
Petr Bezruč 

alias humorista Vladimír Vašek 



Základní fakta 

• Nar. 15. září 1867 v Opavě, zemř.  17.2. 1958 v Olomouci 

• Nejstarší syn ze šesti dětí Antonína Vaška. Otec AV byl gymnaziálním profesorem filologie v Opavě a pak v Brně, 
patřil mezi nejvýznamnější slezské buditele a vlastence. Svým spisem proti pravosti tzv. Rukopisů se dostal do 
konfliktu s oficiální českou společností. 

• Vladimír Vašek studoval Slovanské gymnázium v Brně (1877-1885) pak pražskou filozofickou fakultu, kterou však 
v šestém semestru opustil. 

• 1888 se vrátil do Brna, kde prožíval první velkou krizi, od r. 1889 se stal písařem stavebního úřadu a v té době 
uveřejnil své první literární práce Studie z Café Lustig (časopis Švanda dudák) 

• V r. 1891 byl jako poštovní úředník přeložen do Místku. Dva roky které tam strávil měly pro vznik Slezských písní 
zásadní význam. Bezruč poznal život a bídu sociální i morální tamních lidí a současně  prožil i několik citových 
vznětů. Zde se zrodil i jeho pseudonym. 

• Návratem do Brna 1893 začíná Bezručovo složité životní období, jež vrcholí plicní a nervovou chorobou v r. 1898. 
T krize zřejmě přiměla Bezruče k publikování zárodku Slezských písní.  

• V letech 1899-1900 uveřejňuje J. Herben v beletristické příloze Času většinu Bezručových nejslavnějších básní. 

• O prozrazení básníkova inkognita se zasloužil N. Mrštík 

• Poprvé vyšly básně souhrnně jako Slezské číslo Času 1903, , pod titulem slezské písně se básně objevují knižně 
poprvé v r. 1909 

• V následujících letech se sbírka částečně proměňovala, za kodifikované znění je považováno varianta z r. 1928 

• Občanské povolání poštovního zaměstnance vykonával Bezruč do r. 1928 (s přestávkou v letech 1916 – 1918 kdy 
byl vězněn a postaven mimo službu)  

• Po roce 1928 žil střídavě v Brně, v Kostelci na Hané, v Brance u Opavy, na Ostravici, od roku 1939 (po domovní 
prohlídce gestapem v r. 1939) v Kostelci na Hané. 

• Bezruč si žárlivě střežil své soukromí, měl ale v Brně i jinde řadu blízkých přátel a ač se nikdy neoženil i řadu 
obdivovatelek a žen, které ctil a miloval. 

•   



Syn svého otce 

• Vymazal je osel a Brandl též, 

• Vždyť rukopisy jsou pouhá lež 

 
• Vladimír Vašek, 1878 



Sourozenci 

 

• Helena  

• (9. 1. 1869 v Opavě – 25. 8. 1931 v Háji u Opavy), učitelka ve Strážnici, ve 
Velkých Němčicích u Židlochovic a v Hrušovanech u Brna. 

• Ladislav  

• (24. 1. 1871 v Opavě - 11. 11. 1949 v Ivančicích), ředitel měšťanské školy 
v Ivančicích a ivančického muzea. Pod pseudonymem Vít Šedivec vydal 
vzpomínkové zápisy Z kroniky rodu Bezručova. 

• Olga, 

• (2. 2. 1873 v Opavě – 25. 10. 1944 v Brně), ředitelka školy v Čechyňské 
ulici v Brně, jednatelka Ruského kroužku.  

• Otakar 

•  (11. 9. 1875 v Brně – 18. 4. 1940 v Brně), poštovní ředitel, působil na 
nádražní poště v Brně, stejně jako jeho bratr Vladimír.  

• Antonín 

• (9. 10. 1879 v Brně – 26. 10. 1934 v Klimkovicích), notář. 



Místek 

• 1891 – 1893 poštovním asistentem v Místku 

 

• Přátelí se mj. s Petrem, jehož jméno mu posloužilo jako 
část básnického pseudonymu 

• Dvě významné lásky_ Marie Sagonová, žena 
hostinského (předobraz Maryčky Magdonové) 

• Doda Bezručová, žena, která ho zaměstnávalai v 
pozdějších letech, její příjmení se stalo další částí 
básníkova pseudonymu. Doda byla umělecky nadaná, s 
Bezručem si vyměňovala německy psané básně. V 
kontaktu byli ještě ve druhém desetiletí 20. století. 



Doda Bezručová 

(Besrutsch) na 

konci 

devadesátých let 

19. stol. 



