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Bezručovi předkové z Jindřichova Hradce

Kolébkou rodu Vašků, z něhož vyšel náš národní básník, je slezský Komárov u Opavy. Jihočeští předkové básníka
Petra Bezruče byli vypátrání v linii jeho maminky Marie, rozené Brožkové a  jmenovali se Horerové. Michael Ho-
rer, koželuh, žil v Jindřichově Hradci od druhé poloviny 17. století. Nožem  a  dubovým tříslem zručně zpracovával
kůže pro řemenáře, sedláře a ševce i sousedy z okolí. V máji 1735 se jeho syn Václav Horer oženil, jak je psáno,
s poctivou pannou Evou Barborou Králíčkovou, dcerou místního koželuha. V městě nad Vajgarem se jim narodilo
celkem šest dětí.

Nejmladší syn Jan Nepomuk Horer (Harrer)  přišel na svět v Jindřicho-
vě Hradci 16. 5. 1748. Rodovému řemeslu zachoval věrnost. Dne 24. 4. 1764 byl
zapsán do knihy učňů koželužského cechu. Po třech letech se vyučil, ale nezů-
stal za pecí. Rakousko i Uhry prošel vandrem jako tovaryš. Když mu bylo osm-
advacet, usadil se v Týnci nad Labem. Za vydělané peníze, bylo to 820 zlatých,
koupil malou koželužnu u řeky. Tam si vyhlédl fešnou dceru týneckého plavce
dřeva Barboru Spezingerovou a vzal si ji za ženu dne 18. června 1776, jak do-
kládá zápis v týnecké matrice:

Anno 1776, 18. Juni. Harrer Joannes, filius Wenzeslaus Horrer, corita-
rius civis Jindřichova Hradce, cum Barbara, filia Caroli Specingar, ille liber,
sponsa subdita. Testes: Carolus Kotík et d. Jacobus Hansa, primator. Copulavit
venerabilis dominus Venceslaus Herites, parochus.

 V příjmení mu přibylo druhé "r" a doma postupně čtyři děti  (psali je
Horrer, nebo Harrer): Marie, Barbora, Eleonora a František. Za toho Františka
vyrostla z koželužny továrnička na lakované kůže a všechny tři sestry se dobře
provdaly. Marie za majitele textilky v Kutné Hoře (rok 1948 byl ještě v nedo-
hlednu) a Barbora za chirurga Kalouska do Prahy.  A Eleonora? Nejenže se
v Týnci stala paní purkmistrovou Dobrovskou,  ale později také prabábou slez-
ského barda, básníka Vladimíra Jana Vaška - Petra Bezruče.

Zbývá dodat, že Eleonořin otec, jindřichohradecký rodák Jan Nepomuk
Harrer (1748 - 1818) a jeho manželka zanechali budoucím pěknou památku.
Za své peníze tenkrát renovovali hřbitovní kostelík Sedmibolestné Matky Boží
v Týnci nad Labem. Svědčí o tom zápis  ve farní pamětní knize:

Léta Páně 1816, dne 10. října. Když pak Jan a Barbora, Harrerovský manželé,
měšťané Labskotejničtí, chrám Sedmibolestné Rodičky Boží, kterej docela
zpustlý a uzavřený jest a takměř polozbořený byl, s pomocí dobrodinců
na vlastní náklad do slušného stavu přivedli, přičemž chrámku Páně na vlastní
náklad  domek pod Nrem con. 256 postavili a v něm založili nadání, aby tu byd-
lil stálý opatrovník tohoto chrámku, který by jej čistil, ministroval, svíčičky roz-
svěcoval, a tak ročně 1  libra vosku a výnos zahrady v ceně 100 zl.  k tomu věrně
a poctivě ustaven jest.

Bezručův rodokmen uspořádal a pro knižní vydání v Opavě r. 1947
připravil Alois Kučík s přispěním několika jiných  badatelů, zejména probošta
Františka Friedla z Jindřichova Hradce a Ing. Vladimíra Harrera, továrníka
v Týnci nad Labem, pečujícího o sbírku rodinných portrétů.  Rodopisu básníka
věnovali pozornost krátkými články také Rudolf. Ezechiel Cikhardt (1947) a Jan
Muk (1952) v Jihočeském sborníku historickém.
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Přehled  předků Petra Bezruče sestavil Alois Kučík a vyzdobil grafik Václav Bilovský v Opavě r. 1947.


