Roman Reil

Maloúpská kniha rodokmenů
Otvírám jeden z mnoha archivních „pokladů“ Státního okresního archivu v Trutnově, který se nám
do dnešní doby dochoval. Kniha velkého formátu v obyčejných tvrdých deskách tmavě hnědé barvy sotva dává tušit, co zajímavého skrývá. Na celkem 60 stranách a 3 volných velkých listech obsahuje rodokmeny rodin, které před cca 100 lety obývaly pohraniční horskou obec Malá Úpa.
Řeknete si, nic výjimečného. O jakou zajímavost jde, potvrdí teprve hlubší analýza a historický
výzkum příčin vzniku této knihy.
Z historie Malé Úpy. O počátcích Malé Úpy víme jen velmi málo. Jisté však je, že osídlení této
obce má souvislost se zdejší těžbou dřeva a hornickou činností. Dřevo nebylo spotřebováváno na
místě, ale důmyslným systémem splavováno až do Kutné Hory ke stříbrným dolům. Počátky zvýšené těžby dřeva z oblasti Krkonoš se datují nástupem korutanského šlechtice Kryštofa Gendorfa,
známého hornického specialisty, kterého císař Ferdinand I. jmenoval roku 1530 horním hejtmanem. Ten odkoupil postupně vrchlabské a žacléřské panství, a zahájil tak rozsáhlé těžební práce.
Je však třeba připomenout, že v době vlády císaře Ferdinanda I. docházelo k rozporům mezi českými stavy a panovníkem. Proto císař, ve snaze získat co nejoddanější stoupence pro nejvyšší
úřady, povolával do Čech cizí šlechtice a odborníky (horníky, dřevaře, aj.) z Rakouska a Itálie.
Gendorf a po něm císařský trutnovský lesmistr Kašpar Nus z Raigersdorfu povolávali odborníky
z Korutan, Štýrska a Tyrol. Byla to jedna z dalších kolonizačních vln, která zasáhla oblast Krkonoš. Noví osídlenci nebyli místním obyvateli z okolí zvlášť vítáni. Jak uvádí trutnovský kronikář
Simon Hüttel v roce 1549: „ ... přišel do Krkonoš cizí
národ, který ničil les“. Podle dalšího dokumentu z roku 1566 byli do Čech povoláni Hans Gauden a Pavel
Lahner z Tyrol, kteří měli organizovat těžbu i dopravu dřeva a pálení dřevěného uhlí. Téhož roku do Krkonoš dorazilo 30 dřevařů z Tyrol a v roce 1567 se
přistěhovalo dalších 300 tyrolských osídlenců. O rok
později Simon Hüttel připomíná v trutnovské kronice
stavbu tzv. klausy (hráz na zadržování vody pro splavování dřeva) v Malé Úpě.
Záznamy moudrého faráře. Se jmény tyrolských,
korutanských a štýrských přistěhovalců se můžeme
setkat i v naší knize. Vypracované a nakreslené rodokmeny jednotlivých usedlých rodin v Malé Úpě svědčí
nejen o farářově prozřetelnosti a opatrnosti, aby nedocházelo k pokrevnímu příbuzenství (mezi bratrem
a sestrou, bratrancem a sestřenicí) a sešvagření, ale
také o výtvarném nadání a smyslu pro pořádek. Farář Alois Krsek, autor zmíněné knihy rodokmenů, působil na faře v Horní Malé Úpě v letech 1891-1904 a samotné práci s knihou rodokmenů
se věnoval 6 let. Z Horní Malé Úpy poté odešel do Babic u Chlumce, kde byl penzionován, a konec svého života prožil v Borovnici.
