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Rudolf Kryl

Rod Václava Beneše Třebízského
Josef C. Kebrle, farář a spisovatel v Kloboukách u Slaného, sbírá data k rodokmenu českého historického
spisovatele Václava Beneše Třebízského, kterýžto rodokmen hodlá uveřejniti v našem časopise.* Tímtéž rodokmenem se v letošním roce (roz. 1934, pozn. red.), kdy uplynulo 95 let od narození a 60 let od smrti tohoto
neprávem zapomínaného českého spisovatele, se zaobírá také náš člen, p. Václav Suk z Prahy. Fejeton z jeho
pera uveřejnila Národní politika 27. února pod názvem „O bělovlasém kaplánku klecanském“ a téhož dne
vyšel v Lidových listech jeho článek „Na Klecanské faře“. Z dat, která dosud podchytil P. Kebrle, vyjímáme
následující odstavce.
Václav Beneš, který si po tehdejším spisovatelském způsobu dal své druhé příjmení po své
rodné obci Třebíz, se narodil 27. února 1849 jako třetí syn Wácslava Beneše, krejčího
v Třebízi na čp. 19. Matkou byla Marie, roz. Šarochová, pocházející taktéž z Třebíze.
Krejčí W. Beneš, narozený r. 1800 v Otrubách byl synem krejčího Jana Beneše a Rosalie
Cífkové z Třebíze čp. 19, kam se asi Jan přiženil. Tato usedlost se stala rodným domkem
spisovatele V. B. Třebízského.
Děd krejčího Wácslava, taktéž Wácslav, byl patrně podruhem v Otrubách. Ze strany spisovatelovy matky byl rod vesměs selský. Marie Šarochová se narodila r. 1819 v Třebízi
na usedlosti čp. 31, kde sedlačil Martin Šaroch se svou manželkou Kateřinou, rozenou
Baňkovou. Kateřina byla dcerou Jana Baňky z Třebíze čp. 8 a jeho manželky Terezie.

Maminka Václava Beneše Třebízského se dožila 63 let, jeho otec zemřel šestasedmdesátiletý. Spisovatelův
děd Jan zemřel v 67 letech, a babička Rosalie se dožila 78 roků. U prarodičů z matčiny strany bylo ovdovění opačné. Babička Kateřina zemřela sedmapadesátiletá, zatímco děd Martin Šaroch se dožil bez jednoho
roku osmdesátky.
Z manželství spisovatelových rodičů, uzavřeného ve farním kostele v Kvílicích r. 1845, se narodilo celkem
pět dětí - 4 synové a jedna dcera. Tragedií tohoto rodu však bylo, že tři synové a dcerka zemřeli dříve, než
dosáhli jednoho roku a dospěl pouze Václav, pozdější klecanský kaplan. Jeho nejstarší bratr Václav, narozený 1845, žil pouhých 29 dnů. Po něm pokřtěný bratr Josef (*1847) zemřel ve věku 11 měsíců
a 9 dní. O chlapce Matěje, v pořadí čtvrtého syna rodiče přišli v roce 1850 už devátý den po jeho narození
a holčička Marie (*1853) se dívala na svět pouhé tři dny. Jediný Václav B. Třebízský (1849 - 1884)
po završení svých pětatřiceti let žil ještě 3 měsíce a 22 dny. Rodiče už v té době neměl; svou matku přežil
o necelé dva roky a jeho otec zemřel již r. 1875.
Můžeme-li posuzovati Benešův rod po stránce sociologické, pocházel spisovatel z chudého prostředí,
ve kterém můžeme spatřovat příčiny jednak předčasné smrti jeho sourozenců, tak i jeho nemoci
a předčasného odchodu z tohoto světa. Duchovní a spisovatel Václav Beneš Třebízský zemřel 20. června
1884 v Marienbadu (Mariánské Lázně), kde hledal ulehčení ve své těžké plicní chorobě.
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* Pozn. red.: Zůstalo jen při záměru, v Časopisu RSČ zmíněný materiál P. Kebrleho nebyl otištěn.

