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Dějiny Hranic
v 19. oletí
Svazek, jenž máte před sebou, obsahuje reprint dvou nejar
ších tištěných knih o Hranicích. Přesněji vlaně dvoje nej
arší dějiny měa Hranic, které vyšly tiskem.
Několik hranických památek popisuje již Zrcadlo slavné
ho Markrabví moravského (1593) Bartoloměje Paprockého
z Hlohol. Rozsáhlejší informace o Hranicích a jejich dějinách
byly knižně publikovány na přelomu 18. a 19. oletí v rámci
topografických prací – zjm.: Johann Aloys Hanke, Bibliothek
der Mährischen Staatskunde (1786); Franz Joseph Schwoy,
Topographische Schilderung des Markgrafthum Mähren, I.
(1786) a Topographie vom Markgrafthum Mähren, III.
(1794); Gregor Wolný, Die Markgrafschaft Mähren, I.
(1835).
•••
První monografií o dějinách měa byl šeisvazkový český
rukopis Památky měa Hranic, který v letech 1808–1811
sepsal hranický lékař, výtvarník a spisovatel Josef Heřman
Agapit Gallaš (1756–1840) na základě jemu doupných pí
 Gallašův rukopis Památek je dnes uložen v Moravském zemském archivu v Brně (fond E6, kart. 490, sign. Oa7–12), je rozdělen na tři „epochy“
(tj. díly), z nichž epocha třetí se dělí na čtyři samoatné svazky.
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semných pramenů a míní tradice. Celé dílo mapovalo dějiny měa od 12. oletí až do 80. let 18. oletí, vydáno však
nikdy nebylo, přeože je Gallaš předložil brněnské cenzuře
a získal povolení k tisku. Tak jako u řady svých dalších děl
zřejmě nenašel nakladatele. Připravil tedy v němčině zkrácenou verzi textu, která byla roku 1814 publikována v brněnském časopise Hesperus (vyd. Chriian Carl André). Po dvaadvaceti letech se pak upravený text – tehdy již osmdesátiletého
autora – dočkal knižního vydání pod názvem Kurzgefae
Geschichte der kaiserl. könig. kreisämtlichen und fürlich
Dietrichein’schen Schutzadt Weißkirch (tj. Stručné dějiny sídla c. k. krajského úřadu a knížecího dietricheinského
ochranného měa Hranic). Byl vytištěn v Olomouci u Aloise Skarnitzla roku 1836; nakladatel uveden není, takže jím byl
buď sám Gallaš, nebo někdo z jeho mecenášů. Výtěžek z prodeje knihy byl věnován »chudým nemocným«, o něž se
Gallaš aral v bočním avení svého domu čp. 170 (později
první hranická veřejná nemocnice).
Jedná se o jedny z prvních tištěných měských dějin v Če
chách a na Moravě. Srovnatelná okolní měa se monografií
dočkala až mnohem později – Přerov roku 1879, Lipník do
konce až roku 1907.
Gallašovy Stručné dějiny Hranic líčí hiorii měa jen do
sklonku 17. oletí. Do vypuštění celého posledního oletí
tehdejších dějin měa se jiě promítla neradoná zkušeno,
kterou Gallaš získal při časopisecké publikaci své práce; po
letech na ni vzpomínal takto: »Ne lepši dařilo se mi s mojím
německým literátěním. Vynešená pravda v příběžnoi (tj. hi
 Pojem »ochranné měo« (Schutzadt) označoval poddanská měa
s regulovaným magirátem a menší závisloí na vrchnoi. Rukopis
Gallašových Stručných dějin se dochoval v MZA, fond G13, sig. 32L.
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orii) mého otcovského měa, kterouž p. Andree v svém
Hesperu na světlo vydal, obrazila (tj. urazila) některé ouředlníky knížecí – jichž se to ale níc netklo – neb co sem pravil,
bibliotékář Hanke dávno již před tím v své Státovědě morav
ské vynesl. Ti, jakž mi od p. Andree návěští dáno, byli chtěli
mě právně u vysokého c.k. gubernium (tj. míodržitelví)
jakožto obražitele jejich i žalovati a k odvolání půhonem
(tj. žalobou) dohnati. Jakž ale uslyšeli, že se to s vědomoí
Jeho Císařské Miloi alo a že spolu (tj. zároveň) censuru
císařskou obžalují – já pak že teprv hezké kousky na světlo
vynéi míním, nad nimiž by se teprv zayděti museli – zašla
jim chuť k půhonu proti mně a utichli.« (rkp. Opravení a do
plnění v Muzy moravské vydané biografie, 1834)
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Gallašovy Památky měa Hranic pak kolovaly mezi hranickými měšťany v opisech a několik z nich dokonce inspirovaly k vlaní kronikářské práci, nicméně tím, kdo „vydal na
světlo“ další knihu o Hranicích, byl loštický rodák Libor
Scholz (1835–1881), který v Hranicích působil jako kaplan
v krátkém rozmezí let 1863–1865. Mimochodem je pozoruhodné, že knihy o Hranicích jsou takřka výhradně dílem lidí,
kteří se do Hranic přiěhovali; i Gallaš je výjimkou jen částečně – z Hranic odešel v roce 1778 a vrátil se sem až po tři
nái letech.
