se orientovat v rapidně se měnících podmínkách
nového pořádku. Nedošlo tak na využití posledních zbytků moci hroutícího se impéria.
Moskva řešila problémy lokální emancipace vyčkávací taktikou a až do rozpadu
Sovětského svazu tak podceňovala národnostní problém, který byl vlastně jednou z jeho
hlavních příčin.89

89

SCHMALTZ. Reform, „Rebirth“ and Regret, s. 224.
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Vzhledem ke změně celkové situace počátkem 90. let musel Wiedergeburt
přehodnotit strategii. Jestliže chtěli být Němci úspěšnější, museli se přizpůsobit novému
pořádku, který ale spíše čím dál více připomínal chaos. Díky ne zcela hladkému
dosavadnímu vývoji a nesourodé základně Wiedergeburtu se touto dobou začaly naplno
projevovat názorové rozdílnosti. Úspěch autonomie závisel tedy nejen na zdárném
jednání se všemi zúčastněnými stranami, ale hlavně na pospolitosti německého tábora,
což se ukázalo v následujících letech jako hlavní problém.
Zásadnější spory v německém vedení se začaly projevovat již koncem roku
1989, kdy odpor na Volze nabíral na intenzitě. Zástupci smířlivější linie, kteří
neprosazovali zřízení autonomie bezvýhradně na místě bývalé republiky, se pokoušeli
najít alternativy. Neoficiálně tak vznikla tzv. Varianta Kaliningrad, která navrhovala
vyřešit problém situováním nové autonomie na Balt, kde se podle neoficiálních údajů
nacházelo zhruba 15 tisíc příslušníků německé národnosti. Tento návrh se ale nesetkal
s pochopením jak u vedení Němců, tak opět u lokálních obyvatel a sousedních Poláků a
Litevců.90 Wiedergeburt se od varianty Kaliningrad distancoval, neboť podobná ochota
ke kompromisům oslabovala jeho vyjednávací potenciál, který se vedení v čele se
zastáncem tvrdé linie Heinrichem Grothem snažilo nasměrovat na obnovu původní
autonomie.91
Hlavní třecí linie ve spolku se nacházela mezi radikály a umírněnými, které
reprezentovali právě Heinrich Groth, resp. Hugo Wormsbecher. K tomuto názorovému
rozštěpení Wiedergeburtu došlo definitivně na druhé celoněmecké konferenci ruských
Němců, která se konala v Moskvě v lednu 1990. Groth zde navrhl ultimátum sovětské
vládě ve formě jasně formulované otázky „Bude státnost na Volze obnovena a jestli
ano, tak kdy?“. Návrh nakonec nebyl odsouhlaseno a někteří delegáti se od ultimáta

90

Přestože vláda SRN nikdy oficiálně tento návrh nepodpořila, byla „Varianta Kaliningrad“ příliš
ovlivněna neblahými historickými reminiscencemi připomínající německou přítomnost v této oblasti.
HILKES. Nach dem Zerfall der Sowjetunion, s. 69.
91
HILKES. Die Russlanddeutschen in der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten, s. 160.
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otevřeně distancovali.92 Jednou z posledních společných akcí vedení Wiedergeburtu tak
bylo odeslání dopisu tehdejšímu generálnímu tajemníkovi OSN Perezovi de Cuellarovi.
Němci v něm upozornili na svůj problém a žádali pozornost mezinárodní veřejnosti.
Zmínka o porušování deklarace lidských práv a svobod měla přimět Moskvu
k urychlení celého procesu.93

3.2.

Konflikt uvnitř národního hnutí
Konflikt uvnitř Wiedergeburtu do značné míry ztělesňují jeho dvě hlavní

osobnosti Wormsbecher a Groth. Hugo Wormsbecher patřil ke klíčovým figurám hnutí
již od 60. let, kdy byl jako mladík členem delegace, která se v roce 1965 setkala
v Moskvě s Mikojanem. Dlouhá léta pracoval v redakci Nového života a Rodných dálav
a přes svou angažovanost v německé věci byl kádrovaným komunistickým aparátčíkem.
Jeho politický styl byl diplomatický, snažil se o kompromisy a raději než konfrontaci s
autoritami preferoval pragmatická, realistická řešení.
Oproti tomu byl Heinrich Groth typickým zástupcem „nové vlny“. Jako student
dle vlastních slov participoval v autonomní vlně 70. let, ale jako aktivista se dostává do
širšího povědomí až s obdobím perestrojky, kdy také přispíval do Nového života. Do té
doby se věnoval s posvěcením strany klidné kariéře biologa. Jako politik byl lehce
populistický a nesmlouvavý, což imponovalo většině Němců, ale vzhledem
k disproporci obou stran to nebyl vždy vhodný postup.94
Po prvním větším konfliktu ohledně Varianty Kaliningrad se tito představitelé
dvou linií rozcházejí a polarizace Němců na radikály a umírněné je v tomto bodě již
zřetelná. Wormsbecherovi umírnění, kam patřili hlavně lidé etablovaní ve straně a jejích
strukturách, hlavně v kulturním aparátu (média apod.), byli v menšině, zatímco radikálů
přiklánějících se ke Grothovi byla většina. Sem patřili mladí, kteří nebyli tolik
poznamenáni a zkorumpováni sovětským systémem, ale i starší, kteří zažili hnutí v 60.
letech a požadovali razantnější akce.
Pro Moskvu představovali umírnění přijatelnějšího a „příjemnějšího“ partnera
k jednání. Když byla koncem ledna ustanovena Komise rady ministrů Sovětského svazu
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pro Němce, jež měla velice vágní program „vytvoření příznivých socio-ekonomických a
národně-kulturních podmínek v místech současných i tradičních osidlení“, Groth do ní
nebyl jmenován, zato Wormsbecher ano. Vedoucím komise byl V. K. Gussjev, bývalý
první sekretář strany Saratovské oblasti a tehdejší předseda rady ministrů (tedy
premiér). Jako zastánce tvrdé linie (později podpořil pokus o puč v srpnu 1991) měl
údajně hned ze začátku jasně dát najevo, že je proti zřízení německé republiky.95

3.3.

Německá komise a její aktivity
Wormsbecher byl

v komisi

místopředsedou

organizačního

výboru pro

nadcházející první celosovětský německý kongres. Groth a zbytek Wiedergeburtu
sledoval aktivity komise a Wormsbechera s krajní nevolí, neboť v průběhu roku 1990
docházelo k postupnému odchylování od původního cíle Němců, tedy obnovy
autonomie. Komise toto ovšem nikdy explicitně v plánu neměla, ať už šlo o její
program, či úmysly jejího předsedy. Groth nebyl v této věci pro sovětskou vládu
partnerem a mohl jen sledovat změny plánů, které nyní směřovaly do jiných koutů
sovětského svazu s kompaktním německým obyvatelstvem.
Dalším krokem v odchylování se od autonomie byl návrh extrateritoriálního
řešení německého problému. Šlo o formu autonomie bez teritoria, resp. federativní
republiku, jak byla celá věc prezentována. Tato forma autonomie měla být založena na
principu sdružení stávajících oblastí s německým obyvatelstvem do jedné státní
jednotky, která by měla všechny náležitosti autonomní republiky, ale teritoriálně nebyla
celistvá. Celý projekt byl díky nemožnosti realizace odložen a Wiedergeburtem v čele
s Heinrichem Grothem rezolutně odmítnut. Ten dokonce v duchu své radikální nátury
hrozil veřejnými nepokoji v Saratově a Volgogradě, ale zůstalo jen u výhružek.96
Další koncept autonomie pocházel od profesora Henninga z Kyjeva. Ten
navrhoval vznik Západosibiřské německé socialistické republiky, která by sahala do
severního Kazachstánu. Tato oblast začala díky početnému německému obyvatelstvu97
vůbec přitahovat pozornost. Republika měla těžit ze svého industriálního potenciálu a
hospodářských vztahů se SRN. Tento návrh si ale rovněž nezískal širší podporu.98
95
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Stejně zapadl i projekt Nasja na osídlení bližšího okolí Petrohradu (tehdy Leningradu)
20 až 30 tisíci Němci, což bylo sice podporováno vládou Spolkové republiky, ale
neřešilo by to ani v nejmenším německý problém.99
Většina německého tábora, hlavně jeho radikální křídlo, vnímalo všechny tyto
návrhy jako pokusy odvrátit pozornost od skutečného problému, kterým byla republika
na Volze. Díky protahování celého procesu tak lidé kolem Grotha odsoudili i jazykový
zákon z dubna 1990, který předcházel návrhu extrateritoriální autonomie. Zákon měl
umožnit národům SSSR, které neměly žádnou vlastní správní jednotku, používání jejich
jazyka jako oficiálně úředního, pokud bylo dané osídlení dostatečně kompaktní. Pro
Němce by to znamenalo určité řešení jejich situace, neboť návrh v sobě obsahoval
teritoriální i kulturní faktor. Možná právě proto jej většina Němců odmítala, neboť
v jejich očích šlo o lacinou náhradu skutečné autonomie.100
V duchu této nové národnostní politiky navrhla Moskva rovněž zřízení Centrální
rady Němců, která by zastupovala autonomní vesnice, rajony, okresy a oblasti osídlené
Němci. Wormsbecher tuto možnost před radikálním křídlem Wiedergeburtu obhajoval,
protože dle jeho slov to byl první německý zastupitelský orgán po půl století, kam by
byli demokraticky voleni lidé z vlastních řad, kteří by se tak mohli podílet na obnovení
státnosti. Radikálové ale stále hájili princip „všechno nebo nic“ a obdobné kroky
považovali jako náhradu vlastní autonomie za nepřípustné. Pod výslovnou podmínkou,
že Centrální rada nebude jakkoliv považována za alternativu autonomie, nakonec
svolili k jejímu vytvoření, k čemuž mělo dojít na spolkovém kongresu.101

