UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut mezinárodních studií

2018

Tomáš Kacerovský

1

UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut mezinárodních studií

Tomáš Kacerovský

Zahraniční legie Waffen-SS
Bakalářská práce

Praha 2018

2

Autor práce: Tomáš Kacerovský
Vedoucí práce: Mgr. Martin Čížek

Rok obhajoby: 2018

3

Bibliografický záznam
Kacerovský, Tomáš. Zahraniční legie Waffen-SS. Praha, 2018. 35 s. Bakalářská práce (Bc.)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Vedoucí bakalářské
práce Mgr. Martin Čížek

Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá zahraničními legiemi Waffen-SS, které byly v průběhu
druhé světové války vytvářeny nacistickým Německem pod záminkou, že se jedná o
celoevropskou snahu bojovat proti bolševismu. Tezí práce je domněnka, že nacisté byli ve
svých snahách úspěšní a skutečně vytvořili poměrně rozsáhlé mezinárodní jednotky, které do
byly složeny z mužů, kteří do nich vstoupili na základě myšlenky, podle které se všechny
evropské národy musí bránit nebezpečí na východě.
V první kapitole se práce bude zabývat důvody, které vedly německou vládu a vojenské
velení ke schválení tohoto projektu, ačkoli si byli vědomi toho, že často porušovali zásady
nacistické ideologie. K dobrovolníkům, kteří se v zahraničních legiích rozhodli sloužit
zachovával po celou dobu války i německý vůdce Adolf Hitler, který je označil za zrádce
vlastních zemí.
V druhé kapitole se tato práce bude zabývat motivací mladých mužů z okupované
Evropy, kteří se rozhodli vstoupit do Waffen-SS. V této kapitole bude zdůrazněna problematika
kategorizace dobrovolníků.
Třetí kapitola pojednává o významných politických a veřejně činných osobnostech, které se
během války rozhodly do zahraničních legií Waffen-SS vstoupit, či jejich vznik veřejně
podporovat.
V závěrečné kapitole se práce zaměří na jednání s veterány nacistických cizineckých
legií po konci druhé světové války. Kdy budou popisovány problémy, kterým museli bývalý
legionáři čelit, a na rozdílné postoje jednotlivých evropských zemí k nim.
V práci bude použita metodologie orální historie a obsahová analýza sekundárních pramenů.

Abstract
This bachelor thesis focuses on the foreign Waffen-SS legions that had been fighting
alongside the German army in the Second World War. The Nazis came out with the idea of
establishing an international military force, that would consist of citizens of the currently
occupied countries. The key thesis is based on the thought that the Nazis managed to create
such legions, that consisted of men who decided to fight against the Soviet Union and
Bolshevism, led by the idea of being a part of a so called European army.
The first chapter focuses on the elementary factors within the establishment of the
foreign legions. Though the Nazis knew they had been acting against their own ideology, and
Adolf Hitler himself views the legions rather sceptically, Waffen-SS needed more soldiers in
favour of becoming a fully competent armed force.
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The second chapter speaks about the ordinary volunteers, who decided to serve in the
legions and about their motivation. This chapter is also facing an issue in terms of distinguishing
each sort of the legion members, who served based on various different reasons and ideas.
The third chapter refers about the important and famous people who served in the foreign
legions or who had been publicly supporting them and had been calling other potential
volunteers to arms.
The last chapter focuses on the aftermath that took place when the members of the foreign
legions got back to their home countries. There is put an emphasis on the difference between
the forms of punishment in each particular country.
This bachelor thesis is using analysing and oral history, as two main methodological
approaches.

Klíčová slova
Německo, nacismus, legie, Waffen-SS, zahraniční dobrovolníci, propaganda, okupace,
kolaborace, válka
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Úvod
Tato bakalářská práce nese název Zahraniční legie Waffen-SS. Bude se zabývat převážně
motivací mužů z nacisty okupovaných zemích, kteří se rozhodli do těchto legií vstoupit. Hlavní
tezí této práce je domněnka, že se nacistickému Německu povedlo vytvořit celoevropskou
armádu dobrovolníků, jejichž hlavní motivací byla ideologická spřízněnost s nacistickým
režimem a novým pořádkem, který nacistická ideologie hlásala. V úvodní části se tato práce
zaměří na situaci v Evropě po vypuknutí druhé světové války a obsazení velké části Evropy
nacistickým Německem. Především byla věnována pozornost vztahu občanů jednotlivých
zemích k okupantům, jelikož se jedná o jeden z hlavních faktorů, které ovlivnily mladé muže,
kteří viděli armády svých zemí poražené německou válečnou mašinerií.
Otázka, jak se tito lidé mohli rozhodnout kolaborovat s nacisty, a dokonce vstoupit do
vojenské organizace, jejíž poslání nebylo pouze bojovat za Německo, ale hlavně za nacistickou
stranu a jejího vůdce Adolfa Hitlera, byla dosud zodpovězena jen částečně. Z důvodu, že se
jednalo, a stále se jedná o citlivé téma ve většině evropských státech, se veřejnost na
dobrovolníky v Hitlerových Waffen-SS dívá buď jako na kolaboranty, kteří svou účastí
v německých taženích zradili svou zemi a kvůli osobnímu prospěchu se rozhodli sloužit
okupantům, nebo jako na zločince, kteří jen chtěli získat možnost uspokojit svou touhu po
zabíjení. Většina obyvatelstva však o skutečnosti, že v SS sloužila řada občanů okupovaných
zemí neví, či považuje tyto oddíly pouze za skupinky renegátů, odpadlíků, které řadí na úroveň
spolupracovníků Gestapa a udavačů. Neví přitom, že se jednalo o statisíce mužů, kteří službu
často vnímali, jako svou povinnost.
Pokud bychom však onen kritický názor prezentovali veteránům těchto legií, s největší
pravděpodobností by tato nařčení z kolaborace a prospěchářství odmítali.1 V průběhu práce
například z výpovědi jednoho z norských legionářů zjistíme, že do SS vstoupil pouze pod
hrozbou totálního nasazení v německých továrnách.2 Někteří však ani tuto možnost volby
neměli, to potvrdí v první kapitole německý důstojník SS Herbert Brunneger, který se ve svém
oddílu setkal s rumunskými „dobrovolníky“, kteří byli ke službě doslova donuceni.3 Našli se

1

Gnauck, Gerhard, Wir hatten nur die SS – und die Rote Armee, Die Welt, 15. 3. 2012,
https://www.welt.de/politik/ausland/article13923914/Wir-hatten-nur-die-SS-und-die-RoteArmee.html, staženo 28. 4. 2018.
2
Ailsby, Christopher, Hitlerovi renegáti, Český Těšín 2008, s. 27.
3
McNab, Chris, Druhá světová válka v datech: Skutečnosti a statistické údaje o
Himmlerových oddílech SS, Praha 2010, s. 90.
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však i tací, kteří o službě v legiích SS hovoří jako o službě své zemi, nikoli jako o kolaboraci,
jedním z nich byl i Fernand Kaisergruber, který vstoupil do valonské divize SS čistě kvůli
svému odporu ke komunismu a svou účast na východním tažení dodnes popisuje jako odhodlání
bránit Belgii před bolševiky.4
Tito muži by se obvinění z kolaborace zcela jistě odmítli. Zakládá se tedy tvrzení, že šlo
o celoevropskou armádu dobrovolníků, kteří hrdě bojovali proti bolševismu na pravdě? Studie
vypracovány těsně po druhé světové válce v Nizozemsku označují většinu dobrovolníků za
prospěcháře, kteří se svou službou snažili utéct svým problémům ve vlasti. Očití svědkové
událostí a dobové záběry ukazující hrdé vojenské přehlídky a nadšené domácí obyvatelstvo
tvrdí opak. Mají tudíž pravdu psychologické studie, či lidé, kteří byli do těchto událostí přímo
zataženi? Tato práce se pokusí tuto otázku zodpovědět pomocí zkoumání výpovědí účastníků,
vnitropolitické situaci v jednotlivých zemí a popularitě s nacismem blízkých politických
skupin. Z tohoto důvodu bude celá kapitola věnována polickým představitelům a známým
osobnostem, kteří SS přímo podporovali, nebo se dokonce stali jejími členy. Zejména bude
věnována pozornost Léonu Degrellovi, který by mohl být chápán jako symbol politických
představitelů, kteří se do legií SS přidali a dokázali k tomu strhnout velkou část obyvatelstva
své země.5
Neméně pozornosti bylo věnováno Pobaltí, kde je dodnes boj tamních obyvatel v řadách
SS vnímáno jako pozitivní čin. Je v těchto zemích odpor ke komunismu stále stejně silný, jako
byl tenkrát? Či šlo pouze o snahu zachovat si nezávislost? Vstoupili by muži z Lotyšska do
Waffen-SS, pokud by se jich východní tažení bezprostředně netýkalo, jako tomu bylo ve Francii
a zemích Beneluxu? Pokud dospějeme v této otázce ke kladné odpovědi, můžeme pak bezpečně
prohlásit, že německý útok na Sovětský svaz byl útokem celé Evropy, která se ze všech sil
snažila společně vymazat bolševismus z mapy?
Pokud s tezí práce budeme souhlasit, naskytne se nám však otázka, jak takové útvary
fungovaly? I přes účast dobrovolníků z velké části evropských zemí zůstával vyšší důstojnický
sbor složený z Němců. Zapadaly tak legie SS do charakteristiky evropské armády? Sám
nacistický vůdce Adolf Hitler se o účasti občanů okupovaných zemí vyjádřil velice skepticky,
kdy je označil za zrádce svých zemí, jelikož si sám všímal nekompatibility existence světa, ve
kterém ostatní evropské národy slouží národu německému, a světa, kde existují například

