K problematice styku německých žen s válečnými zajatci
v letech 1938 – 1945 v Říšské župě Sudety
Přednáška byla zaměřena na dosud v historické literatuře opomíjené téma, a sice zakázaný
styk německých žen s válečnými zajatci v době 2. světové války v Sudetech. Cílem nebylo
odkrývat intimní život německých žen, ale pouze přiblížit jednu část všedního každodenního
života.
S odchodem německých mužů na frontu nastal příliv zahraničních dělníků a v první fázi
i válečných zajatců nasazených na práci do Říše. Jedním z úkolů civilních i vojenských úřadů bylo
korigovat pomocí vyhlášek a nařízení jejich pobyt. Hlavní snahou bylo pokud možno zcela
izolovat tyto „nepřátele Říše“ od civilního obyvatelstva, hlavně od německých žen
v produktivním věku. V samostatném říšském zákoníku byl jeden konkrétní paragraf věnován
zákazu jakéhokoliv styku příslušníků německého národa s válečnými zajatci. Tento styk
zahrnoval jak konverzaci, poskytnutí jídla, civilního oděvu, zprostředkování nových dokladů,
korespondenci s rodinou, tak i intimní vztah.
Na základě dochovaného konkrétního archivního materiálu, soudních spisů Zvláštního soudu
v Litoměřicích, byla vypracována práce k tomuto tématu. Nejdříve byl zachycen život zajatců
v době 2. svět. války na území Sudet. Nejpočetnější skupinu tvořili sovětští a francouzští zajatci,
dále pak polští, belgičtí, angličtí atd. Soudy však řešily jen případy, kdy došlo ke styku německé
ženy se zajatcem západních armád. V tomto případě byli zajatci trestáni dle vojenského soudu
ve svých kmenových táborech a ženy byly podle provinění odsouzeny na několik let káznice.
V případě sovětských a polských zajatců nastupovalo gestapo. Ženy byly poslány
do koncentračního tábora a zajatec byl zastřelen.
Právní systém této doby se opíral o říšský zákoník, odsouzené ženy byly vedeny jako ženy
bez morálky a cti, ty, co zradily svůj národ a pošpinily německou krev. Každý soudní proces byl
veden jako propaganda. Stejně tak tzv. „ ulice hanby“. Toto přineslo ženám většinou ztrátu
rodiny, přátel, odsouzení celé veřejnosti, ztráty jejich financí a občanských práv. Svědky
obžaloby byli většinou ti nejbližší – spolupracovníci, sousedi, někdy i členové rodiny.
Obžalované ženy neměly ani malou šanci v době procesu objektivně zdůvodnit svůj mravní
poklesek. Postup vyšetřovatelů a advokátů byl nekompromisní.
Jednalo se o zločin, jenž je v dobách míru a v demokratickém zřízení zcela normální
záležitostí. Toto stíhání v době fašistické diktatury bezohledně narušovalo soukromí intimního
života jedinců. I po mnoha letech přináší vzpomínky, smutek, bolest a stud. Také v případě
zajatců je nutné upozornit na jejich nelehkou situaci v zajetí. Mnoho z nich bylo degradováno
bez boje, nuceno žít v nelidských podmínkách v cizí zemi daleko od rodin. Není divu, že někteří
využívali příležitosti k navázání nových citových vazeb.
Přednáška se pokusila ukázat propojení života zajatců a něm. žen v době Sudetské župy
a objasnit tak nezodpovězené otázky týkající se jednoho ze zlomků jejich každodenního života.
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