3.4.

Nejednotné zázemí
Zásadní problém, který zarážel klín do již beztak rozštěpeného Wiedergeburtu

ještě hlouběji, byl aspekt stále vzrůstající německé emigrace, což byl fenomén
ohrožující samou podstatu hnutí. Mnoho Němců ztrácelo trpělivost s průtahy kolem
autonomie a využilo možnosti emigrovat do SRN.102 Je ovšem třeba vzít v potaz, že
jakkoliv by většina z nich autonomii uvítala, hlavní roli při jejich rozhodování hrála
zhoršující se ekonomická situace, sociální nejistota kolabujícího Sovětského svazu a
99
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etnická diskriminace ve svazových republikách, které rovněž prožívaly své obrození ve
formě zvýšené vlny nacionalismu.
Co se konkrétních požadavků týče, nebylo německé obyvatelstvo jednotné. Ze
dvou milionů Němců v SSSR byli někteří ochotni přestěhovat se na Volhu, jiní chtěli
autonomii, ale nechtěli se stěhovat, ostatní se chtěli vrátit tam, odkud přišli, ať už to
byla Ukrajina, Kaliningrad, Krym nebo nakonec Německo. K tomu se Wormsbecher
vyjádřil v tom smyslu, že všichni sdílejí stejný cíl, ale sledují rozdílné cesty. Situace
byla o to komplikovanější, že radikálové v čele s Grothem emigraci podporovali jako
nátlakový prostředek. Umírnění kontrovali, že obdobné prostředky se míjejí účinkem,
neboť za chvíli nebude komu zřizovat autonomii.103
V srpnu 1990 se konala třetí (výjimečná) konference spolku, která se po
původních obstrukcích přeci jen sešla, aby zde byly probrány události posledních
měsíců. Díky projektu „asociace“ došlo k radikalizaci Wiedergeburtu, kde měla již
beztak tato frakce navrch. Delegáti konference vydali prohlášení, které deklarovalo
autonomii na Volze jako jedinou přijatelnou možnost další existence Němců
v Sovětském svazu. Zároveň byla vyslovena důvěra nadcházejícímu kongresu, kde měla
být zvolena Centrální rada, což delegáti viděli jako možnost ovlivnit příznivě události
směrem k povolžské republice.
Rovněž byla změněna struktura spolku, ze které tyl hlavně Groth, jenž se
nacházel na vrcholu popularity a podařilo se mu omezit pravomoci svých umírněných
zástupců Wormsbechera a Haara.104 Těžiště jejich aktivit se tak přesunulo do
organizačního výboru pro nadcházející kongres. Vyvinuli koncept národní samosprávy,
jehož podstatou byla Národní rada Němců jako nejvyšší volený zastupitelský orgán a
pravidelný kongres jednou za čtyři roky. Konkurenční frakce Wiedergeburtu (výkonná
rada) oproti tomu ještě více tlačila na obnovu republiky, tentokrát již v původních
hranicích. Na kongresu byli připraveni vyhlásit šestiměsíční moratorium na vytvoření
provizorní rady105, která by vyhlášení republiky měla na starosti. Hlavním úkolem rady
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bylo sestavení osidlovacího plánu, který měl během prvních tří let zajistit nastěhování
150 až 200 tisíc Němců do staronové vlasti.106
Je zřejmé, nakolik se již v této fázi obě křídla hnutí lišila. Radikálové, kteří de
facto Wiedergeburt z titulu vedoucích funkcí ovládali, prosazovali se vší vehemencí
plán obnovení republiky. Nebrali přitom v potaz aktuální vývoj a od kompetentních
státních orgánů, resp. jejich plánů se distancovali a předkládali nezávisle na nich své
stále se stupňující požadavky. Oproti nim umírnění v čele s Wormsbecherem a Haarem
s vládou spolupracovali, ale chyběl jim mandát od většiny Němců, které paradoxně
zastupovali. Jejich krajanům připadalo, že až příliš slevili z původních plánů a koncept
jakéhosi německého zastupitelského orgánu bez vlastní republiky není dost dobrý.

3.5.

Kongres
V duchu těchto sporů se nesly přípravy kongresu, který se měl konat v březnu

1991.

107

Obě frakce hnutí byly odhodlány získat na svou stranu co nejvíce delegátů.

Umírnění měli jakožto členové přípravného výboru výhodu v přístupu k financím, které
na celou věc vyčlenilo příslušné ministerstvo. Groth se hodlal bez finančních prostředků
obejít a využíval jako platformu Nový život a svou popularitu. Tento handicap se
umírnění snažili kompenzovat založením místních výborů, které měli zvolit delegáty
kongresu. Jednalo se fakticky o paralelní strukturu k Wiedergeburtu.
V říjnu 1990 vydal ústřední výbor dokument, ve kterém byla doporučena
podpora pouze těch delegátů, kteří zaujmou „konstruktivní pozici“ a se kterými pak
v budoucnu měla být řešena otázka autonomie. Wormsbecher, který se na celé
organizaci podílel a disponoval kuloárovými informacemi, tlumočil tento požadavek
tak, že pokud nebude celý program kongresu konstruktivní (tzn. v duchu návrhů
Moskvy) a nepovede k vyřešení problému Němců, nebude se celý sjezd vůbec konat.
Groth se snažil situaci vyřešit tak, aby získal vliv a křesla na kongresu, ale
zároveň neztratil přízeň jemu nakloněné části Němců. Jeho návrh spočíval v rozdělení
pravomocí mezi obě křídla hnutí, tedy Wiedergeburt prosazující obnovu republiky a
umírněné, kteří měli větší vliv v organizačním výboru kongresu a prosazovali
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„asociaci“, tedy správu bez republiky. Proti tomuto návrhu vystupoval razantně
Wormsbecher, který se nechtěl vzdát své pozice. Ke konfrontaci došlo na zasedání
organizačního výboru v lednu 1991, kdy Groth a jeho příznivci opustili sál a vystoupili
z Gussjevovy komise. Za pravdu jim dal zástupce ministra spravedlnosti Vyšinskij,
který potvrdil, že jejich nedůvěra ke konceptu „asociace“ je oprávněná, protože
takováto extrateritoriální autonomie není v souladu s právním řádem SSSR.108
Aby si na kongresu zajistilo větší vliv a koordinovalo postup, svolalo vedení
Wiedergeburtu své členy, kteří se jej měli účastnit, na setkání do Novosibirska. Členové
organizačního výboru (Wormsbecher, Haar) nebyli pozváni. Groth kladl všem na srdce,
že je třeba se do doby konání kongresu v radikální rétorice mírnit, neboť by vůbec
nemuselo dojít k jeho konání. Wiedergeburt stále ještě nebyl registrovanou organizací a
pro Moskvu by nebyl problém jeho aktivity nadobro zastavit. K tomuto poněkud
nečekanému? jednání donutil Grotha již jednou odložený termín kongresu a nebezpečí
zániku spolku, který navíc musel v té době čelit kompromitujícím obviněním, že jeho
členy jsou agenti KGB. Příčinou ukázání vstřícné tváře mohlo být i Grothovo
jmenování do prezidia nově vzniklé Konfederace potlačovaných národů Ruské
republiky.109
Obavy, že k realizaci kongresu nedojde, umocnily také další demonstrace
v Povolží a protiněmecké články v tamních novinách. Hlavním strašákem byly ale
prognózy výsledků kongresu. Bylo totiž zřejmé, že Heinrich Groth a jeho přívrženci
získají na kongresu většinu a plán „asociace“ nemá tak šanci projít. To bylo přitom
v moskevském „newspeaku“ podmínkou konání kongresu. Není tedy divu, že ten byl
několik dnů před datem konání odložen na neurčito. Oficiální zdůvodnění znělo, že
Nejvyšší sovět potřebuje více času na schválení příslušných rehabilitačních zákonů.110
Pravdou je, že Moskvě se nechtělo v takto delikátní záležitosti rozhodovat a
preferovala vyčkávací taktiku, která demoralizovala Němce, brala jim naději na
obnovení republiky či jakékoliv vyřešení jejich otázky, podněcovala jejich stále
početnější emigraci a zapříčiňovala jejich ještě hlubší znesváření. Jurij Haar to
komentoval slovy: „S průběhem událostí se naše postoje stávaly nesmiřitelnějšími“.111
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Mnoho delegátů však nesouhlasilo s odložením kongresu a rozhodli se zasedat
Moskvě