4

Česká televize, Kolaborovali s nacisty: Léon Degrelle, 2010, staženo 22. 3. 2018
https://www.youtube.com/watch?v=uFd8h97DSAY&t=1453s, 2010, staženo 22. 3. 2018.
5
Kolaborovali s nacisty: Léon Degrelle.
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nezávislé země v Pobaltí a kde je dán prostor i negermánskému obyvatelstvu podílet se vládě.6
V části práce, která se věnuje Léonu Degrellovi je zmíněna jeho schůzka s velitelem SS,
Heinrichem Himmlerem. Během tohoto setkání představuje Himmler Degrellovi, důstojníkovi
valonské legie SS, své plány vybudovat Velkoněmeckou říši v čele s germánskými národy.
Degrelle byl touto myšlenkou nadšen. Nikomu však nevadil fakt, že Valoni nejsou Germáni.7
V práci budou představeny různé úhly pohledu na tuto problematiku a díky nim budeme
schopni určit, jaké z nich převažují, zda ty, které počítají s domněnkou, se kterou část
dobrovolníků do SS vstoupila, a tedy tou, že si národy musí své místo v Evropě vybojovat po
boku německé armády v boji proti bolševismu, či ty, které poukazují na pouhé zneužití snadno
manipulovatelných mladých mužů z poražených zemí, kteří pomocí službě v SS chtěli zlepšit
své postavení? Úvod této práce zakončíme slovy právě Degrella, který, jak už bylo naznačeno,
platil za symbol zahraničních dobrovolníků v řadách SS: „…snili jsme o něčem velkém. Lituji
jen jednoho, a to, že jsme nebyli schopni vytvořit tento velký evropský svět, který by byl navždy
pánem vesmíru.“8
V této práci bude postupováno s využitím metodologického postupu orální historie,
která bude doprovázena čerpáním jak z primárních pramenů (Die Deutsche Wochenschau atd.),
tak i ze sekundárních zdrojů. Důraz bude kladen na využití různojazyčných materiálů.
Cílem této práce není vylíčit průběh nasazení legionářů zahraničních legií Waffen-SS ve
válečných operacích, či zhodnotit jejich vojenský příspěvek na východním tažení. Cílem práce
je zodpovězení teze, která předpokládá, že muži z Německem okupovaných zemí k Waffen-SS
narukovali na základě ideologického spříznění s nacisty propagovanou myšlenkou vzniku
jednotné evropské armády, která se dobrovolně postaví bolševismu.
Hlavním zdrojem této práce byla kniha Christophera Ailsbyho, Hitlerovi renegáti. Tato kniha
poskytla komplexní přehled situace, ve které se evropská veřejnost na počátku druhé světové
války nalézala. Z tohoto důvodu byla tato publikace základním pramenem při zkoumání
důvodů, které vedly občany okupovaných zemí ke službě v legiích Waffen-SS. Neméně
důležitým zdrojem byla sbírka výpovědí veteránů, kterou poskytla publikace Druhá světová
válka: Na vlastní oči, která na konkrétních případech doplnila informace získané z knihy
Hitlerovi renegáti. Svědectví, která byla při psaní této práce klíčová, přispěla kniha Věrnost je
6

McNab. 90.
Kolaborovali s nacisty: Léon Degrelle.
8
Interview vedené Jean-Michelem Charlierem s Léonem Degrellem, 1976,
https://www.youtube.com/watch?v=Bn7qry9wCAk, staženo 12. 4. 2018.
7
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mou ctí Gordona Williamsona, který v této knize nabízí jak osobní výpovědi, tak důležité údaje
týkající se podmínek vstupu do cizineckých legiích Waffen-SS.
Při zkoumání významných osobností, které se války účastnily v uniformách Waffen-SS bylo
využito listu Die Welt a Le Point, tedy významného německého a francouzského plátku. Jejich
reportáže byly pro práci důležité zejména jako ukazatele dnešního pohledu na účast Evropanů
v legiích. V práci byly následně použity další prameny, jako například knihy Public Violence
and Public Order, či Druhá světová válka v datech: Skutečnosti a statistické údaje o
Himmlerových oddílech SS. Vzhledem k využití orální historie, jako jedné z hlavních
metodologických postupů v této práci, byly využity záznamy rozhovorů s pamětníky, či
dokonce německé filmové týdeníky Die Deutsche Wochenschau, které byly klíčové při
zodpovězení hlavní teze práce.

