
116 2018/01 paměť a dějiny

galerie

V roce 1943 vyšlo v nakladatelství 
Volk und Reich reprezentativní 
obrazové album Německé kroje ze 
sudetských zemí (Deutsche Trachten 
aus den Sudetenländern). Ilustrace 
vytvořila Fritzi Mally, předmluvu 
napsal Josef Hanika. Rozměry 
osmatřiceti volných listů s vyob-
razením krojů jsou 56 × 40,5 cen-
timetrů.

Publikace byla součástí velkorysého 
nakladatelského plánu, který české 
země představoval jako odvěkou sou
část německé kultury, samozřejmě 
v nacistickém pojetí. Uvedené na
kladatelství vydávalo například 
graficky exkluzivní měsíčník Böhmen 

und Mähren, „List říšského protektora 
v Čechách a na Moravě“. Jeho cílovou 
skupinou byli lidé, kteří souhlasili 
s politikou Říše a zajímali se o dějin
né příběhy a argumenty, které mohly 
tento souhlas podpořit. Josef Hanika 
a Fritzi Mally v něm publikovali v srp
nu 1941. Hanika psal o krojích vyš

kovského jazykového ostrova, Mally 
uveřejnila sedm celostránkových ilu
strací. Tak se etablovala grafická řeč, 
později rozšířená na další „německé 
kroje z českých zemí“.

Patrně nejdůležitějším knižním 
titulem nakladatelství, z hlediska 
propagandistických textů i vizuální 
kvality, byla publikace Das Böhmen 
und Mähren Buch s  předmluvou  
K. H. Franka. Šlo o nacistický či „říš
ský“ výklad českých dějin doprováze
ný černobílými fotografiemi českých 
stavebních památek, pohledy do kra
jiny i dokumentárními fotografiemi 
z nacionalistických bojů sudetských 
Němců. Tak bylo možné ukázat po
litiku a historickou linii, k předve
dení národního bohatství ukrytého 
v krojích však bylo potřeba použít 
malířských prostředků a barvy.

Nacistický režim se chtěl albem 
krojů legitimizovat. Dát najevo, jak 
je zakotven v  lidové kultuře. Na 
následujících stranách ve výběru 
ukazujeme, k jakému vizuálnímu 
výsledku došel. Ve své době bylo 
album německých krojů ze Sudet 
výrazem sudetoněmecké ideologie po 
splynutí s nacistickou, která sjedno
covala Němce v českých zemích. Ta 

chtěla dodat vyšší, kulturněetnický 
program a stavěla ho nad regionální 
odlišnosti. Například selka v kroji na 
jednom z obrazů má Čestný kříž ně
mecké matky, nazývaný Mutterkreuz, 
významné nacistické vyznamenání.

V čem jsou obrazy krojů ve velko
formátovém albu zvláštní? Dobovými 
médii propagandy byly fotografie 
a filmy. Výtvarná díla Fritzi Mally 
musela najít vlastní grafickou řeč. 
Jejím úkolem bylo vizuálně sjednotit 
kroje, které spolu jinak neměly nic 
společného. I německý kroj vypadá 
v každém regionu jinak. Josef Hani
ka stál před úkolem, jak konstruovat 
němectví na příkladu kroje. Svého 
propagandistického úkolu se oba 
zhostili se značnou invencí.

Kroj ve své předmluvě k obrazo
vému albu Hanika představuje jako 
znak příslušnosti k německé kultu
ře. Nepřímo tvrdí, že i když se kroje 
navzájem liší, mají společnou vyšší 
kulturu. Používá obraty německé 
a neněmecké kroje, o českých nepíše. 
Opírá se přitom o výzkumy zejména 
z vyškovského německého jazyko
vého ostrova, který sloužil jako ráj 
etnologů, protože se tam v několika 
vesnicích zakonzervovalo nošení 

Josef Hanika (1900–1963) je v Chebském biografickém lexikonu uveden jako „nejvýznamnější 
odborník na lidové kroje střední Evropy“. Slovníkové heslo zdůrazňuje jeho poválečné proná-
sledování a příkoří ze strany Čechů. Konstatuje, že Hanika chtěl být mostem k porozumění 
Slovanům. Heslo neuvádí Hanikovu příslušnost k Nadaci Reinharda Heydricha ani jeho členství 
v Sudetoněmecké straně a NSDAP.

Jeho poválečná kariéra vlivného a nadále publikačně velmi plodného mnichovského aka-
demika je v západním Německu obvyklá. Jak ukazují také jeho texty v albu Německé kroje ze 
sudetských zemí, jednalo se o vědce se smyslem pro vývojovou linii lidové kultury, vnímajícího 
proměnu podoby krojů v závislosti na různých kulturních vlivech. Hanika nás informuje 
o materiálech použitých k výrobě kroje a o kvalitě výšivek tak detailně, že si produkt umíme 
představit. Uvádí, že Vyškovští nosí klobouky z vídeňského Semmeringu a tradicionalistické 
ženy saské šátky z Lipska, které si oblíbily i ženy z neněmeckých oblastí. Josef Hanika nebyl 
jen ideologem, byl také vědcem, a to vědcem přizpůsobivým.