navzdory

12.-15.

března

1991

na

tzv.

výjimečném

kongresu

(Ausserordentlicher Kongress).112 Tomu se vládní orgány snažily zabránit různými
obstrukcemi, jako například zadržováním delegátů cestujících do hlavního města.
Gussjev zdůraznil, že jakékoliv shromáždění nebude mít vzhledem ke svému nízkému
počtu jakýkoliv právní dopad. To ovšem nebránilo Grothovi, aby na kongresu vyhlásil
Německou autonomní socialistickou povolžskou republiku, jejíž zrušení bylo vyhlášeno
za neplatné, tedy byla považována de iure za stále existující. Následně byla ustanovena
půlroční lhůta na vytvoření provizorní rady k obnově republiky, kam bylo ihned
zvoleno 50 osob s Grothem jako předsedou.113
Ve výjimečném prohlášení radikálové deklarovali, že Gussjevova komise
překročila svou pravomoc, když kongres nepovolila, a že Němci mají „morální právo“
jednat v zájmu vlastních lidí navzdory vládním nařízením a aktivitám některých
krajanů. Gussjev vzápětí označil výsledky kongresu za nelegální.114
Platnost závěrů kongresu je sporná i díky procedurálním náležitostem. Není
jasné, zda se jej zúčastnila nadpoloviční většina, potřebná ke schválení výsledků
(zainteresované strany udávají různé údaje o počtu delegátů). Wormsbecher a umírnění
stejně jako většina členů přípravného výboru se kongresu nakonec nezúčastnila, což je
pozoruhodné, neboť jejich úkolem bylo celé setkání připravit a ačkoliv se konalo
v poněkud pozměněné formě, svou účastí by změnili více než absentováním. Zásadní je
při hodnocení zdaru kongresu také zamítavý postoj sovětské vlády, která měla nakonec
rozhodující slovo. V každém případě je zřejmé, že situace kolem Němců se po
výjimečném kongresu dále vyostřila, aniž by došlo k nějakému věcnému posunu.115

3.6.

Jednání s Gorbačovem
Umírnění kolem Wormsbechera se rozhodli využít situace a podařilo se jim

vydobýt si 7. května audienci u Gorbačova. Poprvé od druhé světové války tak byla
přijata německá delegace nejvyšším představitelem Sovětského svazu. Jménem všech
112

9 z 42 členů organizačního výboru ignorovalo zákaz Moskvy. SCHMALTZ. Reform, „Rebirth“ and
Regret, s. 228.
113
„Deaklaration, Resolution und Appel des ausserordentlichen Kongresses der USSR-Deutschen.
IDDSU No. 3 Mai 1991, s. 5-16.
114
SCHMALTZ. Reform, „Rebirth“ and Regret, s. 229.
115
KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 260.

38

Bakalářská práce

Autonomie německé menšiny v Rusku na přelomu
80. a 90. let: koncepty a realita

Němců (kterýžto mandát měl fakticky Groth, samozřejmě nepřítomen) jednající
zástupci naléhali, že kvůli rostoucí emigraci a potřebě ochrany své kultury potřebují
určitou formu státnosti, která by měla zahrnout oblasti hustě obydlené Němci. Delegáti
uznali procedurální problémy, které takovou operaci musí nutně provázet, ale byli
ochotni řešit celou věc „postupně“.116
Gorbačov podpořil snahu delegace založit další výbor, který by se jejím návrhem
zabýval. Zároveň vyslovil víru v brzké vyřešení problému „sovětských Němců“, ale
pozvání na kongres se šikovně vyhnul. Přijetím zástupců národního hnutí však dodal
jejich plánům patřičnou legitimitu, alespoň si to Němci mysleli. Schůzce se ale velkého
mediálního ohlasu nedostalo, žádní novináři se jí nezúčastnili a tiskovou zprávu si
museli delegáti napsat sami. Ačkoliv se druhý den zpráva objevila v sovětském tisku,
kýžené mediální echo nenásledovalo a Němci měli (asi celkem správný) dojem, že
Gorbačov nechtěl jejich schůzku příliš prezentovat, buď aby nenarušil zjitřené
národnostní nálady v zemi, nebo aby se na celou věc dalo později snáze zapomenout.
Pár dnů nato se v Moskvě konala čtvrtá konference Wiedergeburtu, na které
Heinrich Groth a jeho soukmenovci ostře napadli myšlenku zřízení komise, o které
jednali umírnění s Gorbačovem. Celkem oprávněně zpochybnili legitimitu delegace,
která nemá mandát pro řešení problémů Němců a bude pouze loutkou v rukách Moskvy.
Dvě desítky delegátů se ale s tímto postojem neztotožnilo, v Novém životě vyjádřili svá
stanoviska a ze spolku vystoupili.117
Mnoho národních aktivistů bylo v této situaci znechuceno věčnými boji v jeho
vedení, což oslabovalo celé hnutí. Groth proto přišel s kompromisním návrhem „druhé
etapy prvního kongresu“. Jednalo se vlastně o druhý pokus svolat celoněmecký kongres,
tentokrát na srpen. Wiedergeburt však již dávno nebyl celistvá organizace, což mělo být
vzápětí potvrzeno i formálně. Nutno podotknout, že časově poněkud nevhod, neboť
vzhledem k nejisté době a budoucím událostem lze říci, že by se daleko více vyplatilo
tahat za jeden provaz.
Pod Wormsbecherovým vedením vznikl na konci května 1991 Svaz Němců SSSR
(Verband der Deutschen der UdSSR). Založením této konkurence Wiedergeburtu byl
jen oficiálně stvrzen status quo rozděleného národního hnutí. Jako svůj cíl neuváděl
svaz obnovu autonomie, nýbrž „spolupodílení se na obnově státnosti a národně116
117
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teritoriálního uspořádání sovětských Němců“.118 Svaz se dočkal vzápětí po svém
založení registrace, což se Wiedergeburtu nepodařilo po několikaleté existenci, z čehož
lze vyvodit závěry o selektivní povaze registrace organizací. Kromě finanční podpory se
Svaz díky oficiálnímu požehnání stal rázem jediným partnerem pro jednání ve věci
německé autonomie, což bylo ovšem jen formální stvrzení stavu, který de facto
existoval již dlouho.

3.7.