Důvody, které vedly k vytvoření zahraničních legií Waffen-SS
Již od počátku války v září 1939 podléhala německá branná moc schématu, který
určoval procentuální zastoupení mužstva v jednotlivých složkách Wehrmachtu. Podle tohoto
schématu mělo německým pozemním silám připadnout 67 % mužů. Letectvu pak 25 % a
válečnému námořnictvu 8 %.9 Sbory Waffen-SS tomuto schématu nepodléhaly a záleželo pouze
na Hitlerově a Himmlerově rozhodnutí, kolik mužů a materiálu jim bude přiděleno. Po obsazení
Francie dokázal Wehrmacht i Waffen-SS doplňovat ztráty pomocí branců a dobrovolníků
v Německu, nicméně poté, co se Velká Británie oproti očekávání rozhodla nekapitulovat, bylo
zřejmé, že válka potrvá déle, než se původně odhadovalo. Z tohoto důvodu pověřil Heinrich
Himmler SS-Obergruppenführera Gottloba Bergera vypracováním studie, která by ukázala,
kolik mužů je zapotřebí pro budoucí fungování Waffen-SS.10
V průběhu roku 1940 se v rámci letecké kampaně dožadovalo německé letectvo a námořnictvo
změny původní koncepce, která měla po změně pro Luftwaffe a Kriegsmarine nyní vyčleňovat
dohromady 40 % z celkové kapacity mužstva a zdrojů. Vzhledem ke zvýšeným potřebám
letectva a námořnictva si Berger uvědomoval, že Waffen-SS se nemůže spolehnout pouze na
lidské zdroje přímo z Německa, a aby tak naplnil svůj odhad, podle kterého bude SS ročně
potřebovat 18 000 mužů (stávající situace připouštěla podle Bergera nábor maximálně 12 000),
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musel využít k náboru zahraniční dobrovolníky z okupovaných území, či ze zemí s Německem
spřátelených.11
Ve své knize „Hitlerovi renegáti“ poznamenává její autor Christopher Ailsby, že před
napadením Sovětského svazu a prohlášení boje s bolševismem za hlavní účel vzniku
zahraničních jednotek Waffen-SS (viz. 2. kapitola), se musel Berger potýkat s problémy
související s nevelkým zájmem ze strany Západoevropanů: „V západní Evropě měl Bergerův
plán ke zformování dvou nových pluků vyhlídky na úspěch. Jednalo se o pluky Westland a
Nordland a vytvoření nové divize Germania, později přejmenované na Wiking. Po zapsání
prvního nadšeného proněmeckého a nacionálně socialistického kontingentu dobrovolníků však
počty rekrutů začaly klesat. Dokonce i když byl do nově vzniklé formace převeden již exitující
pluk Germania, zůstaly stále v jejich řadách značné mezery, a to i přes to, že ji říšští Němci
doplnili svými kádry. V době napadení Sovětského svazu měla například divize Wiking pouze
630 Holanďanů, 294 Norů, 216 Dánů, jednoho Švéda a jednoho Švýcara. Na plný počet mužů
musela být divize doplněna říšskými a rodilými Němci.“ 12
Zahraniční legie Waffen-SS tak v roce 1940 a v první polovině roku 1941 zdaleka nebyly
připraveny se větším způsobem podílet na vojenských operacích. I přes nepříliš uspokojivý stav
těchto jednotek na konci třicátých a na počátku čtyřicátých let však byli nacisté rozhodnuti
z těchto oddílů vytvořit samostatně fungující jednotky o síle divize.
Aby mohlo být tohoto cíle dosaženo, svolalo německé ministerstvo zahraničí 30. června 1941
shromáždění, na kterém byla zastoupena zahraniční sekce OKW (Oberkommando der
Wehrmacht – Hlavní velitelství Wehrmachtu), SS-Führungshauptamt (Hlavní velící úřad SS),
zahraniční sekce NSDAP a přítomen byl také německý zplnomocněnec v Kodani. Na této
konferenci se řešily otázky týkající se povahy nově vznikajících jednotek. Zde došlo
k rozhodnutí, že legie Waffen-SS složené ze zahraničních dobrovolníků budou nosit německou
uniformu, která však bude doplněna insigniemi a symboly země, ze které daný dobrovolník
pocházel. Přítomní delegáti tak sice umožnili vojákům v těchto jednotkách nosit německé
uniformy, ale s případným udělením říšského občanství se v té době nepředpokládalo.13
V průběhu války však došlo k rozhodnutí udělovat německé občanství po dvanácti letech
služby.14
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Důvody, které vedly příslušníky cizích národností ke vstupu do legií
Waffen-SS a propaganda sloužící tomuto cíli
V této kapitole se bude tato bakalářská práce zabývat pohnutkami, které vedly mladé muže
z nyní okupovaných zemí stát se dobrovolníky v cizineckých legiích Waffen-SS. Pokusíme se
tak posoudit tehdejší situaci z pohledu mladých mužů, kteří jako první věc na konci dospívání
viděli silnou německou armádu, která během velmi krátkého časového úseku dokázala porazit
vše, na čem tehdejší západní demokracie stály a v co věřily. Systém, který za svou nejsilnější
zbraň považoval svobodu jednotlivce a ekonomický liberalismus, byl doslova převálcován
ideologií, která zdůrazňovala národní jednotu, nacionalismus a tvrdý postup proti komukoli,
kdo by mohl ohrozit její vládu.15
Tato kapitola nejprve popíše znaky nacistické ideologie, které mohly být pro mladé
muže v poražených zemích přitažlivé, a které mohly sehrát roli při rozhodování se o vstupu do
legie. Dále bude na konkrétním příkladu zdůrazněn fakt, že minimálně část členů zahraničních
legií do SS nevstoupila na dobrovolné bázi, ale byla k tomuto činu dotlačena.16 Po tomto
příkladu se bude kapitola věnovat i výpovědi francouzského legionáře, který i po konci války
věřil ve stejné ideály, jako při svém vstupu do SS, tedy že legie jen bránily Evropu proti
bolševismu.
V druhé polovině kapitoly bude rozebrána studie nizozemského psychologa von
Hoesela, který se zabýval motivací jednotlivých nizozemců do SS vstoupit. Bude zhodnocena
relevance této studie a její výsledky.
Na závěr této kapitoly se budeme zabývat kategorizací dobrovolníků v SS, kdy se pokusíme je
rozdělit na ideologicky motivované, a na ty, kteří do SS vstoupili z jiných důvodů. Tím
navážeme na studii pana van Hoesela. V posledním svědectví, které tato kapitola obsahuje,
budeme zkoumat reportáž německého listu Die Welt o lotyšských dobrovolnících a dosud
konajících se přehlídkách na jejich počest. Tato reportáž nám pomůže konfrontovat závěry van
Hoesela a bude velice důležitá pro postup v dalších částech této bakalářské práce.
Po napadení Sovětského svazu roku 1941 se německému Wehrmachtu naskytla možnost
vytvoření vojenských jednotek, které by byly složeny kompletně (s výjimkou vyššího
důstojnictva) z občanů obsazených, či s Německem spřátelených zemí. Právě tyto jednotky,
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složené z řad občanů zemí západní a severní Evropy, měly přispět ke snaze Třetí říše vytvořit
zdání, že východní tažení není pouze aktem Německa a jeho spojenců, nýbrž společná snaha
celé Evropy porazit bolševismus.
Pro mladé občany okupovaných zemí, kteří byli teprve před několika lety svědky
obsazení své vlasti německými vojsky, mohla být služba v nově vznikajících legiích WaffenSS atraktivní z mnoha důvodů. Zejména šlo o samotnou nacistickou ideologii, snahu vydobýt
si jisté postavení v rámci nového světového pořádku, odpor k bolševismu, a také se služba ve
Waffen-SS stala vítanou alternativou totálnímu nasazení.17
Nacionální socialismus byl na konci třicátých a na začátku čtyřicátých stále velice mladou
ideologií. Právě faktor mládí ho spojoval s generacemi mladých mužů pocházejících z nyní
obsazených zemí západní a severní Evropy, tedy s generacemi, které měly tvořit páteř
zahraničních legiích Waffen-SS.
Tito mladí muži, kteří se narodili v průběhu, či na konci první světové války byli během
svého dětství svědky hospodářské recese, která zasáhla svět na konci dvacátých a na počátku
třicátých let. Když dosáhli plnoletosti, viděli rychlost, s jakou se dosavadní pořádek, založený
na liberálním kapitalismu zbortil. Nacismus a fašismus se tak v jejich očích zdál být silnější a
úspěšnější ideologií, která nabízela zcela jiný směr. Jejich pohled na Německo se tak
z prvotního nepřátelství změnil v obdiv. Je ale obtížné určit, kolik rekrutů legiím Waffen-SS
přinesl obdiv k nacistické, či fašistické ideologii, a kolik mužů vedl ke vstupu pouhý
pragmatismus ve chvíli, kdy se německá válečná mašinérie zdála neporazitelnou.18
Velký počet rekrutů však nepřitahovala nacistická ideologie, či snaha vydobýt si
společenské postavení v novém, nacisty ovládaném světě, nýbrž odpor k bolševismu.19
Existenci tohoto faktoru dokládá i propaganda, kterou se sbory SS rozhodly využít v rámci
zisku co největšího počtu dobrovolníků. Na plakátech, které například oficiálně tiskla vláda ve
Vichy od léta 1943 je zobrazena koláž z fotografií dobrovolníků v uniformách Waffen-SS
z různých západoevropských a východoevropských zemí. Tato koláž je poté doplněna textem,
ve kterém jsou mladí muži nabádáni připojit se ke složkám SS a zároveň jsou ujištěni o zařazení
do francouzsky mluvící jednotky. Plakát však neobsahuje ani zmínku o nacismu, či rasové
politice, ale hovoří pouze o boji proti bolševismu.20
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Jeden z nizozemských veteránů při vzpomínkách na období po příchodu německé
armády mluvil takto: „Když přijeli Němci, všichni byli venku a pozorovali je, nakonec se však
nic moc nepřihodilo. Němečtí vojáci v naší vesnici na několik měsíců zůstali. Pili zde s místními
pivo a nebyl s nimi žádný problém. Byli milí a pomáhali nám. V našem kostele často vedli
přednášky o nebezpečí bolševismu na východě a vyzývali ke křížové výpravě proti němu.“
Stejným způsobem byli osloveni i rekruti v jiných státech západní a severní Evropy.
Propagandistické plakáty v Dánsku pak vyzívaly k obraně domova proti sovětskému nepříteli,
v Belgii byl pak bolševismus označen propagandou jako velké nebezpečí valící se na Evropu
z východu.21
Úspěch propagace východního tažení jako obranné války proti bolševismu potvrzují i
mnohé výpovědi mužů, kteří bojovali až do úplného konce válečných operací v roce 1945.
Oproti vojákům Wehrmachtu však velká část z nich stále s ideály, se kterými se
k dobrovolnickým jednotkám SS přihlásila.
Typickým příkladem je Hendrick Verton, který byl dobrovolníkem Waffen-SS. Pocházel
z Nizozemska a zbytky jeho pluku sváděly v únoru 1945 boje s Rudou armádou ve městě
Breslau (dnešní Wroclaw). V rámci své výpovědi o událostech v těchto dnech dal jasně najevo
své ideologické přesvědčení: „Stáli jsme na té bohem zapomenuté silnici celé odpoledne a celou
noc bez vystřídání. Nezbylo nám nic jiného než, občas volat jeden na druhého, jenom tak se
mohl každý z nás ujistit, že tam nestojí jako poslední muž bránící Evropu“.22
Výše zmíněná fakta ukazují na skutečnost, že nejsilnější motivací při vstupu do
zahraničních legií Waffen-SS nepředstavovala mezi dobrovolníků ze západní Evropy největší
faktor náklonnost k nacismu, nýbrž odpor k bolševismu. Hendrick Verton ve své výpovědi
neuvedl o nacionálním socialismu, či o rase jedinou zmínku.23 Naopak nepřímo označil Rudou
armádu, jako protivníka celé Evropy. Znovu je tak třeba zmínit, že nacisté dokonale využili
antikomunistických nálad v Evropě a že si nedělali iluze o ochotě velké části mladé generace
v okupovaných územích sloužit Německu jako takovému. Důkazem tohoto tvrzení je samotný
obsah přísahy, kterou vojáci zahraničních legií Waffen-SS po svém výcviku vykonávali:
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„Přísahám při Bohu, že při boji proti bolševismu budu bezpodmínečně poslušen
nejvyššího velitele ozbrojených sil Adolfa Hitlera a jako věrný voják budu kdykoliv připraven
v případě potřeby za tuto přísahu položit život.“24
I přes velký odpor k bolševismu ze strany mnohých občanů okupovaných zemí se ne
každý rekrut rozhodl ke vstupu do legie SS pouze na základě této skutečnosti. Po útoku na
Sovětský svaz a zejména po vyhlášení doktríny totální války jako reakce na porážku vojsk Osy
u Stalingradu na počátku roku 1943, započala snaha využít pracovní sílu z okupovaných území
v rámci německého průmyslu. Mužům ve vojenském věku byla však často nabídnuta i
alternativa, a to sloužit v legiích Waffen-SS a vyhnout se tak práci v továrnách. Tuto skutečnost
dokazuje svědectví norského učitele Jutta Olafsena: „Když začala válka v Rusku, situace se
vyostřila a Němci začali dělat zátahy na muže, určené k nuceným pracím. Jako alternativu mi
ale nabídli vstup do legie Nordland a účast na antibolševickém tažení, jak tomu říkali.
Komunismus jsem nenáviděl a rozhodl jsem se raději vstoupit do legie, než pracovat pro
Němce“.25
Podobný příklad, kdy služba v dobrovolnických legiích Waffen SS představovala lepší
alternativu, přestavovala účast britských válečných zajatců. Nacisté si uvědomovali
propagandistický potenciál, který tito zajatci představovali. Od všech ostatních legionářů by se
odlišovali tím, že jejich země zůstává neobsazenou a představuje jednu ze třech hlavních sil
bojujících proti nim. V momentě, kdy by se občané této země masivně hlásili do SS, by Němci
mohli argumentovat tím, že vedení války proti Spojenému království je v zájmu samotných
britských vojáků, kteří si nepřejí nic jiného, než svrhnout tamní demokratický režim a nahradit
jej nacistickou formou vlády, či aspoň odvrátit bolševickou hrozbu na východě. V případě
britských válečných zajatců však nedošlo k úspěchu. Před vypuknutím války v Británii sice
existovaly malé nacistické organizace, nicméně jejich podpora mezi veřejností byla mizivá.26
Celkový počet britských dobrovolníků nepřesáhl v žádném období šedesát mužů, kteří se stali
členy tzv. Britského svobodného sboru. Jen velice málo z této skupiny vojáků, kteří
nenaplňovali ani početní stav roty, se dostalo na frontu a zapojilo se do bojů proti Rudé armádě
Jedinou větší iniciativu vyvinul v případě britské účasti na východním tažení tamní fašista John
Amery (viz. kapitola Podporovatelé a členové zahraničních legií Waffen-SS z řad politických
představitelů a významných osobností okupovaných území). Tento ve Francii žijící anglický
fašista vyzýval v Rádiu Vichy posluchače, aby se zbavili pocitu, že britská veřejnost je dál
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ochotna bojovat proti Německu. V těchto rozhlasových vysíláních dále označoval Němce za
Britům bratrský národ, se kterým má Británie spojit síly v boji proti Sovětskému svazu.27
Po jeho snahách byla vytvořena Legie sv. Jiří (posléze název změněn na Britský svobodný sbor)
O této legii šířili nacisté v rozhlasových vysíláních zvěsti, že se jedná o rychle rozrůstající se
jednotku, do které se po jejím vytvoření hlásí řada britských zajatců, přeběhlíků, a Britů žijících
v koloniích, kteří již odpluli do Evropy, aby se spolu s Němci účastnili východní kampaně. Vše
byla ale pouze propaganda, nicméně jedná se o další příklad skupiny jednotlivců, která se
v nacistických složkách ocitla pouze kvůli špatnému zacházení a neuspokojivým životním
podmínkám v zajateckém táboře, jak po válce tvrdila většina z nich. .28
Další náhled na motivaci obyvatel obsazených zemí přidat s k nacistickým ozbrojeným složkám
nabízí studie, kterou krátce po druhé světové válce zpracoval nizozemský psycholog A. F. G.
van Hoesel. Tato studie se zabývala nizozemskými dobrovolníky, jejichž podíl na zahraničních
sborech Waffen-SS byl po podílu občanů Sovětského svazu nejvyšší. V SS sloužilo více, než
50 000 nizozemských občanů.29
V této studii rozdělil van Hoesel zkoumané jedince na dvě kategorie, a to na „politicky
spolehlivé“ a „politicky nespolehlivé“. V praxi tato označení měla rozdělovat ty, kteří do
Waffen-SS vstoupili na základě víry v ideály nacionálního socialismu, a na ty, kteří se do těchto
jednotek přihlásili na základě špatného rodinného zázemí, chudoby, či touze po dobrodružství.
K první kategorii nakonec po svém zkoumání zařadil van Hoesel pouze 40 % mužů z celkem
432 zkoumaných. Pokud je tato studie přesná, můžeme se domnívat, že podobného výsledku
bychom mohli docílit i v jiných západoevropských zemích.30
Věrohodnost studie může dále podpořit fakt, že Nacionálněsocialistické hnutí v Nizozemsku
(Nationaal Socialistische Beweging) pod vedením Antona Musserta byla aktérem, který
podporoval vznik nizozemských jednotek SS jako důkaz věrnosti nacistickému Německu. Toto
hnutí však nebylo před válkou významným politickým hráčem a ve třicátých letech bylo jejím
největším úspěchem obsazení pěti křesel v celkově stočlenném parlamentu. I přes mizivou
podporu nacismu v Nizozemsku vstoupilo velké množství občanů do SS. Tento fakt podporuje
výsledky van Hoeselovy studie z konce čtyřicátých let, která vyloučila ideologii jako hlavní
důvod vstupu Holanďanů do Waffen-SS.