V úvodu své knihy rodokmenů píše: Tato kniha nemá pouze sloužit ke znázorněni pozvolného
vývoje a růstu obce Malá Úpa, nýbrž by měla být hlavně informaci duchovním správcům o příbuzenských poutech a možnosti jejich snadného vysledování. Protože pro Malou Úpu platí dispens
ohlášek, je většina jednotlivých rodin tak rozvětvena, že zřídka přicházejí snoubenci, kteří nejsou
více či méně pokrevně příbuzní. Obvykle o tom nevědí a duchovní správce musí starostlivě prohlédnout všechny matriky a prozkoumat původ snoubenců. O tom se však v matrikách mnoho
nenajde, protože jsou vedeny teprve od roku 1784, kdy byla Malá Úpa odfařena od Horního
Maršova. Je proto nutné sestavit souvislost jednotlivých rodin podle nejstarších matrik až k roku

1718. Jednotlivé rodiny jsou označeny odlišnou barvou a vyznačeny stránky, kde je možné jednotlivé rodiny najít. Římské číslice a písmena nám říkají, kde se nachází hlavní rodina. Arabské
číslice označují list, na kterém jsou jakoby graficky naroubovány. Pokud byla rodina pro jednu
stránku velká, je rozdělena, což naznačují ulomené větve. Odřezané větve znamenají buď bezdětnost nebo odstěhování. Děti posledních potomků jsou většinou zakresleny jednou větvičkou, aby
mohl můj nástupce popřípadě dále namalovat čtvereček nebo kroužek. Nákresy jsou vedeny až
do roku 1901. Tímto rokem jsem ukončil obrovskou práci, které jsem věnoval plných šest let
svých volných chvil. Když nebudou stromy (rodokmeny) vypadat pěkně, nevysmívejte se mně,
nejsem totiž žádný umělec a tato práce nemá být potěchou pro oko, ale má sloužit praktické věci.
Jména dávná i současná. Každý, kdo se s touto knihou setká, jistě nedá za pravdu faráři Krskovi. Kniha rodokmenů Malé Úpy je malým uměleckým dílem. Po úvodu následuje barevná tabulka,
sestavená podle usedlosti rodin. Jsou zde uvedeny rodiny, které jsou starousedlé - vymřelé, jejichž
jméno není již v okolí známé (např. Evinger, Marksteiner, Steinwender), starousedlé rodiny, které
vymřely v Malé Úpě, ale jejichž jméno se po okolí ještě objevovalo (např. Demuth, Gleissner,
Häring, Heinsch, Hintner, Kneifel, Kramer, Mittlöhner, Lath, Pischel, Trübenecker), starousedlé
rodiny, jejichž potomci se v Malé Úpě nacházeli (šlo o 42 rodiny) a přistěhovalé rodiny (56 rodin).
Pro každou uvedenou rodinu vymyslel farář Krsek jinou barvu nebo odstín (112 barev a odstínů).
Z rozboru jednotlivých rodinných názvů lze rovněž určit původ rodiny. Tak například fakt, že
mnoho původních obyvatel pocházelo z Tyrolska, Štýrska nebo Korutan, dosvědčuje pro příklad
rodina Bruneckerů, kteří svůj původ odvozují od tyrolského města Bruneck (Brunecker = obyvatel
města Bruneck). V knize rodokmenů můžeme rovněž nalézt známého rebela a vůdce nevolnického
povstání v roce 1775 na Maršovsku, Ferdinanda Salwendera, syna Jeremiáše Salwendera z čp. 45
v Malé Úpě.
Farář Alois Krsek není autorem jen této knihy rodokmenů, ale vyhotovil rovněž tzv. knihu
B, která se skládala ze 4 map farního obvodu Malé Úpy v měřítku 1 : 15 000, a která se v Okresním archivu nedochovala. Na první mapě znázornil všechny domy s pozemky od prvního číslování
obce v roce 1771. Na mapě byla jména všech 115 vlastníků podle čísel popisných. Na druhé mapě
byli uvedeni všichni usedlíci, kteří obývali obec při druhém číslování obce v roce 1805 (celkem 171
usedlých), a navíc zde byly připsány i jejich přezdívky. Na třetí mapě byli uvedeni všichni usedlíci,
kteří zde byli přítomni při třetím číslování obce v roce 1900 (pro Horní Malou Úpu 97 usedlých
a pro Dolní Malou Úpu 110 usedlých). Na čtvrté mapě zobrazil Krsek vývoj obce v období 17711900.
Maloúpská kniha rodokmenů je jedinou knihou tohoto druhu, uloženou ve Státním okresním
archivu v Trutnově. Je nejen dokladem tvořivého ducha faráře Aloise Krska, ale také významným
pramenem badatelům, kteří přicházejí do badatelny Okresního archivu v Trutnově, aby pátrali po
svých předcích.