Rozštěpení národního hnutí
V červnu vznikl Svaz na podporu kultury Němců SSSR (Verband zur

Unterstützung der Kultur der Deutschen Kultur), později přejmenovaný na Mezinárodní
svaz německé kultury („Internationaler Verband der deutschen Kultur), což byla jakási
prodloužená ruka Wiedergeburtu. Kulturní svaz sledoval obdobné cíle, ale nebyl
zkompromitován agresivní rétorikou a ani jeho členská základna nebyla totožná.
Obdobných skupin vznikalo více a dále tak přispěly do nepřehledné mozaiky
německého národního hnutí.119 Zakládání paralelních organizací svědčí o tom, že Němci
nebyli se svým současným zastoupením spokojeni a snažili se vlastní silou situaci
zvrátit ve vlastní prospěch, pod čímž si heterogenní německé obyvatelstvo
představovalo rozdílné věci.
Plánování prvního kongresu Němců, resp. jeho druhé etapy, bylo urychleno
srpnovým pučem, následným mocenským vakuem a dezintegrací Sovětského svazu.
Němci se obávali, že se po rozpadu svazu stanou občany nově vzniklých států, což
velice ztíží jejich vyjednávací snahy jako celku. Po dlouhé době se všichni aktéři shodli
na jedné věci, a sice že je třeba co nejdříve svolat další výjimečný kongres, který se
konal v říjnu 1991.
Díky existenci řady frakcí německého národního hnutí bylo velice těžké najít
společnou platformu k jednání. Pozice Grotha byla navzdory jeho v březnu
prezentované síle slabší díky fragmentaci hnutí. Wormsbecherův plán samosprávy hrál
v národních kruzích stále podřadnou roli, a tak hlavním výstupem kongresu bylo trvání
118

„Mitwirkung an der Wiederherstellung der Staatlichkeit und der national-territorialen Einrichtungen
der Sowjetdeutschen“
119
V létě 1991 vznikla „Baltická liga“ (Baltische Liga), jejímž vůdcem byl otec „Kaliningradské
varianty“ Kurt Wiedmeier a za cíl měla realizaci tohoto plánu. Dalšími organizacemi byly např „Vlast“
(Heimat) v Saratově či „Společnost Němců na Krymu“ (Gesellschaft der Deutschen auf der Krim).
KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 290.
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na plánu obnovy autonomie nebo emigrace do SRN. Návrhy přítomného předsedy
Státního výboru pro národnostní záležitosti RSFSR L. Prokopjeva na postupné
osidlování kýžené oblasti a teprve následném rozhodování o jejím právním statutu, což
byla představa podobná plánům Wormsbecherova Svazu, delegáti odmítli a ve svých
požadavcích byli nadále ultimativní. V březnu ustanovená provizorní rada se stala
Radou k rehabilitaci Němců SSSR a až do založení republiky měla představovat nejvyšší
německý orgán. Svaz Němců SSSR se od výsledků kongresu distancoval, ale vzhledem
k jeho závěrům, jež nepřinesly nic nového, se možná jednalo o zbytečný počin.120

120
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4.

RSFSR

4.1.

Nový partner a jeho závazky
Proces dezintegrace SSSR vykrystalizoval hráče, který předtím jako samostatná

jednotka nefungoval – Ruskou socialistickou federativní sovětskou republiku (RSFSR).
Díky uspořádání Sovětského svazu neměla tato největší republika okleštěné pravomoci
a nacházela se v jakési společné péči ostatních svazových republik. RSFSR se ale
v červnu 1990 prohlásila za suverénní republiku v rámci svazu a za rok se zde odehrály
prezidentské volby, které vynesly do jejího čela Borise Jelcina. Záleželo na zástupcích
Němců, jak se budou v novém pořádku orientovat. Umírnění se obraceli na Gorbačova
jako na největší unijní autoritu, okruh okolo Grotha zase sázel na Jelcina jako na
předsedu Nejvyššího sovětu RSFSR a tedy hlavního muže Ruska.
Instance RSFSR byly ve vztahu k Němcům daleko vstřícnější, než paralelní
unijní struktury, a s Wiedergeburtem záhy navázaly spolupráci, důkazem čehož byla v
dubnu 1991 vytvořena Komise pro problémy Sovětských Němců. Boris Jelcin podepsal
koncem roku 1990 z titulu své funkce zákony o „rehabilitaci a plné obnově práv
potlačovaných národů a občanů RSFSR“, které vešly v platnost počátkem roku 1991.
Do konce téhož roku měly vejít v praxi. Tyto počiny Jelcina a Ruské republiky ostře
kontrastovaly s unijní politikou. Gorbačov se snažil tyto ruské aktivity brzdit, aby
zpomalil centrifugální tendence svazu. Z toho vyplýval jeho opatrný postoj k německé
otázce, která mohla být rozbuškou při demolici celé soustavy. Jelcin naopak o rozpad
SSSR usiloval a podpora Němců přitom byla vítaným prostředkem, jak se vůči
Gorbačovovi a Sovětskému svazu vymezit.121
Konkrétní kroky v německé věci na sebe nenechaly dlouho čekat. V létě 1991
byl obnoven německý národní rajon Halbstadt v Altajském kraji, čemuž předcházelo
referendum v dané oblasti. Po schválení tamními úřady a Nejvyšším sovětem RSFSR se
konalo v červenci první zasedání a volba výkonného výboru rajonu Halbstadt. Podobné
kroky byly učiněny i v případě druhého rajonu v Omské oblasti s centrem v Azovu.122
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Svými počiny se snažil Jelcin dokázat, že Rusko je ochotno situaci Němců řešit,
což se nedá říci o Sovětském svazu. Přesto se hnutí nedokázalo sjednotit a soustředit se
na možnost využít této příležitosti. Groth se sice snažil s novými ruskými orgány
spolupracovat, ale jeho cílem byla obnova plné autonomie na Volze a cokoliv jiného jej
nezajímalo. Wormsbecher zase koncentroval své aktivity na unijní centrálu a
nepřikládal ruským skutkům zásadní význam.

4.2.

Nová jednání
Přestože byl Jelcin k Němcům vstřícnější než Gorbačov, zdaleka to neznamenalo

automatické splnění všech jejich požadavků. Dosud chybělo prezidentovo závazné
politické rozhodnutí ohledně republiky na Volze. V soukromém rozhovoru se
spolkovým ministrem vnitra a zmocněncem v záležitosti vysídlenců Waffenschmidtem
Jelcin ústně slíbil, že autonomie bude obnovena, ale ke zklamání německých zástupců
nebyl tento závazek stvrzen písemně. K tomu mělo dojít až při prezidentově návštěvě
v Bonnu, kde měla být podepsána německo-ruská smlouva.
Počátkem listopadu byla do Bonnu pozvána delegace Grothovy Rady pro
rehabilitace Němců SSSR, čímž bylo demonstrováno, kterou německou frakci považuje
SRN za partnera při vyjednávání. Jelcin se s delegací těsně před cestou do Německa
sešel. Následující den vystoupil v televizi Prokopjev a oznámil, že ruská vláda bude
vyjednávat