27

Ailsby, s. 98.
Ailsby, s. 98.
29
McNab, s. 95.
30
McNab, s. 96.
28

21

Můžeme však nalézt i případy, kdy se dobrovolníci hlásili jak na základě sympatizování s
nacisty, tak z rodinných důvodů. Důkazem je svědectví veterána 5. Tankové divize SS-Wiking
Jana Munka, který pochází z Nizozemska.31
„Když jsem byl malý chlapec, často jsme navštěvovali dobré přátele mých rodičů na
východě Holandska, blízko hranice s Německem. V roce 1935 nebo 1936 jsme jeli autem do
Německa, jelikož mí rodiče a jejich přátelé tam znali jednu restauraci, kde výborně vařili
pstruha. Byl krásný letní den, když jsme dorazili do malého německého městečka, kde právě
probíhal nějaký festival. Všude vlajky s hákovými kříži, všude byly transparenty, květinové
girlandy a všechno vypadalo moc pěkně. Viděl jsem skupinky chlapců a děvčat z Hitlerjugend,
jak pochodovaly a zpívaly – a všichni vypadali tak šťastně, že jsem si pomyslel, jak je to
všechno báječné. Najednou můj otec řekl svému příteli: „Podívej se na všechny ty nacistické
děti. Není to hrozné, když si pomyslíš, co z nich vyroste?“. Já jsem to nemohl pochopit. Naše
rodina byla vždy proti nacismu, ale ne proti Německu. Ve chvíli, kdy se můj otec takto zmínil
o těchto mladých lidech, kteří se mi zdáli spokojení, jsem se stal adeptem nacismu, Tento pocit
ve mně stále sílil, zvláště když jsme si s otcem moc nerozuměli. Vše vyvrcholilo tím, že jsem
nastoupil k Waffen-SS. Tak jsem se stal černou ovcí v naší rodině, ale má matka, bratr a sestry
mi psali“32
Zůstává otázkou, zda by pan Munk při účasti na von Hoeselově studii zdůraznil právě
svůj obdiv k nacismu, či neshody s otcem, které při jeho rozhodování zřejmě hrály důležitou
roli. I pokud však budeme vycházet z von Hoeselovy studie a budeme její zjištění aplikovat na
západoevropské země, tedy Francii, Belgii, Holandsko, Dánsko, Norsko a Lucembursko,
nezahrneme do tak do svých závěrů rozhodující většinu dobrovolníků v řadách zahraničních
sborů Waffen-SS. Vojáci pocházející ze západní Evropy tvořili pouhou třetinu z celkového
počtu téměř půl milionu dobrovolníků, kteří se rozhodli sloužit v těchto jednotkách. Jen
z Estonska sloužilo v řadách Waffen-SS 25 000 mužů, což je o 5000 více než z celé Francie.
V Rumunsku se našlo celých 50 000 dobrovolníků, kteří se rozhodli narukovat k Himmlerovým
sborům, v Lotyšsku pak celých 80 000. Pro zodpovězení hlavní teze této práce, tedy zda se
Německu skutečně podařilo vytvořit celoevropskou armádu dobrovolníků, jejíž členové
ochotně odjížděli na frontu bojovat proti bolševismu, je východní Evropa a zkoumání
dobrovolníků pocházejících z této části světa klíčové.33
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Ohledně nasazení dobrovolníků z východu panovalo logicky mnohem více pochybností, než
tomu bylo v případě těch západoevropských. Občané východní Evropy se Němcům často jevili
jako neschopní, ale hlavně nevyhovující z hlediska rasové politiky nacistického Německa.
Existuje dokonce záznam rozhovoru mezi kancléřem Třetí říše Adolfem Hitlerem a velitelem
SS Heinrichem Himmlerem z roku 1942:
„V žádném případě se nesmíme dopustit té chyby, že zařadíme do německé armády cizince,
kteří se nám zdají být vhodní, dříve, než dokážou, že jsou plně prodchnutí ideou německé říše.
A když už o tom mluvíme, na účast všech těch zahraničních legií v našem boji na východní
frontě pohlížím skepticky. Člověk nesmí zapomenout, že zahraniční legionář, pokud není
přesvědčen o své rasové příslušnosti k německé říši, si musí nutně být vědom toho, že zrazuje
svou zemi“34
Na rozdíl od západní Evropy, kde situace v různých zemích před vypuknutím války
příliš nelišila, bylo tomu ve Východní Evropě naopak. Pobaltské země Estonsko, Lotyšsko, a
Litva byly krátce před začátkem východního tažení německé armády násilím začleněny do
Sovětského svazu a tamní odpor vůči bolševismu byl mnohem silnější než v případě
západoevropských zemí. Podobně tomu bylo v Rumunsku, které přišlo o Besarábii ve prospěch
Sovětského svazu. Ani tento faktor však nezpůsobil, že by všichni z mužů, kteří se do SS
přihlásili, tak učinili dobrovolně, nebo na vlastní popud. Důkazem je svědectví Herberta
Brunnegera, který byl příslušníkem divize Totenkopf, která byla po bojích u Děmjanska
doplňována i vojáky pocházejícími ze zahraničí:35
„Byl mi jako spojka přidělen jeden mladý odvedenec, aby mi pomáhal. Jmenoval se
Hugo Schrock a pocházel z Temešváru v Rumunsku. Co mi vyprávěl, zavánělo téměř
kriminálem. Jedna z jeho historek byla takováto: „S dalšími mladými kamarády z naší vesnice
jsme byli pozváni na sportovní událost v sousedním městě. Když skončila, dostalo se nám
přednášky o statečném boji německého wehrmachtu. Řekli nám, že bychom za to měli být
velice vděčni a že je naší povinností bránit německou říši před podlidmi z východu. A bez
jakýchkoli dalších cavyků nás prohlásili za dobrovolníky do války a bez toho, že by nám aspoň
dovolili zajít si předtím ještě domů, nás odvezli a přidělili buď k Wehrmachtu, nebo k WaffenSS. Zpočátku jsem si myslel, že jsem špatně rozuměl, a poprosil, aby mi to zopakovali.“ Takže
tohle byli naši dobrovolníci“. 36
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Výpověď Herberta Brunnegera však není aplikovatelná na Estonsko a další pobaltské
země. Zcela jistě i v těchto zemích došlo místy k násilnému, či vnucenému odvodu, ale odpor
proti bolševismu a Sovětskému svazu zde byl značný. Důkazem jsou i fotografie zachycující
tamní obyvatelstvo v situaci, kdy vítá přijíždějící německou armádu. Němci sice v pobaltských
zemích nejspíše nebyli viděni jako spřátelený národ (zejména díky potyčkám s místními
ozbrojenými složkami na konci první světové války při boji o nezávislost na Rusku a posléze
SSSR), ale soudě podle nadšení obyvatelstva představovali přijatelnější variantu než Sovětský
svaz. Místní obyvatelstvo však také mohlo doufat v opětovné nabytí nezávislosti, o kterou před
pouhým rokem pobaltské země přišli.37
V roce 2012 se redaktoři německého listu Die Welt vypravili do Lotyšska, aby zde byli
svědky přehlídky, která se v Rize koná každý rok v březnu. Tato přehlídka je organizována na
počest v Pobaltí vzniklých jednotek Waffen-SS. I přes oficiální tvrzení organizátorů, že jde
pouze o vzpomínkovou akci, a nikoliv o propagaci jednotek SS, se každý rok tato událost
setkává s kritikou. Pochodu centrem města se účastní i veteráni těchto jednotek kteří si za svou
účastí ve válce proti SSSR stále stojí a na rozdíl od výsledků van Hoeselovy studie, kde byl
jako hlavní motiv vstupu označena touha po dobrodružství, či špatné rodinné zázemí a chudoba
(viz. výše), vedly tyto muže k členství v SS jiné důvody. Die Welt o setkání s jedním z veteránů
referoval takto: „Edkara Skerija zastihla sovětská invaze v roce 1940 jako náctiletého…když
pak v roce 1941 vtrhla do Sovětského svazu německá armáda, viděl Německo jako
osvoboditele: „Byl to krásný a šťastný den. Všude na ulicích byly květiny, hrála hudba a slavilo
se. Němce jsem viděl jako osvoboditele od sovětské vlády vrahů a kriminálníků. Sověti ve mně
nezanechali nic než špatné vzpomínky, vždyť ze dne na den deportovali desetitisíce lidí na Sibiř
a dosadili do vlády své loutky.“38
Edkar Skerija se přidal do 19. granátnické divize Waffen-SS v roce 1943. Nestalo se tak však
z jeho vlastní iniciativy, nýbrž díky povolávacímu rozkazu. Listu Die Welt však zmínil, že i
navzdory faktu, že nebyl v legii dobrovolně, vnímal službu stejně jako jeho vrstevníci, tedy
jako nutnou službu vlasti. Na konci rozhovoru s Die Welt dokonce odmítl, že by byl vojákem
SS, nýbrž granátníkem: „My lotyšští vojáci jsme přece nebyli nějací SS, my byli granátníci!“.39
Příklad pana Skeriji je pro tuto práci velice zajímavým bodem. Tento veterán nespadá
totiž ani do kategorie mužů, kteří v SS sloužili z ideologických důvodů, dobrovolně se přihlásili
a svých činů nelitují, stejně tak však není odvedencem, který by svou službu odmítal již od
37
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odvodu. Jeho příklad ukazuje, že pokud je teze této bakalářské práce správná, tedy že se
nacistům povedlo vytvořit funkční armádu Evropy proti bolševismu, musí se tato teze nějakým
způsobem vypořádat s kategorizací veteránů legií SS – a to i za předpokladu, že se část mužů,
kteří za druhé světové války podléhali velení SS, nosili uniformy SS, byli mezinárodním
právem klasifikováni jako SS a stále vyzdvihují svoji službu, se jako vojáci SS nevnímají.