V roce 1864 vydal Scholz vlaním nákladem a tiskem
Amálie Škarniclové v Hranicích Památky měa Hranic ku
oleté slavnoi posvěcení fárního chrámu Páně 24. června
1764. Z větší čái je kniha vlaně překladem Gallašových
Stručných dějin, novější údaje doplnil podle kronikářských
 Tak jako u Gallaše znamená i u Scholze slovo „památky“ totéž, co dnešní slovo „paměti“.
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zápisků, připojil rozsáhlejší Gallašův životopis a soudobý
popis významných církevních i světských aveb v Hranicích
a okolí, které osobně navštívil s měšťanem Karlem Sumbalem. Na úvod jednotlivých kapitol použil vlaenecká motta
Matěje Mikšíčka (1815–1892), tehdejšího přednoy hranické
železniční anice a zároveň známého sběratele moravských
a slezských pověí.
•••
Gallašova a Scholzova práce byly zaměřeny především na hi
orii měa, jinou kategorii tištěné literatury reprezentovaly
na Hranicku dva tituly – šeatřicetiránková publikace Karla Umlauffa Der Bezirk Weißkirchen in Mähren (Těšín,
1864) a čtyřiadvacetiránková brožura Bartoloměje Vrány
Okres hranický (Hranice, 1877). Jedná se o první předchůdce
dnešních turiických průvodců i atiických přehledů, jež
prožily hlavní rozkvět ve oletí dvacátém.
Tištěné informační materiály mají ještě delší tradici pokud
jde o hranický koel Narození Panny Marie, tedy Koelíček
– hranický publicita Jan Karel Rippar vydal brožuru Das
Marienkirchlein bei Weißkirchen (1855). Navazoval jím
ovšem na ještě arší pojednání z úvodu ke knize Svatá křížo
vá cea, to je Rozjímání hořkého umučení Pána Ježíše
Kria v XXII. zaaveních, z nichžto posledních čtrnáe je
tá tak vůbec nazvaná Jeruzalemská křížová cea (1828) –
poloanonymně vydanému dílu Josefa H. A. Gallaše.
Stručný přehled tisků s hranickou tematikou z 19. oletí
by nebyl úplný bez zmínky o periodickém tisku – první hra Při psaní Gallašova životopisného přehledu se Scholz opíral především o úvod Tomáše Fryčaje ke Gallašově sbírce Muza moravská (1813)
a o brožuru Jana Karla Rippara Der mährische Dichter J. H. A. Gallas
(1841).
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nické noviny začaly vycházet roku 1875 pod názvem Weiss
kirchner Wochenblatt – Hranický týdenník v němčině i češtině (od října 1876 jen v němčině). Roku 1893 na ně navázaly
české Hranicko-lipnické noviny (od května 1898 pod názvem
Hlasy z Pobečví).
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Mezera mezi vznikem Gallašova rukopisu a jeho knižní publikací ukazuje na poupný zrod zájmu o dějiny rodného
měa jdoucí ruku v ruce se rmým ekonomickým rozvojem
19. oletí. Že byla kniha tištěna v němčině, zase ukazuje na
převažující jazykovou orientaci cílové čtenářské skupiny –
tedy míních úředníků a měšťanů.
Publikace Scholzovy práce pak naznačuje, že v průběhu
oněch tří desetiletí, která ji dělí od vytištění Gallašovy knížky,
došlo k významnému rozvoji míní české většiny, a to jak
v oblai ekonomické, tak na poli „národního uvědomění“.
Scholzovy Památky pak plnily roli „české knihy o Hranicích“
až do počátku 20. oletí, kdy je nahradila výpravná (a výrazně nacionaliicky laděná) kniha Hranice – Statiicko-topo
grafický a kulturně-hiorický obraz Vojtěcha Bartovského
(1906). Bartovský byl mimochodem na vlaní přání pochován na hřbitově u Koelíčka vedle Libora Scholze.
Od první Bartovského knihy pak vede přímá linie k trojici
velkých knih o Hranicích – Bartovský (1924), Musiol (1936)
a Necid & Juračka (1995). Všechny tyto knihy z 20. oletí se
ovšem hiorii měa věnují spíše okrajově. První moderní
dějiny měa z pera Marie Jaškové, Ladislava Hosáka a Bohumíra Indry (I. díl, 1969; dodatek z roku 1996) se doaly jen
do poloviny 17. oletí. Shodou okolnoí se tedy pohybují
v podobném časovém rámci jako první dějiny Hranic, které
vydal Josef H. A. Gallaš.
•V•
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Ač si asi nemůžeme dělat iluze o skvělé prodejnoi Gallašovy a Scholzovy knížky, poupem desetiletí se obě knihy aly
vyhledávanými a dnes již takřka nedoupnými tisky. Soukromé hranické knihovny, které aspoň jednu z nich obsahují,
se dají spočítat na prech jedné ruky. Naše vydání pak má na
několik dalších desetiletí zajiit doupno těchto textů,
které ále ještě v mnoha ohledech neztratily informační hod
notu a zároveň se už dávno aly objekty hodnými hiorického
zkoumání. V neposlední řadě má být toto vydání připomenutím intelektuálního úsilí 19. oletí, které tvoří naše vlaní
kořeny, jež se poupně ztrácejí v mlze.
Jiří J. K. Nebeský
Na Hromnice 2006
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