pouze s těmi

německými

reprezentanty,

kteří

ve věci

zaujmou

„konstruktivní stanovisko“, což muselo být pro Němce nepříjemné déjà vu signalizující
budoucí komplikace.123
V Bonnu se naplno projevil Jelcinův protikladný postoj ve věci německé
autonomie. Podepsal sice s kancléřem Kohlem společné prohlášení obecnějšího
charakteru, ve kterém SRN vzala na vědomí snahy RSFSR obnovit Povolžskou
republiku a přislíbila Rusku pomoc, samozřejmě materiální. Jelcin ale zároveň navrhl,
aby se republika nacházela v oblasti Palasovka - nejjižnější, nejpustší a liduprázdné
části bývalé republiky, nebo na atomové střelnici Kapustin Jar mezi jezery Elton a
Baskunčak. Kromě nepřijatelnosti zmíněných oblastí se navíc jednalo o pouhou
desetinu plochy, na které se meziválečná autonomní republika nacházela. Přesto stvrdily
obě země společná jednání protokolem o spolupráci ve věci obnovy Povolžské
123
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republiky, který obsahoval plán vzniku rusko-německé komise, která měla koncem roku
začít pracovat na plánu obnovy.124
Tyto události naplnily samozřejmě všechny zúčastněné nadějí, neboť takto
mezinárodně stvrzený závazek se zdál být dostatečnou zárukou splněných slibů. Obrat
ale nastal při Jelcinově návštěvě Saratovské oblasti v lednu 1992, kde prohlásil, že
nebude německé autonomie v místech, kde není většina Němců. Rovněž zmínil znovu
střelnici na Volze jako místo potenciální budoucí republiky, ovšem pouze v případě, že
tam bude žít 90 % německého obyvatelstva. Tamní zdevastovanou půdu si měli Němci
údajně zúrodnit za pomoci peněz z SRN. To vše Jelcin garantoval ze své pozice
prezidenta. Vše korunoval nejmenovaný vojenský představitel slovy, že pokud se shání
pro Němce liduprázdný prostor, bylo by nejlépe vystřelit je na Měsíc.125
Jelcinovo prohlášení vzbudilo v Německu pohoršení a mezi ruskými Němci
hrůzu. Nikde na území Ruska se nenacházelo v takovém rozsahu tak kompaktní osídlení
a způsob, jakým byl plán prezentován, jasně svědčil o negativním přístupu. Je možné,
že Jelcin volil takto extrémně populistický slovník díky složení posluchačů, kteří nebyli
autonomii nakloněni, ale SRN, která mezitím vyčlenila 50 milionů DM na obnovu
republiky, přiměl jeho výstup tyto finanční prostředky zmrazit. Jelcin svůj postoj
vzápětí korigoval únorovým ukazem „o okamžitých opatřeních k rehabilitaci ruských
Němců“, kde slíbil zřízení německých okresů ve Volgogradské a Saratovské oblasti
obdobně jak k tomu došlo v předchozích měsících v případe Halbstadtu a Azova.126
Tyto plány zůstaly ale jen na papíře. Po celé episodě zbyla pouze hořká pachuť, která
dávala tušit, že budoucnost Povolžské republiky je značně nejistá.127
Leonid Kravčuk, tehdejší prezident Ukrajiny, přišel s nabídkou, že dá zhruba pro
400 tisíc Němců k dispozici oblast na jihu země včetně Krymu, kde by bylo možné
zřídit republiku. Tento návrh prezentoval Kravčuk při návštěvě Spolkové republiky
počátkem února. Těžko říci, nakolik se jednalo o skutečný úmysl motivovaný finanční
pomocí SRN či chtěl-li se ukrajinský prezident pouze vymezit vůči Jelcinovi, který
nastavil nepřijatelné podmínky. K realizaci plánů každopádně nikdy nedošlo.128
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Ruští Němci svolali na březen v důsledku těchto událostí druhý výjimečný
kongres. Měla zde být vyjasněna jejich nejistá budoucnost, která se notně
zkomplikovala rozpadem SSSR, kdy nebylo vůbec jasné, se kterými nově vzniklými
republikami lze počítat jako s partnerem. Mnohé z nich se již vyjádřily v tom smyslu, že
by preferovaly, kdyby tamní Němci na jejich území zůstali. Vidina dotací ze SRN byla
natolik lákavá, že někteří představitelé navrhli zřízení německé republiky na území
jejich státu.
Druhý německý kongres v březnu 1992 proběhl v klidnějším až odevzdaném
duchu, než předchozí výjimečné a řádné sjezdy. Groth a lidé z Wiedergeburtu kongresu
stále dominovali, což se projevilo při výzvě k emigraci jakožto jedinému možnému
způsobu, jak se „zachránit“. Také se projednávala kompatibilita ruské ústavy a
Jelcinových rehabilitačních zákonů, což se později ukázalo býti problémem.129
Naději

na

světlejší

zítřky ruských

Němců

představovalo

zahajovací

shromáždění rusko-německé vládní komise, jejíž založení bylo dohodnuto při Jelcinově
návštěvě v Bonnu koncem předchozího roku (viz výše). Ruská vláda znovu potvrdila, že
je pro postupnou obnovu republiky v Povolží, a to dokonce bez ohledu na tamní
obyvatelstvo. Jako zástupci Němců byli přirozeně bráni členové komise, tedy lidé
kolem Grotha.130
Na důkaz toho, že Rusko hodlá dostát svým závazkům, podepsal Jelcin
v červenci zákon o vymezení státně-teritoriálního území uvnitř federace, na jehož
založení se vztahovala lhůta tří let. Opět se ale objevily lokální protesty, tentokrát již
v civilizovanější formě. Místní zastupitelé protestovali oficiální cestou proti německé
autonomii a jejich přítomnosti, ale nebránili se kultivaci oblasti německou vládou.131
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Poslední etapa hnutí
Navzdory cyklícímu se chodu událostí se v roce 1992 snažila Spolková