Podporovatelé a členové zahraničních legií Waffen-SS z řad politických
představitelů a významných osobností okupovaných území.
V této kapitole se tato práce bude zabývat politickými a významnými osobnostmi, kteří
v legiích Waffen SS přímo sloužili, či se s nimi dostali do přímého kontaktu. V jejím rámci
budou popisováni političtí představitelé a známé osobnosti, kteří do Waffen-SS vstoupili a
aktivně se podíleli na válečných operacích, tedy mj. o představitele belgických rexistů Léona
Degrella, a pozdějšího zakladatele poválečné strany Národní fronta, Francouze Léona
Gaultiera.
Zkoumání těchto dvou a dalších osobností je pro práci důležité zejména v rámci bližšího
poznání důvodů, které vedly tyto politiky, ale hlavně řadové dobrovolníky ke vstupu do legie
Waffen-SS. Z tohoto důvodu se bude následující kapitola zabývat zázemím a popularitou, kterou
tito muži ve svých zemích měli před válkou a po obsazení jejich zemí německým
Wehrmachtem. Dále pak bude zkoumána míra, s jakou posloužili nacistům při formování
zahraničních legií Waffen-SS. Pokud je hlavní teze této bakalářské práce správná, podařilo se
těmto jedincům vytvořit početné vojenské jednotky, které byly tvořeny dobrovolníky, kteří do
těchto oddílů vstoupili zejména na základě své ideologické spřízněnosti s nacismem.
Po obsazení svých zemí vojsky Osy byla většina z politických představitelů, kteří byli
činí v aktivní politice, nebo přímo zastávali posty ve volených úřadech, odstraněna a následně
perzekuována. Tato situace ale také umožnila řadě politiků, kteří s nacionálním socialismem
sympatizovali, se přímo podílet na správě svých zemí, nyní však pod německou kontrolou.40
Snaha po naplnění osobních a politických ambicí mužů, jakými byl v Norsku Vidkun Quisling,
nebo v Protektorátu Čechy a Morava Emanuel Moravec, však v každé z obsazených zemích
narážela na jiné překážky. Emanuel Moravec, dříve plukovník v armádě ČSR, i Vidkun
40

Kolaborovali s nacisty: Léon Degrelle, 2010.