Selka s Mutterkreuzem
Jak etnograf Josef Hanika připojil Sudety k Říši
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všedního i svátečního kroje u obou 
pohlaví a ve všech generacích. To je 
podle Haniky znakem „němectví“ – 
vyškovští Němci se prý chtěli svým 
oblečením odlišit od Čechů, kterými 
byli obklopeni.

Hanika konstruuje vyškovskou 
hrdost na základě kmenové nad
řazenosti, kterou pak automaticky 
přenáší na další regiony. Češi podle 
předmluvy kroj opouštěli rychleji 
než Němci, což vnímal jako důkaz 
kvality Němců. […] německé ostrovy 
nosí kroj, české okolí oproti tomu nový 
městský oděv, který je pro Němce z vyš-
kovského jazykového ostrova „český“, 
kdežto jejich kroj je jim „německým“ 
oděvem. Tento názor přispívá, společ-
ně s potřebou prosadit se a disponovat 

jasnou a viditelnou národní odlišností, 
k udržení kroje.

Hanika si byl vědom podobnosti 
českých a německých krojů. Ale do
kázal si s tím poradit. Společné znaky 
v českomoravském prostoru mají své 
kořeny, stejně jako přejatá slova, ve 
starší německé kulturní tradici. To, co 
je společné s neněmeckými kmeny, pra-
mení ze starší německé kulturní tradice. 
Němci jsou tedy autory tradice, Češi 
ji přejímají a o to snáze ji opouštějí, 
protože jim není vlastní.

Hanikovy etnografické konstruk
ce nejsou myslitelné bez přispění 
výtvarnice Fritzi Mally. Pro kroje 
z různých oblastí použila podobný 
barevný rastr a celkové vyobrazení 
podala ve sjednocujícím „zemitém“ 

stylu. Její výrazný grafický rukopis 
tak dal krojům – ve skutečnosti 
spíše osobitým a odlišným – jakousi 
jednotu. Teprve v tomto vizuálním 
sjednocení našla teorie nacistického 
etnografa své potvrzení.

Společný výtvor Mally a Haniky žije 
dodnes svým specifickým životem. 
Listy z alba byly ukazovány na mnoha 
sudetoněmeckých výstavách krojů 
v západním Německu. Jejich repro
dukce lze nalézt ve sbírkách básní 
psaných v nářečích sudetských Něm
ců. Byly též navrženy jako ilustrace 
nuceného vysídlení do stálé expozice 
Collegium Bohemicum v Ústí nad La
bem. Obyvatelé vyškovského jazyko
vého ostrova totiž nuceně opouštěli 
Československo právě v krojích, které 
nosili jako svůj každodenní oděv. Di
váci stálé expozice o našich Němcích 
si měli představit, jaké to bylo vystou
pit z vlaku v kroji na neznámém místě 
v Německu – ztráta domova zname
ná, že oděv, který je doma normální, 
může po změně místa působit jako 
převlek na masopustní průvod.

Album Německé kroje ze sudetských 
zemí hodlalo sjednotit různé tradice 
na základě ideologicky konstruova
né společné německé nadřazenosti. 
Stalo se ale posledním vizuálním 
svědectvím o tradici, kterou čeští 
Němci mohli do nového domova od
nést jen jako vzpomínku. Kroje a zvy
ky jsou vázány na region, na rozdíl 
od průmyslových znalostí, které si 
čeští Němci odnášeli v neviditelném 
zavazadle a na nichž budovali svou 
novou existenci.

V desetiletích po válce si Němci 
z Československa na své slavnosti 
šili napodobeniny krojů z domova. 
Kromě Vyškovských, kteří nic jiného 
neměli, si většina nuceně vysídlených 
do povoleného zavazadla kroje nepři
balovala. Vodítkem k šití krojů byly 
i popisy a obrazy z alba nakladatel
ství Volk und Reich.
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Selka z okolí Brna s Mutterkreuzem
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Mladík z vyškovského jazykového ostrova

Šátek selky z Moravy dokumentuje tmavnutí 
kroje u žen po padesátce

Žena v kroji z Broumovska
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Mladý muž z Vyškova

Selka z Chebska

Selka z Kravařska
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Kroj nevěsty z Vyškova

Selka z klášterních pozemků u Chotěšova mezi 
Plzní a Stříbrem

Smuteční čepec měšťanky z Jihlavy
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Dívka z Vyškovska

Selka z Kravařska

Německá selka z okolí Brna