republika obzvláště silně jakýmkoliv způsobem problém své menšiny v Rusku vyřešit.
Kromě splnění své povinnosti vůči vlastním lidem zde hrála ještě důležitou roli
emigrace ruských Němců. Jen v letech 1990 a 1991 jich přišlo do SRN téměř 300 tisíc a
počet navrátivších se Němců rostl geometrickou řadou. Materiální podmínky zde hrály
samozřejmě podstatnou roli, ale oficiální doktrína Wiedergeburtu, prosazující emigraci
jako nátlakový prostředek, rozhodně nepomáhala udržet zbylé obyvatelstvo v Ruské
federaci. Na páté konferenci Němců, konající se v srpnu v Moskvě, H. Grotz ze své
politiky nic neslevil. Obzvláště nyní, kdy změny slibů, předělávání zákonů, zasedání
různých komisí a besedování s představiteli států či regionů dosahovalo až absurdních
rozměrů. O jeho zoufalosti ze stavu situace svědčí jeho iniciativa ve věci emigrace do
Argentiny.132
Rusko-německá vládní komise se na svém druhém zasedání v říjnu 1992 shodla
na nutnosti podpořit stávající německé oblasti na Altaji a v Omské oblasti. Při
prosincové návštěvě Helmuta Kohla v Moskvě nicméně Boris Jelcin prohlásil, že
německo-ruský protokol o obnově republiky Povolžských Němců bude vbrzku uveden
v platnost, na což on osobně dohlédne.133 Navzdory předchozím planým slibům a
nečekaným zvratům začali ruští Němci opět doufat, že pro ně situace se vyvine příznivě,
a shodli se na nutnosti sjednotit hnutí.
Vláda SRN si přála vyřešit situaci co nejrychleji, částečně kvůli proudu finanční
pomoci Rusku, ale hlavně kvůli mohutnému přílivu přistěhovalců německého původu
do Spolkové republiky. Groth i Wormsbecher byli proto v lednu 1993 pozváni do
Bonnu kvůli koordinaci postupu na třetím Kongresu ruských Němců. Zúčastnění se
shodli na nutnosti založení zastupitelského orgánu, neboť celé hnutí bylo rozloženo
nejen vnitřními boji, ale i rozpadem Sovětského svazu. Všechny dosavadní orgány měly
být sjednoceny do Německé národní rady. Heinrich Groth navíc souhlasil, že nebude
propagovat emigraci jako hlavní prostředek dosažení cílů.
Přes optimistické vyhlídky nepřinesl únorový třetí kongres žádné hmatatelné
výsledky. Delegáti nebyli schopni přes své neshody vidět společnou věc a jednání se
nesla ve stylu zákopové války mezi přívrženci dvou hlavních frakcí o rozdělení
132
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důležitých postů, na čemž celý kongres ztroskotal. Groth žádal vzhledem ke svému
předchozímu mandátu tři čtvrtiny křesel, což Wormsbecher sabotoval. Veškerá aktivita
tak zůstala na rusko-německé vládní komisi, jejíž snahy se omezily na požadavky
německých rajonů.134
Znesvářené strany německého hnutí se držely v patu v podstatě celý rok 1993.
Navzájem se osočovaly z nekompetentnosti a neochoty ustoupit národním zájmům, ale
ve své podstatě měly oba tábory pravdu. Gordický uzel rozetnul nakonec Heinrich
Groth, když v prosinci 1993 rezignoval na všechny politické posty. Vysvětlil svůj
odchod jako protest proti ruskému vedení, ale i politice Spolkové republiky, které vinil
z ignorování požadavků těch, o kterých se jednalo – ruských Němců.135
Grothův odchod byl bezesporu tečkou za jednou fází národního hnutí, ale možná
ještě důležitějším, i když méně nápadným předělem, bylo přijetí nové ústavy Ruské
federace. Ta vešla v platnost 24. prosince, pár dnů po Grothově stažení se z politiky.
V preambuli je sice zmíněn princip rovnoprávnosti a sebeurčení všeho lidu, ale
v samotné ústavě jsou již všechny určené státní jednotky jmenovány a jakákoliv zmínka
o německé republice či jejím budoucím založení chybí.136 Srovnáno s velkolepými
plány autonomie byl výsledek několikaletých snah velice dalek představám národního
hnutí.
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Kontakty s SRN a emigrace
Od druhé světové války se velká část Němců nacházela na půli cesty mezi svou
adoptivní a původní vlastí. Statistiky emigrace jsou odvislé od situace v obou zemích a
jejich vztazích. S Adenauerovou návštěvou v Moskvě v roce 1955 a otevřením tabu
jménem sovětští Němci se pro pár tisíc z nich otevřely dveře do Spolkové republiky.
Tato první vlna emigrace skončila počátkem 60. let, kdy Sovětský svaz ztížil podmínky
pro vycestování, ale v letech 1966 a 1967 lze sledovat nárůst v emigraci v souvislosti s
Ostpolitik Willyho Brandta. Rok 1968 v Československu a následující mezinárodní
tenze opět vycestovávání zbrzdily, ale od počátku 70. let lze sledovat až na polovinu 80.
let nárůst v emigraci v řádu tisíců ruských Němců ročně. Radikální nárůst pak nastal
během perestrojky a hlavně v 90. letech.137 Během let 1950-1986 opustilo Sovětský
svaz přes 95 tisíc Němců.
Role Spolkové republiky jako partnera vzrostla s nástupem Gorbačova do
funkce, kdy kontakty obou zemí nabraly na intenzitě. Vzhledem ke křehkému
charakteru vztahů obou zemí se SRN nesnažila v 80. letech přímo ovlivňovat situaci
ruských Němců v zemi, spíš nabízela jejich přijetí, čehož bylo hojně využíváno.
V Německu přitom bylo téma ruských krajanů během perestrojky populární díky
altruisticky prezentovaným politikám shledávání rodin (Familienzusammenführung) či
opatrovnické péče (Obhutspflicht).138
Milníkem při obnově vztahů SRN a SSSR byla návštěva prezidenta Weizsäckera
v Moskvě v červenci 1987, který byl prvním německým státníkem v Sovětském svazu
po dvanácti letech. Načala se tím nová kapitola německo-sovětských vztahů.
Angažovanost SRN se omezovala díky sovětské neochotě na nabídky návratu do
Německa, což zapříčinilo vlnu emigrace v letech 1989/90, kdy do SRN vycestovalo na
170 tisíc Němců. Aktivity SRN byly v tomto směru poněkud kontraproduktivní, protože
se ztenčující se základnou ruských Němců se úměrně zmenšovaly i jejich šance na
obnovu republiky. Sověti si nepřáli přílišné vměšování do vnitřních záležitostí a vůči
snahám Německa byli shovívaví jen kvůli hospodářské pomoci. Gorbačov řekl nicméně
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Waffenschmidtovi jasně, že částečně rehabilitováni již sovětští Němci byli a republika
nepřichází v úvahu jakožto rozbuška národních nepokojů.139
Názor změnil Gorbačov až při setkání s Helmutem Kohlem v únoru 1990, kdy
prohlásil, že sovětští Němci mají právo na národní jednotu. Tuto změnu názoru lze
přisuzovat vyhraněné orientaci na SRN jako hlavní zdroj financování rekonstrukce
SSSR, přičemž byl svazek obou zemí stvrzen v listopadu téhož roku smlouvou o
sousedství, partnerství a spolupráci140, která Německu umožnila podporu své menšiny
v Sovětském svazu. Po srpnovém puči se SRN soustředila na Rusko jako nástupnický
stát, ale obdobnou smlouvu uzavřela v letech 1992-1993 i s ostatními nově vzniklými
republikami, kde žila německá menšina.141
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Rajony Halbstadt a Azovo
Vytvoření těchto dvou německých okresů na západní Sibiři lze považovat za
jediný teritoriální výsledek obrozeneckých snah ruských Němců, přestože předáci
národního hnutí se v době jejich založení stále snažili o obnovu autonomie na Volze a
jakékoliv jiné návrhy ruské vlády brali jako nepřijatelný kompromis. Rajony Halbstadt
v Altajském kraji a Azowo v Omské oblasti tak paradoxně vznikly bez jejich iniciativy
a hlavně díky aktivitám německo-ruské komise.
Vznik těchto německých oáz právě zde nebyl náhodný a navazoval na tradiční
osídlení v této oblasti. V roce 1927 byl na místě dnešního Halbstadtu vytvořen první
národní rajon čítající několik desítek vesnic, který se jmenoval Okťabrski a zdejší
německé osídlení bylo s 96 % velice kompaktní. Díky stalinským deportacím zde
skončili i někteří Němci z Povolží. V roce 1989 zde byla stále německá většina (90 % 18,800 lidí)142, ale odliv obyvatelstva se na tomto poměru pochopitelně negativně
podepsal. Rajon Azovo, nacházející se zhruba 45 km jihozápadně od Omsku, rovněž
navazuje na tradiční osady Němců. V roce 1992 jich bylo 16 z 29 převážně německých,
ale stejně jako v případe Halbstadtu se i Azovo potýká s emigrací do SRN.143
Z původních 40 tisíc obyvatel obou rajonů (z nichž ruští Němci tvořili dohromady 80
%) jich jen během prvních pěti let odešlo přes 7 tisíc do Spolkové republiky.144
Alfred Eisfeld upozorňuje na problém s právním vymezením statutu obou
rajonů. Přestože ve dvacátých letech se o „národní rajon“ jednalo, ústava ruské federace
žádný takový pojem nezná a v případě rajonů Halbstadtu a Azova zmiňuje pouze tradice
a jazyk, ovšem již bez zásadních přívlastků „německý“ či „národní“. Technicky vzato se
tak jedná o normální okresy, které nemají v rámci Ruské federace žádná národnostní
privilegia.145
Odhlédnuto od právního rámce věci, německé územní jednotky fungují na
národním principu, jsou podporovány vládou SRN, což dalo vzniknout lokální správě, a
je o nich referováno jako o „národních“. Jakékoliv německé aktivity mají ale charakter
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„kulturního“ rázu, tedy udržování jazyka či tradic. V rajonech se pořádají festivaly, jsou
zde muzea, německé školy a ulice pojmenované po Beethovenovi či Goethem.146
Jakkoliv se může oblast považovat za centrum obrození („Wiedergebrut“) kultury
ruských Němců, původním představám spolku zdejší realita neodpovídá.
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Závěr
Národní obrození ruských Němců je pevně spojeno s liberalizací pozdních 80.
let v Sovětském svazu. Předchozí autonomní snahy sice založily určitou tradici, na
kterou bylo možno navázat, ale díky tabuizaci tématu německé menšiny neexistovala
širší společenská základna potřebná pro každé relevantní hnutí. Ruští Němci žili od
druhé světové války roztroušeni za Uralem a obzvláště v jejich případě jakákoliv jiná
než sovětská národnostní identifikace vzbuzovala vzpomínky na represe a vysídlení.
Národní hnutí tak nebylo celoněmeckým nebo dokonce celosovětským fenoménem, ale
aktivitou několika desítek odvážných. Jejich průkopnická práce měla ovšem smysl díky
částečné rehabilitaci a upozornění na problém německé menšiny v zahraničí, zejména
v Německu, což byly základní kameny, na kterých stavěly pozdější vlny hnutí.
Vykořeněnost byla před perestrojkou v případě ruských Němců v postatě
absolutní. Německé školství bylo zrušeno ještě před druhou světovou válkou, o
autonomní republiku přišli Němci vzápětí a na desetiletí se stali třídními nepřáteli. Jako
národ bez teritoria neměli nárok na zakládání vlastních škol (pouze na výuku němčiny),
mladí ruští Němci byli diskriminováni při přijímání na vysoké školy na základě své
národnosti. K určité konsolidaci došlo až v 70. letech, ale po desetiletích upíraného
vzdělání se před válkou vyhlášené německé školství propadlo hluboko pod svou
původní úroveň.147
Obnova kulturních obyčejů a národních zvyklostí byla ranou formou německého
obrození. V 80. letech docházelo k oživování německého jazyka, kterým mluvila necelá
polovina