25

Quisling, představitel fašistických sil v Norsku, se v nově vzniklých strukturách uchytili
poměrně snadno.
To však neplatilo pro jiné s fašismem sympatizující politiky v Evropě.
Jedním z nich byl Belgičan Léon Degrelle, který byl v aktivní politice činný od třicátých let.
Jeho rexistická strana, která vystupovala proti demokratickým stranám v Belgii a v roce 1936
získala ve volbách 11,5 % hlasů.41 Po útoku Německa na Sovětský svaz zformoval jednotku
dobrovolníků, která měla sloužit po boku německých sil na frontě proti Rudé armádě. K tomuto
kroku ho vedly jeho teze, podle kterých si Belgie musí vysloužit své místo v novém evropském
pořádku tím, že se bude podílet na boji proti komunismu, který Degrelle viděl jako hlavního
nepřítele. Teprve po jeho porážce bude čas na to, uspořádat si vztahy s Němci.42 Absence
vojenských zkušeností však Degrellovi neumožňovala působení na frontě v roli důstojníka.
Degrelle tak předal své místo ve vedení rexistů Victoru Matthysovi a sám se přihlásil jako
řadový dobrovolník. 43
I přes chybějící vojenské zkušenosti se Degrellovi podařilo postupem času získat velký
počet vyznamenání a hodnosti plukovníka.
DeGrellovo angažmá a činnost ve Waffen-SS je pro tezi této práce důležitá z několika důvodů.
V první kapitole tato práce došla k zjištění, že k zodpovězení hlavní teze, tedy zda se Německu
podařilo vytvořit armádu Evropy proti bolševismu, naráží zejména na různorodost důvodů
vstupu mladých mužů z okupovaných zemí do Waffen SS. Degrelle, na rozdíl od větší části
dobrovolníků nevstoupil do těchto ozbrojených složek pouze na základě pragmatismu,
špatnému rodinnému zázemí, či kvůli bezprostřednímu ohrožení své země Sovětským svazem,
jako tomu bylo v případě mužů z Pobaltí. DeGrelle vstoupil do zahraničních legií Waffen-SS
z také ideologických důvodů. Důkaz, že nešlo pouze o pouhé osobní ambice dokládá fakt, že
jeho rexistická strana považovala komunismus za velkou hrozbu již ve třicátých letech, kdy
jejím největším úspěchem byly volby v roce 1936, kdy získala desetinu hlasů.44
Zároveň působení jeho rexistické strany přivedlo další řadu dobrovolníků do legie Waffen-SS
Wallonie, jelikož tato politická strana fungovala de facto jako platforma ke vstupu do legie,
zejména v době, kdy byly Degrellovy úspěchy na frontě již veřejně známé. Dokumentární
cyklus Kolaborovali s nacisty v dílu věnovanému Degrellovi o této skutečnosti hovoří takto:
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„Hned v květnu 1942 už z něj byl důstojník, na seznam svých vyznamenání si připsal železný
kříž první třídy, další tři měsíce nato obdržel odznak za pěchotní útok. Legie se zkonsolidovala
a přicházeli do ní další dobrovolníci.“45
V dokumentu také vystupuje dcera jednoho z Degrellových podporovatelů, která byla
očitou svědkyní počátku verbování do valonské legie Waffen-SS, paní Marie de Groy. O
pocitech, které v té době zažívala ona a lidé v jejím okruhu, mluvila až s nadšením: „U nás
nikdy nevzplanulo takové nadšení, jako když se mělo táhnout proti komunismu. Ihned se
přihlásila řada dobrovolníků…šli do toho jako křižáci, když chtěli osvobodit Ježíšův hrob.
Bránili Belgii a Evropu. Tihle idealisté nabízeli svůj život na obranu vlasti a Evropy, mně bylo
tehdy sedmnáct, připadalo mi to úžasné“
Její slova, která svědčí o tom, že mnozí mladí Belgičané vstupovali do Waffen-SS na základě
ideologie, potvrzují slova Fernanda Kaisergrubera, tehdy devatenáctiletého dobrovolníka:
„Důvodem byla ideologie, boj proti komunismu. Vydal jsem se do boje proti bolševikům“46
Pan Kaisergruber však vstup do legie nikdy nepovažoval za kolaboraci. „Pro nás to byla
evropská armáda, do které se zapojilo celkem 37 zemí. Neměl jsem proto důvod k výčitkám
svědomí, nebo k pochybnostem…Degrelle se nikdy nebál riskovat svůj život. Nebyl sice
rozeným vojákem, ale měl smysl pro povinnost. Dovedl strhnout své muže, a vedl je na frontě
vpřed.“47
Slova očitých svědků, kteří vystupují v dokumentárním cyklu Kolaborovali s nacisty si
přímo protiřečí s poválečnou studií nizozemského psychologa Von Hoesela (viz předchozí
kapitola), v jehož studii vypověděla většina jejích účastníků, že do legie Waffen-SS vstoupili
povětšinou na základě jiných důvodů, než byla ideologie. Zejména pak rodinné zázemí, či
finanční problémy. Nabízí se tak otázka, zda je věrohodnější studie, která byla vypracována
těsně po konci druhé světové války, tedy v momentě, kdy bylo v jasném zájmu účastníků oné
studie vypovědět, že byli ke vstupu donuceni osobními problémy. I přes tento faktor však více,
než třetina z nich uvedlo ideologii jako hlavní důvod svého členství v legii. Na druhé straně
máme k dispozici svědectví pana Kaisergrubera a Marie de Groy, kteří mluví o velkém nadšení
mezi obyvatelstvem a o ideologickém přesvědčení, které vedlo mladé Belgičany ke vstupu do
legie. Velkou roli zde ale může hrát nostalgie, či existenci úzké sociální skupiny, do které paní
de Groy i pan Kaisergruber patřili a ve které vyrůstali.
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Částečnou odpověď nám mohou nabídnout filmové záběry vojenské přehlídky, kterou
legionáři z Valonska vykonali v roce 1944 po svých úspěších na východní frontě. Tyto záběry
jsou obsažené i v cyklu Kolaborovali s nacisty. Je zde jasně vidět davy, které zdraví Degrella a
projíždějící muže v uniformě Waffen-SS. Šlo o tak velkou slavnost, že ji německý
propagandistický Die Deustsche Wochenshau (Německý týdenní žurnál, který byl v průběhu
druhé světové války promítán v německých kinech) zařadil do svého programu. Na jím
pořízených záběrech drží mnozí lidé v davu praporky se symboly rexistické strany Léona
Degrella. Davy na těchto záběrech skandují název valonské legie a ve svém nadšení se
rozebíhají k obrněným vozům, kde se snaží podat ruku některému z oslavovaných legionářů.48
Je třeba zdůraznit, že jen o pár měsíců později budou tyto davy lidí oslavovat spojenecké
jednotky, které Belgii zbaví německé nadvlády.49 Pokud tak budeme vystupovat na základě
výpovědí pana Kaisegrubera a paní de Groy, jejichž pohled na události první poloviny
čtyřicátých letech je podpořen filmovými záběry propagandistického Die Wochenschau, který
ukazuje nadšení, či ochotu minimálně značné části belgických obyvatel vítat a oslavovat
krajany v německých uniformách (dává mu za pravdu i velký počet dobrovolníků z Belgie, viz
předchozí kapitola), dojdeme ke konstatování, že ideologie hrála velkou roli při vytváření legií
SS minimálně v Belgii. Budeme-li vycházet z těchto poznatků při posuzování situace v zemích
Beneluxu obecně a posoudíme van Hoeselovu studii jako zavádějící (zejména díky logické
neochotě zkoumaných přihlásit se k nacistické ideologii těsně po válce), dává nám tato kapitola
za pravdu, pokud je naší tezí tvrzení, že se nacistům povedlo vytvořit v těchto oblastech armádu
dobrovolníků, kteří do legií SS vstoupili z ideologických pohnutek a svou službu vnímali jako
službu v celoevropské armádě.
Ve Francii byla však situace do jisté míry odlišná. Francie zůstala oficiálně nezávislou
zemí, kterou nyní řídila vláda ve Vichy vedená maršálem Phillipem Pétainem. V této vládě
našel svou pozici také bývalý profesor historie Léon Gaultier, který nyní působil jako
spolupracovník Paula Mariona, muže, který zastával funkci secrétaire général à l'Information
du gouvernement. Díky aktivitám v Rádiu Vichy byl mezi francouzským obyvatelstvem známý,
a i z tohoto důvodu se mu v roce 1943 podařilo vytvořit organizaci Milice française.50
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Léon Gaultier posléze sloužil ve francouzské legii Waffen-SS Charlemagne. Ačkoli se on sám
o nábor do Waffen-SS příliš nezasloužil, jednalo se o významnou osobnost. Gaultier byl v roce
1945 potrestán pouze dvouletým žalářem a později se spolupodílel na založení jedné z dnes
nejvýznamnějších politických stran Francie – Národní fronty.51
Gaultierovu případu je podobný zejména ten Johna Ameryho. John Amery byl členem
pravého křídla britské Konzervativní strany. Byl synem ministra pro Indii ve vládě Winstona
Churchilla a během války žil v jižní Francii, které vládl režim ve Vichy. Tento s fašisty
sympatizují Angličan své ideologické smýšlení ukázal již ve třicátých letech, kdy pašováním
zbraní z Francie pomáhal španělským nacionalistům porazit v občanské válce tamní
republikány. Po příchodu Němců vycítil svoji příležitost a ve byl zmíněn v roce 1942 ve zprávě
jistého kapitána Wernera německým úřadům, jako člověk, jehož velkým přáním by bylo vysílat
v rozhlasu a posléze sestavit britskou dobrovolnickou jednotku, která by se postavila po bok
Němcům na východní frontě. Ve svých projevech se snažil ukázat na údajnou nesrozumitelnost
války proti Německu. Jeho schopnosti přesvědčit britské zajatce a britské občany žijící
v Německu ke vstupu do legií se však ukázaly jako nulové a Němci mu už nevěnovali další
pozornost. Myšlenky na vytvoření britské renegátské jednotky se ale nevzdali a Ameryho
nahradili v Berlíně žijícím fotografem anglického původů, Thomasem H. Cooperem.52
Po bližším zkoumání několika významných osobností, které přímo podporovali vznik
legií Waffen-SS můžeme dojít k závěru, že stejně jako v případě řadových legionářů, ani zde
