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jako ochranný spolek defenzivního charakteru bez politických tendencí: „Deutscher
Volksrat für Böhmen" (Německá národní rada pro Čechy). Pojednání ukazuje, jak
tato organizace vznikla a vyvíjela se. Dr. Titta a Deutscher Volksrat zvláště
aktivně spolupůsobili při projednávání choulostivé otázky jazykové problematiky
národnostního vymezení v Čechách. Jak informoval německý generální konsul v
Praze Ministerstvo zahraničí v Berlíně, byl v roce 1918 Deutscher Volksrat sice
jedinou nadstranickou organizací, ale neměl žádné kompetence a nemohl proto
docílit žádných úspěchů. Po založení Československé republiky pozvolna zaniklo
životní dílo Dr. Titty. Ještě nejednou se ozývaly výzvy ke sjednocení Němců po
vzoru Tittovské ,Národní rady', (Volksrat), politická situace se však vyvíjela zcela
jinak.
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75 let po Všenárodním sjezdu katolíků svolaném 1860 do Prahy katolickými
spolky z Německa a Rakouska, se konal 1935 v Praze za zcela jiných, změněných
okolností Celostátní sjezd katolíků Československa. Tato událost zůstala ale ve
stínu jiných dějinných událostí. V popředí zájmu byly v roce 1935 především
eskalace ve Španělsku, italská politika v Habeši a vliv vývoje Hitlerova Nacionálně socialistického státu na národnostní problémy v Československu.
V církevní politice znamental tento sjezd katolíků přelom: Československá
republika vznikla z boje proti Habsburkům na antikatolických základech a až
nyní se ministru zahraničí Benešovi a papežskému vyslanci, kardinálu Verdierovi
z Paříže, podařilo uvolnit napětí v obtížném vztahu státu a církve.
Centrální problém — národnostní konflikty — nebyl ale vyřešen. Asi 50 000
sudetoněmeckých účastníků sjezdu měli svůj vlastní, uzavřený program. Pouze
dvě bohoslužby byly společné pro všech šest národností státu. Přestože Němci
požívali neomezené rovnoprávnosti a že nedošlo k žádným incidentům, nedošlo
ale také k žádným konstruktivním setkáním a rozhovorům, které by byly přispěly
k dorozumění a smíru Čechů s Němci.
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Nejenom českoslovenští politikové, nýbrž i ekonomové se po druhé světové
válce snažili získat zahraniční kredity pro nutnou modernizaci promyslu. Marshal-