ruských

Němců.148

V místech

osídlených

tradičním

luteránským

obyvatelstvem, což byl případ budoucích národních rajonů, se tradice i řeč zachovala
lépe, než v oblastech, kde byla kontinuita německého osídlení přerušena válkou nebo
kde nebylo na co navazovat. Přesto si německý jazyk nikde nezachoval dominantní
postavení.149 Celková neznalost problematiky (nutno dodat vlastní) a zpřetrhané tradice
byly hlavními důvody, proč se obrozenecký boj přesunul na politické kolbiště až
relativně pozdě.
147
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S rozpadem Sovětského svazu sloužila etnicita jako určité vodítko v obrovském
chaosu bortícího se impéria. Díky tmelu sovětských struktur zesílilo u celého
sovětského obyvatelstva národnostní cítění, které napomáhalo jeho orientaci. Vlna
emancipace se ale přelila v nacionalismus, což pocítili Němci v nově existujících
republikách ve formě etnické diskriminace. Konkrétně v Kazachstánu, kde žila po
rozpadu SSSR vůbec největší německá menšina čítající přes 900 tisíc osob, byly etnické
nepokoje jedním z hlavních důvodů k emigraci. Neméně podstatnou byla zhoršující se
ekonomická situace, která tohoto středoasijského obra postihla velmi silnou měrou.
Glasnosť a perestrojka spustily vlnu národnostních hnutí, která se nadále řítila
samospádem. Liberalizace přitom nebyla příčinou emancipačních hnutí, pomohla pouze
jejich artikulaci a prosazení. Tyto tendence se také staly masovějšími, nešlo již pouze o
záležitost několika zasvěcených. Snahy centrální vlády zmírnit nacionalistické tendence
zákony o ochraně jazyka titulárních národností v roce 1989 či přehodnocení vztahů
mezi centrem a svazovými republikami z přelomu let 1990/91 na celé situaci nic
nezměnily.150
Nevýhodou německé menšiny byla absence jakéhokoliv centra. Většina
ostatních národů se mohla vůči centru vymezit alespoň kompaktně osídleným územím,
ve většině případů ve vlastní správě. Němci však žili od druhé světové války roztroušeni
za Uralem bez možnosti navazovat na jakékoliv územní tradice. Ocitli se tak mezi
centrem, které ve své pozici zahnaného do rohu citlivě vnímalo jakékoliv národněemancipační snahy jako ohrožení vlastní existence, a osamostatňující se periferií, jejíž
obrození se projevilo zvýšenou měrou nacionalismu.
Myšlenka obnovení autonomní republiky byla posilněna odlivem ruských
Němců z islámských republik SSSR koncem 80. let. Ti, co se nevydali do Spolkové
republiky, přesídlili na západní Sibiř, která se stala novým těžištěm německé populace.
Zastánci autonomie tento jev interpretovali jako snahu lidí žít na svém území a
plánovali přesun celé masy do oblasti bývalé republiky v Povolží. Vzhledem ke
statistikám migrace lze ale říci, že tato nová sídla byla mnohými Němci vnímána pouze
jako přestupní stanice do SRN. V letech 1987–1993 opustilo území bývalého
Sovětského svazu přes 850 tisíc ruských Němců.151 Dokonce i v nejoptimističtějším
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roce 1989 odjelo z SSSR na 100 tisíc Němců, zatímco na místo předpokládané
republiky jich přesídlilo pouhých 700.152
Jedním z důvodů neúspěchu německé autonomie bylo na straně autonomního
hnutí špatné odhadnutí situace a vytyčení příliš vysokých cílů. Přestože koncem 80. let
se jeho požadavky zdály být blízko realizaci,153 vzácné chvíle státní vstřícnosti byly
spíše výjimkou potvrzující pravidlo nebo pouhým pokusem zamést tento problém pod
koberec. O tom svědčí průtahy při registraci Wiedergeburtu, vyhýbání se německým
delegacím či komplikace při pořádání německých kongresů.
Z pohledu Moskvy byla ale otázka německé autonomie příslovečným soudkem
se střelným prachem. Sovětské vedení se obávalo, že garantování republiky Němcům
posílí emancipační snahy ostatních národů, což povede k dezintegraci SSSR.
Skutečnost, že přesně k tomuto nakonec došlo i bez německé autonomie, je jasně
viditelným faktem ze zpětného historického pohledu, který Gorbačov samozřejmě
neměl. Viděno tehdejší optikou, vláda se musela vyrovnat s požadavkem na osídlení
rozsáhlé oblasti, kde již skoro půl století žilo kompaktní ruské obyvatelstvo, Němci ze
Sibiře. Významnou roli hrály také ekonomické důvody, protože celá operace by byla
nesmírně nákladná. Přestože se SRN nabízela jako dárce finanční pomoci, Sovětský
svaz se propadal do hospodářské tísně a ze zahraničí potřeboval kapitál spíše na udržení
samotného svého chodu.
Podstatným důvodem selhání německého národního hnutí byla jeho nejednota.
Celé hnutí bylo velice pestrou směsí lidí rozdílného věku, zázemí, politického vyznání a
v neposlední řadě představ o podobě autonomie. Vedle starých kádrů se zde setkali
mladí radikálové, disidenti či účastníci předchozích autonomních vln. Poukázat lze
rovněž na to, že vhledem k aktivistickému charakteru hnutí a nevolenému zastoupení se
nejednalo o reprezentativní vzorek německého obyvatelstva. Jeho jménem ale
Wiedergeburt a později i ostatní odštěpené organizace jednaly a nezdržely se přitom
mnohdy radikálního tónu, který byl přitom většině německého obyvatelstva cizí. To
bylo celkem pevně etablováno v sovětských strukturách154, a mnozí Němci proto
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KLÖTZEL. Die Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 330.
Někteří autoři se domnívají, že sovětské vedení bylo na konci roku 1988 připraveno na německé
požadavky přistoupit, aby tak demonstrativně skoncovali se stalinským dědictvím. KLÖTZEL. Die
Russlanddeutschen zwischen Autonomie und Auswanderung, s. 207.
154
V roce 1984 čítal počet ruských Němců v komunistické straně SSSR 75 tisíc (3,8%), v roce 1989
dokonce vzrostl na 89 tisíc (4,5%). Z toho je patrná identifikace se státem jako poskytovatelem jistot.
153
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vnímali republiku pouze symbolicky. Představitelé Wiedergeburtu měli v tomto ohledu
přehnané představy o tom, kolik Němců bude ochotno přesídlit na Volhu, a podceňovali
lákadlo lepšího života v SRN.
Nelze říci, zda by snaha obnovit autonomní republiku byla v případě jednotného
vedení úspěšná. Přestože měli delegáti celkem silný vyjednávací potenciál hlavně díky
podpoře Spolkové republiky, zásadní rozhodnutí byla učiněna v Moskvě, a to za
okolností, které autonomii nepřály. Je však pravděpodobné, že celistvější zastoupení by
pro ruské Němce bývalo vyjednalo více, než čeho bylo nakonec dosaženo.
Zásadní chybou byla bezvýhradná orientace na obnovu republiky. Jednalo se
sice o převládající směr v hnutí, ale otázkou zůstává, nakolik věrně odrážel názor dvou
milionů ruských Němců. Radikálové nepřipouštěli jiné místo k osídlení než Povolží a
jiné koncepty než autonomii předem zavrhovali. Důslednost požadavků je při jednání
zásadní, ale v tomto případě se taktika minula účinkem. Hrozba emigrace v podstatě
řešila problém. I když byla přítomnost Němců žádána, po rozpadu SSSR tratil na jejich
odchodu hlavně Kazachstán. Emigrace navíc byla trendem nezávislým na konkrétních
krocích jednání. Její vlna se zvedla na konci 80. let, tedy v relativně nejslibnější době, a
v následujících letech jen rostla.
Z neschopnosti Němců dohodnout se těžila Moskva, která vyjednávala
s frakcemi autonomního hnutí podle aktuální potřeby. Umírnění pro ni byli vhodnějším
partnerem kvůli akceptování plánu správy souostroví německých osídlení, radikálové
měli naopak větší podporu aktivizovaných Němců, což uznávala Spolková republika a
jako partnera k jednání volila Heinricha Grotha. Celé vyjednávání se tak ale značně
zkomplikovalo, protože místo bilaterálního vztahu Wiedergeburt – Moskva byly v celé
věci angažovány frakce německého národního hnutí, Spolková republika, SSSR, Ruská
federace a k tomu stále nezávislejší regionální vlády v Saratovské a Volgogradské
oblasti. Tato komplikovaná struktura měla podobu začarovaného kruhu, z něhož si cestu
ven představovala každá strana jinak.
Rozpad SSSR byl v tomto vývoji zásadním momentem. Přechod více než
poloviny ruských Němců pod kompetence nově vzniklých republik oslabil jejich
autonomní hnutí a posílil nástupnické Rusko. Německé snahy podporoval počátkem 90.
let Boris Jelcin, pro něhož však tato podpora byla pouze prostředkem, jak se vymezit
Vzrůstající počet členů KS signalizuje, že byl takto vnímán i v krizových dobách. SCHMALTZ. Reform,
„Rebirth“ and Regret, s.219
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vůči Gorbačovovu centru, a posléze důvodem k dobrým vztahům s Německem kvůli
jeho finanční podpoře. Optimismus z počátku roku 1991, kdy Rusko přijalo zákon o
rehabilitaci ruských Němců a došlo k založení německých rajonů, vystřídala vzápětí
realita protiněmecké rétoriky a nesplněných slibů.
Role SRN je v celé věci rovněž podstatná. Její snaha pomoci německé menšině
v Rusku kolidovala zpočátku se státní mocí, která odmítala vměšování ve formě
podpory etnika usilujícího o republiku. Nekonzistentní podpora jakýchkoliv plánů
s přídomkem „německý“ tak byla občas spíše na škodu. Spolková republika financovala
rusko-německou komisi a obnovu rajonů na Sibiři, ale nevyužila naplno svůj
vyjednávací potenciál a důsledně nezakročila při nedodržování závazků. Nutné je ale
brát v úvahu priority tehdejší doby, ke kterým rehabilitace ruských Němců jednoduše
nepatřila. Důležitým faktorem bylo i přijímání emigrantů z řad ruských Němců, což
nelze označit za chybu, ale úměrně s rostoucí vlnou vysídlenců se oslabovala pozice
těch, co zůstali. V roce 1992 zavedla sice SRN kvóty (220 tisíc ruských Němců ročně),
které však byly natolik vysoké, že stejně nebyly překročeny.155
Národní hnutí bývalo mohlo využít vstřícnost Ruské federace a přistoupit buď na
plán extrateritoriální autonomie, tedy správy bez území, což by Němcům poskytlo
minimálně štědré dotace a kulturní výhody, nebo se soustředit na obnovu rajonů a získat
případně víc oblastí pod svou kontrolu. Místo toho ale hlavní proud autonomního hnutí
stále bezhlavě prosazoval obnovu republiky a besedoval na nespočetných kongresech,
které však nepřinesly žádné konkrétní řešení.
Hmatatelným výsledkem jsou tak pouze dva německé rajony na západní Sibiři.
Plán navázat na zdejší etnickou strukturu v podstatě ztroskotal, protože oproti původním
předpokladům sem po jejich založení dorazilo necelých tisíc ruských Němců, přičemž
většina z nich sem přišla ještě jen ze strachu před etnickými nepokoji ve Střední Asii.
V obou rajonech byla za podpory SRN vybudována zemská správa se zemským radou
v čele. Z Německa sem putují kromě peněz například i kvalifikovaní učitelé.156
Národní rajony neodpovídají zdaleka představám otců autonomního hnutí, ale
jsou jakousi jejich miniaturou; kromě daleko menší rozlohy a méně atraktivní polohy na
Sibiři se zde nachází německá správa a podporována je německá kultura včetně jazyka a
škol. S výsadami vlastní republiky jistě nepatřičné srovnání, ale se značně redukovanou
155
156