není možné kategoricky označit tyto muže za oportunisty, zrádce, či fanatické nacisty. Všichni
jmenovaní projevili při svém konání znaky ideologického zapálení, bezohledného pragmatismu
a neváhali při tom zradit svoji zemi. Je třeba podotknout, že fakt, že kolaborují s nepřítelem si
neuvědomili a věřili, že je v zájmu jejich země se na válce podílet. Důkazem toho může být
poválečná činnost Léona Degrella, který se ze Španělska, ve kterém se po válce usadil, snažil
neustále propagovat myšlenky, kvůli kterým ho během druhé světové války následovaly tisíce
mladých mužů. Dokonce při návštěvě Jana Pavla II. v bývalém koncentračním táboře Osvětim
adresoval do Vatikánu dopis, ve kterém hlavu církve žádal, aby návštěvu místa zrušil, jelikož
by prý dal jinak průchod lžím, které o zacházení s židovským obyvatelstvem váleční vítězové
šíří.53 Poslední jmenovaný v této kapitole byl popraven na konci války a Gaultier se konkrétně
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k účasti v legiích nevyjádřil. Léon Gaultier ještě v devadesátých letech ospravedlňoval
vytvoření milic ve vichystické Francii, nicméně ke službě ve francouzské legii Waffen-SS se
nevyjádřil. I přes své mlčení by však mohl být jeho případ důkazem toho, že Francie svým
legionářům buď odpustila, či se jejich existence po válce popírala. Léon Gaultier později založil
s krajně pravicovým francouzským politikem Le Penem stranu Národní fronta, jež tvoří jednu
z hlavních stran ve Francii.54
Pokud se však vrátíme k hlavní tezi této práce, tedy zda se tito muži a jejich následovníci
cítili být členy evropské armády, která táhne proti hrozbě v podobě Sovětského svazu, musíme
věnovat pozornost dvěma skutečnostem, které hovoří pro kladnou odpověď– profašistickou
aktivitu před válkou vyvíjel každý těchto mužů; ani jeden z nich nevyjádřil po válce lítost nad
svým rozhodnutím sloužit v legii, či vznik legií podporovat. Naopak pro opačný argument, tedy
tvrzení, že Gaultier, Amery a Degrelle, hovoří rozpor mezi jejich a nacistickou představou o
poválečném světovém pořádku, nebo spíše rozpor mezi vývojem, který by pro tyto muže a
jejich země výhodným, a tím, jaký plánovali nacisté. Například při Degrellově recepci u
Himmlera mu byla nastíněna idea vytvoření velké germánské říše. Degrelle byl touto
myšlenkou nadšen, ale jak již bylo v této kapitole zmíněno, Valoni nejsou Germáni. Degrelle
tedy minimálně v této chvíli věděl, že jeho rodná Belgie se stane přinejlepším součástí
Německa, kde ale budou její občané občany druhé kategorie. Dokonce i Gaultier, jakožto
člověk blízký politické scéně ve Vichy musel vědět, že tato vláda zcela jistě podléhá
německému vlivu. Stejným případem byl John Amery, který podporoval vznik jednotek, které
se stejně dobře jako Rudé armádě mohly postavit armádě britské. Naopak prostí lidé a legionáři,
kteří se i díky těmto mužům do jednotek Waffen-SS přihlásili, jednali minimálně v západní
Evropě z větší části z přesvědčení. Očitá svědkyně tehdejších událostí, paní de Groy, mluvila o
velikém nadšení, které v Belgii propuklo, když se mělo táhnout proti komunismu. Důkazem je
obrovská přehlídka valonských legionářů v roce 1944, kdy je nadšeně vítají davy lidí. Dokonce
Die Deustche Wochenschau tuto slavnost využil jako hlavní propagandistickou zprávu týdne.55
Francouzští legionáři zase byli mezi těmi, kdo jako poslední bránili centrum Berlína v dubnu
1945.56
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Poválečné vypořádání se s veterány zahraničních legií Waffen-SS
V této kapitole se budeme věnovat situaci, se kterou se muži z cizineckých legií
Waffen-SS museli po svém zajetí vypořádat. Postupně bude popsán postup, ke kterému
přistoupily státy po návratu svých občanů, kteří v těchto jednotkách sloužili a jakým
následkům tito muži museli čelit.
V roce 1945 se zahraniční dobrovolníci, kteří během války sloužili ve Waffen-SS ocitli
v nelehké situaci. Bylo jim jasné, že v jejich rodné zemi budou považováni za zrádce a hrozí
jim trest smrti.57 Na druhou stranu zajetí Rudou armádou a vyhlídky na deportaci na Sibiř, nebo
okamžitou popravu bez soudu představovalo ještě méně přípustné vyústění. Tou dobou však
bylo o jejich osudu již rozhodnuto, a to na Jaltské konferenci, kde se spojenci dohodli na
repatriaci každého zajatého, či ze zajetí osvobozeného vojáka.58
Po návratu vojáků do vlasti záleželo na tom, zda se jednalo o veterána se sovětským, či
některým ze západoevropských občanství.
V Nizozemsku například vznikly zvláštní soudy z důvodu, že z této země pocházelo na počet
obyvatel nesmírné množství dobrovolníků (viz. kapitola Důvody, které vedly příslušníky cizích
národností ke vstupu do legií Waffen-SS, a propaganda sloužící tomuto cíli). Bývalí legionáři
zde byli souzeni spolu s dalšími nizozemci, kteří za války spolupracovali s nacisty.
Tyto soudy nakonec odebraly celkově 60 000 obyvatelům občanství a jejich majetek
zkonfiskoval stát. Toto poměrně benevolentní zacházení s kolaboranty a bývalými legionáři
mohlo být zapříčiněno právě vysokým počtem osob, kterých se tato obvinění týkala. Podobně
tomu bylo v Belgii, kde bylo obviněno přibližně 100 000 osob, nicméně k soudu bylo postaveno
méně, než 90 000. I když padlo celkem 4000 odsouzení k smrti, bylo jich nakonec vykonáno
celkem 230.59
Ačkoli počet vykonaných trestů se může zdát mírný, nedostalo se během věznění
belgickým legionářům dobrého zacházení.60 Byli odesláni do bývalého nacistického
koncentračního tábora Neuengamme, kde se k nim dozorci chovali stejně hrubě, jako se
k bývalým vězňům chovala tamní německá stráž. Při pochodu do tábora z nedaleké vlakové
stanice bylo asi 1900 a několik sester červeného kříže vystaveno násilí ze strany belgických
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vojáků. Po příchodu do tábora byla kolaborantům nařízeno obléci si bělomodré pruhované
vězeňské mundůry, tedy ty stejné, které nosili židé a další vězni v německých koncentračních
táborech.61
Zde v táboře Neuengamme a v jiných věznicích strávili někteří dlouhé roky. Manžel
Marie de Groy byl důstojníkem valonské legie Waffen-SS. Po válce byl odsouzen jako
kolaborant a strávil dva roky ve vězení. Během tohoto období směl být navštěvován pouze
dvakrát týdně, pokaždé po dobu maximálně deset minut.62
V Dánsku byl počet kolaborantů sloužících ve Waffen-SS nižší, než tomu bylo v zemích
Beneluxu. Okupace zde probíhala poměrně mírně a do roku 1943 dokonce fungovala dánská
armáda. V Dánsku od roku 1895 neexistoval trest smrti, který byl však v roce 1945 obnoven,
zejména odsouzencům, kteří byli uznáni vinnými ze zločinů proti lidskosti.63
Při procesech v Dánsku se velká část bývalých legionářů bránila na základě argumentu, že
během války se dostalo legiím SS, Freikorps a dalším nacistickým vojenským organizacím
podpory dánské vlády, a že jejich záměrem bylo pouze sloužit Dánsku. Tato obrana se však u
soudu setkala s neúspěchem. Soud ji mohl snadno odmítnout, jelikož i když vláda skutečně
souhlas s členstvím v těchto organizacích vydala, učinila tak pod nátlakem okupační správy a
každému dobrovolníkovi měly tyto souvislosti dojít.
Norsko se s kolaboranty vypořádalo jen nepatrně přísněji. Celkem bylo obžalováno přibližně
90 000 norských občanů z kolaborace, z nichž 18 000 bylo potrestáno odnětím svobody. I zde
byl opět zaveden trest smrti, který byl původně zrušený roku 1870. Nejvyšší trest byl vykonán
na 25 odsouzených. Soudy však byly poměrně mírné, jelikož například Artur Quist, který velel
legii Norwege, vyvázl s rozsudkem odnětí svobody na deset let. Je třeba podotknout, že v této
severské zemi došlo po přijetí zákona z 9. července 1948 umožněno udělování amnestií ve
velké míře. Kdo nebyl propuštěn, byl mu aspoň snížen původně vyměřený trest.
V porovnání s mírným přístupem, se kterým se bývalí legionáři setkali ve skandinávských
zemích, leží ve velkém kontrastu postup, který vůči svým kolaborantům uplatnila Francie, která
tak reagovala na poměrně vysoké počty osob, kteří s nacisty spolupracovali, či přímo sloužili
v nacistických ozbrojených složkách. Soudy zde probíhaly již od osvobození země
spojeneckými vojsky v roce 1944, až do roku 1949. Kromě 2071 osob, které byly odsouzeny
k smrti, bylo dalších pět tisíc odsouzeno k témuž trestu in absentia, tedy v nepřítomnosti. Pro
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veterány nacistických dobrovolnických legií však existovala alternativa, a to členství ve
francouzské Cizinecké legii. Tito muži byli následně posláni do Indočíny, kde se zúčastnili bojů
s Viet Minem v padesátých letech.64
Podobné šance, ani schovívavosti se nedočkali sovětští občané, kteří byli dopadeni
v německé uniformě. Sovětský vůdce Stalin považoval za zrádce i ty vojáky Rudé armády, kteří
se vzdali nepříteli. Pokud se však ještě tito vojáci postavili Sovětskému svazu se zbraní v ruce,
byl jakýkoli mírný postoj nemyslitelný. K problematice nakládání s těmito muži, bylo na Jaltské
konferenci v roce 1945 deklarováno: „Všichni sovětští občané, které osvobodila vojska,
operující pod velením Spojených států, budou neprodleně po svém osvobození odděleni od
nepřátelských zajatců a budou drženi v koncentrační táborech do doby, kdy budou předáni
sovětským úřadům.“65
To znamenalo, že i když se některé jednotky bojujících na německé straně a složené ze