EISFELD. Fortschritte für die Deutsche in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion.
HILKES. Nach dem Zerfall der Sowjetunion, s. 68.
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formou oázy ruských Němců koresponduje i stále se zmenšující počet jejích německých
osadníků, kteří se rozhodli, že nejlepší rehabilitací je návrat do prapůvodní vlasti, a
nechali zbylé Němce v oblasti v menšině. Celkem jasně se tak vyjádřili ke stavu své
menšiny v Rusku, který se sice v porovnání s realitou Sovětského svazu před
perestrojkou nedá srovnávat, ale sny o vlastní autonomii také nesplňuje. Otázkou
zůstává, zda by je skutečná republika splňovala a nepotkal ji stejný osud jako stávající
rajony – depopulace a živoření v důsledku přesunu za lepším.
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Přílohy
Příloha č. 1: Rozptýlení německého obyvatelstva v SSSR v letech 1970-79. Žlutě je
vyznačena oblast, kde se nacházela německá autonomní republika.
Zdroj: Deutsche Jugend aus Russland. http://www.djrbund.de/siedlungsgebiete.php. 28.4.2007
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Příloha č. 2: Poloha Autonomní republiky povolžských Němců v letech 1924-41
Zdroj: Die deutsche Welle. http://www.pseudology.org/German/index.htm. 15.5.2007
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Příloha č. 3: Národní rajony Halbstadt a Azovo
Zdroj: http://www.lib.ndsu.nodak.edu/grhc/history_culture/history/people9.html. 12.5.2007
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Příloha č. 4: Změna počtu obyvatel v daných regionech SSSR
Zdroj: Deutsche aus Russland – Gestern und Heute. http://www.viktorkrieger.homepage.tonline.de/Deutsche_aus_Russland.pdf. 18.4.2007

REPUBLIKY A REGIONY
SSSR celkem
RSFSR
ASSR Povolžských Němců
Oblasti Saratov a Stalingrad (Volgograd)
Sibiř
Ural
Ukrajinská SSR
Kazašská SSR
Ázerbajdžánská SSR
Gruzínská SSR
Kyrgyzská SSR
Uzbecká SSR
Tádžická SSR
Běloruská SSR

SČÍTÁNÍ LIDU SČÍTÁNÍ LIDU
17.1.1939
12.1.1989
1,427,232
2,038,341
862,504
366,685
66,721
45,076
105,391
470,763
38,441
157,447
392,458
37,849
92,572
957,518
23,133
748
20,527
1,548
11,741
101,309
10,049
39,809
2,022
32,671
8,448
3,517

Příloha č. 5: Statistiky emigrace (rok/počet emigrantů)
Zdroj: Deutsche aus Russland – Gestern und Heute. http://www.viktorkrieger.homepage.tonline.de/Deutsche_aus_Russland.pdf. 18.4.2007

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

0
1,721
63
0
18
154
1,016
923
4,122
5,563
3,272
345
894
209
234

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

366
1,245
1,092
598
316
342
1,145
3,420
4,493
6,541
5,985
9,704
9,274
8,455
7,226

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

6,954
3,773
2,071
1,447
913
460
753
14,488
47,572
98,134
147,950
147,320
195,576
207,347
213,214
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Resumé
The Russian Germans were a minority with their own republic in the Soviet
Russia between the two world wars. They profitied from the nationality policies of the
bolscheviki who took over the tsarist regime in the name of the repressed peoples of
Russia. Soon, however, they started repressing their own.
The Soviet Germans were most affected by the second world war because the
Soviets deported them from the European part of Russia into Siberia as an enemy
nation. They were forces to live at the bottom of the society with little chance to express
their national needs.
Things changed with Gorbatchovs liberal policies perestrojka and glasnost,
which enabled the repressed nations striving for their rights to do so. The Soviet
Germans started their movement by breaking the taboo about their former republic and
soon enough they demanded renewing autonomy on the Volga river.
In order to succeed in the political arena, they formed an organization called
Wiedergeburt („Rebirth“), which united in a common goal – the Volga republic.
This unity, however, was soon broken by various tensions in the movement and
its hetergoenous base. The delegates couldn’t agree on basic issues and Wiedergeburt
soon split into radical and moderate wings, both pursuing different goals.
The Soviet government was taking advantage of the disunited Germans dealing
with both wings according to the current needs. The whole process was being
complicated by the split of the Soviet Union and the following division of power.
Due to high emigration rates, FRG played also an important role in the whole
negotiations. Russia acknowledged it as a partner hoping to finance its collapsing
economy with German money.
Russian Germans were fleeing massively to FRG. This was because of the ethnic
conflicts that were caused by the increased wave of nationalism in the newly formed
republics and also because of worsening living conditions.
The most numerous German minority lived in Kazachstan, but emigrated
massively to FRG. Some Germans moved to the two national districts in Siberia, but
mostly to use it as an easier access to Germany.
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The two districts of Halbstadt and Azovo were created in 1991 and 1992,
respectively as an attempt to start resetteling the depopulating Siberian german villages.
This was done by the Jelzin governemnt, but the Russian German representatives were
focuses on the Volga republic and refused any other offers such as this.
The Autonomy didn‘t cultivate these areas and focused on unrealistic goals
instead of trying to make the most out of Russian and FRGs offers, therefore its activites
can be viewed as a failure with the only result of more Germans leaving Russia every
day.
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