sovětských občanů probojovali na západní frontu a vzdali se americké, britské, či francouzské
armádě, byli bez ohledu na místo zadržení posláni do koncentračních táborů, ve kterých na ně
dohlíželi sovětští dozorci, kteří zde své spoluobčany zaměstnávali například zneškodňováním
nevybuchlých bomb, min, či při čistění minových polích. Tato praxe pokračovala i po jejich
repatriaci do SSSR, kde řada z nich byl obžalována ze zločinů proti Sovětskému svazu, či ze
zločinů proti lidskosti. Velká část z obžalovaných byla odsouzena k trestu smrti. Narozdíl od
západoevropských zemích, kde velká část rozsudků nakonec vykonána nebyla, bylo v SSSR
popraveno obrovské množství skutečných i domnělých kolaborantů, často mužů, kteří
pocházeli z Pobaltí, které se součástí Sovětského svazu stalo v teprve v druhé polovině roku
1940, tedy necelý rok před začátkem německého východního tažení. Tito muži bojovali
v legiích SS často pouze v domnění, že bojují za nezávislost svých zemí. Často docházelo i
k poměrně kuriózním událostem, kdy se legionáři Waffen-SS se sovětským původem byli
schopni následkům své služby vyhnout. Příkladem byla 14. granátnická divize Waffen-SS,
složená z obyvatel pocházejících z Haliče. Jejich velitel Pavlo Šandruk se během války snažil
verbovat do této divize dobrovolníky pod záminkou vzniku samostatné, nezávislé Ukrajiny.66
V roce 1945 přemluvil vrchního velitele SS, Heinricha Himmlera, aby tuto jednotku na konci
dubna 1945 přejmenoval na „První ukrajinskou divizi Ukrajinské národní armády“. Himmler
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souhlasil, aniž by postřehl, že haličská oblast nebyla nacisty vnímána jako součást Ukrajiny a
spadala pod tzv. Generální gouvernement, který Němci zřídili na území okupovaného Polska.
Bylo nemyslitelné, aby se jeho obyvatelé mohli hlásit do německých ozbrojených složek. Kvůli
osobním ambicím tak Šandruk přesvědčil nejprve Němce, že jeho muži nejsou Haličané, ale
Ukrajinci. Když jeho jednotka ale kapitulovala do rukou britské armády. Šandruk byl schopen
Brity přesvědčit, že jeho muži nejsou Ukrajinci, ale Haličané, obyvatelé Polska a repatriační
zákony se na ně nevztahují. Tito muži se tak vyhnuli popravě, či dlouhému pracovnímu
nasazení v sovětských koncentračních táborech. Jednotka strávila zajetí v Rimini, na pobřeží
Adriatického moře. Sovětským úřadům se je nikdy nepodařilo získat zpět.67
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Závěr
Tato bakalářská práce se zabývala zahraničními legiemi Waffen-SS. Cílem této práci
bylo zjistit, zda se nacistickému Německu povedlo v průběhu druhé světové války vytvořit
armádu dobrovolníků, kteří se do těchto jednotek hlásili v první řadě na základě ideologického
spříznění s nacisty, nebo kvůli touze bojovat proti komunismu a spolu s německou armádou se
účastnit východního tažení proti Sovětskému svazu. Tezí práce byla domněnka, že Německo
v tomto snažení uspělo.
V první kapitole s názvem Důvody, které vedly k vytvoření zahraničních legií WaffenSS jsme si shrnuli faktory, které nacisty k vytvoření těchto legií vedly. V této kapitole jsme
například zjistili, že prvotním důvodem, proč se velení Waffen-SS rozhodlo zahraniční legie
vytvořit, byl nedostatek mužů, z důvodu větších materiálních a lidských potřeb letectva a
námořnictva, než se původně plánovalo. Pro plnohodnotné nasazení v boji však Waffen-SS
musely své stavy zásadně navýšit. Dalším zjištěním této kapitoly byla prvotní neochota k těmto
oddílům vstupovat. V té době nebylo nacistické Německo ve válce se Sovětským svazem a
nemohlo tudíž využít antikomunistický argument.
Druhá kapitola s názvem Důvody, které vedly příslušníky cizích národností ke vstupu do
legií Waffen-SS, a propaganda sloužící tomuto cíli se věnovala formám nacistické propagandy,
která měla za úkol přilákat do řad legií Waffen-SS větěí počet cizinců, než tomu bylo doposud.
Hlavním bodem této kapitoly byla kromě propagandy, kterou Němci ihned po vypuknutí války
se Sovětským svazem vybudovali na antikomunismu, byla motivace a výpovědi veteránů, kteří
v těchto legiích sloužili. V těchto výpovědích jsme se často setkávali s naprosto odlišnými
důvody, které každého z dotazovaných mužů vedly ke vstupu do těchto legií. Častým jevem
byla výpověď dobrovolníka, který však žádným dobrovolníkem nebyl. Například Jutt Olafsen,
norský učitel, který se službou v legii Nordland pouze snažil vyhnout nuceným pracím, nebo
mladý německý Rumun Hugo Schrock, který byl doslova násilím přinucen přihlásit se do
Waffen-SS.68 Setkali jsme se však i s veteránem, který na svoji službu v legii Waffen-SS
nenahlížel jako na boj po boku nacistů, ale jako na nutný boj proti Sovětskému svazu, který
ohrožoval jeho rodné Lotyšsko.69
V této kapitole jsme také narazili na problém kategorizace. Ve své tezi tato práci počítala
s jasným vymezením legionářů na ty, kteří do Waffen-SS vstoupili dobrovolně na základě
68
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snahy bojovat spolu s ostatními státy proti bolševismu, a na ty, kteří byli ke službě donuceni,
nebo do ní nastoupili z oportunistických důvodů a myšlenka evropské armády pro ně žádnou
roli nehrála. Tato kapitola však ukázala, že existuje velké množství kombinací těchto důvodů.
Skvělým příkladem je již zmiňovaný lotyšský veterán, který do legie nevstoupil dobrovolně,
zároveň chtěl bojovat proti komunismu, ale necítí se jako veterán Waffen-SS, ale jako řadový
granátník.
Předposlední kapitola se věnovala třem významným osobnostem, které se buď přímo
účastnili války v uniformě Waffen-SS, či své krajany ke vstupu do legií lákali. Největší
pozornost byla věnována Léonu Degrellovi, belgickému předválečnému politikovi, který se po
obsazení své země německou armádou rozhodl s nacisty spolupracovat a sám se stal řadovým
členem valonské legie, kde se z hodnosti vojína vypracoval až na vyššího důstojníka.70 Při
zkoumání jeho osoby jsme se dozvěděli z výpovědí pamětnice událostí v Belgii během druhé
světové války, paní de Groy, jaké nadšení projevovali Belgičané při tažení proti Sovětskému
svazu. Ta mluvila i o velké vojenské přehlídce belgických legionářů v roce 1944, kdy celé
Valonsko slavilo návrat „svých“ legionářů. Její tvrzení dokazují dobové záběry německého
týdeníku, který onu událost mohl velice dobře využít pro svou propagandistickou činnost.71
Tato kapitola však také ukázala na osobní pohnutky, které vedly Léona Degrella, či Johna
Ameryho k podpoře vzniku cizineckých legií Waffen-SS. A to osobní prospěch a oportunismus.
Tito muži, ač ideologicky s nacismem spříznění, sledovali v průběhu války spíše svůj osobní
prospěch než blaho vlastní země. Naopak se v této kapitole ukázalo, že nemalá část veřejnosti
v zemích Beneluxu oslavovala nacistické legionáře ještě několik málo měsíců před
osvobozením v druhé polovině roku 1944.72
Poslední kapitola této práce se věnovala podmínkám, kterým bývalí legionáři museli po válce
čelit. Byly shrnuty rozdíly mezi zacházením s veterány Waffen-SS v západní a severní Evropě,
a v Sovětském svazu. Zatímco v Evropě došlo pouze na omezené množství poprav,
v Sovětském svazu přišlo o život velké množství mužů, kteří často pocházeli z oblastí, které
SSSR zabral teprve těsně před válkou a boj proti němu brala jako svoji vlasteneckou
povinnost.73 Na závěr kapitoly byly nastíněn zmatek, který panoval během repatriace
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sovětských občanů zpět do SSSR, kde na ně čekaly nucené práce, hlad a v mnoha případech i
smrt. 74
Po zvážení všech argumentů, které tato práce nabídla, jsme museli zhodnotit
ideologický apel a jeho význam při rekrutování nových legionářů, nebo také studii van Hoesela,
která nabídla zcela konkrétní výsledky k dané problematice, které však nemusely být správné.
Dává nám použití metodologie orální historie větší šanci porozumět tehdejší situaci, než studie
realizované v oné době? Tezí této práce byla domněnka, že se nacistickému Německu podařilo
vytvořit armádu celoevropského charakteru, která společně bojovala proti bolševismu. Ačkoli
není odpověď ani trochu jednoznačná, hovoří pro správnost teze. Nacistické Německo dokonale
využilo odporu veřejnosti k bolševismu, odporu, který podporovali i liberálně kapitalistické
vlády v meziválečném období ze strachu před možnou bolševickou revolucí v jejich zemích.
Ačkoli se motivace dobrovolníků například z Valonska poněkud lišila od motivace estonských
dobrovolníků, kteří bojovali o nezávislost své vlasti, kdežto Belgičané si chtěli vybojovat místo
v Evropě po boku německé říše, bojovali dobrovolníci z celé Evropy ve stejných uniformách a
vytvořili mnohonárodnostní bojovou formaci, která nemá, co se národnostního složení týče,
v moderních dějinách Evropy obdoby. Nacisté nicméně bojové nasazení legionářů nijak
odměnit neplánovali. Bylo jasné, že jakmile válka skončí, ani jeden z národů bojujících
v legiích Waffen-SS nezíská pro svoji zemi nezávislost, svobodu, či hrdost. V tom spočívá
tragédie mužů, kteří v zahraničních legiích Waffen-SS bojovali, často s dobrými úmysly, když
měli za to, že brání a zachraňují svoji zemi. Všichni ale byli od začátku podvedeni.
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