Doda Bezručovi v r. 1917 

• Ruku na srdce a přiznej, přiznej otevřeně: bylo by ti napadlo přijet, kdyby 

sem nebyla jela paní Langová? Ty, ó Ty, hrozně tě podezírám...  

 

•  a  Bezruč Dodě: 

• Krank ist das alte Krokodil, 

• schon kränkeln dürft es lebenslänglich, 

• von keiner Lieb´ es wissen will, 

• ist jeder Zärtheit unzugänglich. 

• Krank ist das alte Krokodil, 

• es schleppt sich mühsam auf den Beinen, 

• nicht einmal mehr es rauchen will 

• dürft in der Heimat kaum erscheinen... 

 

 



Starý krokodýl 

 

• Nemocný je starý krokodýl, 

• churavět musí do skonání, 

• na lásku už by teď nemyslil, 

• nesnáší žádné laskání.. 

• Nemocný je starý krokodýl, 

• na nohou stát už nemúže, 

• teď už by nikdy nekouřil 

• do Slezska sotva teď pojede... 

 



Ženy, ženy … 

 

• 1885 – 1889 Praha – nešťastná láska? 

• 1891-1893 Maryčka Sagonová- Sedláčková (1861 – 1914) 

• 1891 – 1918 Doda Besrutschová-Demlová (1874 – 1954) 

• 1904  Fanynka Tomková (1885 – 1922) Labutinka 

• 1906  nový kontakt s Dodou 

• 1909  Adéla Matyášová (1879 – 1953) přišla z Opavy do Brna 

• 1909  Anna Menšíková (1887 – 1937) kostelecká učitelka 

• 1911   chtěl se s Menšíkovou oženit? 

• 1917  Antonie Hromádková –Autratová (1884 – 1956) učitelka v Polské Ostravě 

•   Anděla Langová (1876 – 1951) hostinská na Gruni znal ji dříve, r. 1919 je v Čeladne, 
rozvedená, vztahy jsou pak zřejmě velmi těsné 

• 1918  Lydie Dadáková ( zemř. 1918) ctitelka z Milovic nad Bečvou 

• 1919  Jožka Šulcová (?) poštovní úřednice, kolegyně – Žížele 

•    Velmi úzké styky 

• 1920  Mary Zwakonoví-Simonová (?) známá z Opavy, přestěhovala se po ovdovění do Brna 
(1927) 

• 1920  Františka Veselá-Brablecová-Ichová (1900 – 1984) 

•    Kolegyně na poště, koresp. od r. 1925, 1928 žádost o ruku? - Čarodějka 

• 1929  Marta Kristová (1905 - ) hospodská v Hluchově 

•    úzký vztah ve třicátých a pak ještě ve čtyřicátých letech - Motýlek 

• 1950?  Zdenka Kadlecová – Bezručova „sekretářka“ v Kostelci n. Hané - Mláďátko, Žabjatko 

• Motýl  



Fanynka Tomková 

• Velká nenaplněná láska – Labutinka 

• Bezruč jí napsal epitaf (zemř. 31.1.1822) 

 

• Byla jsem ze mlýna, zářivý květ: 

• tmavý vlas měla jsem, jak broskev pleť, 

• labutí postavu, růžový ret, 

• oči jak hvězdy dvě zářily vpřed, 

• zhasla jsem, mohyla zavřela svět 



Fanynka 

Tomková, 

osudové 

zklamání 



Brněnské adresy 

• Pekařská 40 

• Od 1. září 1897 do 5. ledna 1901 

 

• Falkensteinerova 38, dnes Gorkého 

• Od 6 ledna 1901 do 31. 5. 1903 

• U sestrry Olgy 

 

• Gomperzova 14, dnes Bezručova 

• Od 1. června 1903 do 24. září 1903 

 

• Vávrova 65, dnes Hybešova 

• Od 25. září 1903 do 4. května 1904 

 

• Křídlovická 18 

• Od 6. května 1904 do 6. července 1905 

 

• Gomperzova 13, dnes Bezručova 

• Od 7. července 1905 do 4. září 1915 

 

• Falkensteinerova 38, dnes Gorkého 

• Od 15. února 1916 do 31. prosince 1930 

 

• Hálkova 56,  dnes Stejskalové 60, Žabovřesky 

• Od 1. ledna 1931 do 15. dubna 1942 



Falkensteinerova 38, dnes Gorkého 

Od 6 ledna 1901 do 31. 5. 1903 

U sestry Olgy 

 

Gomperzova 14, dnes Bezručova 

Od 1. června 1903 do 24. září 1903 

Vávrova 65, dnes Hybešova 

 

Od 25. září 1903 do 4. května 1904 

Křídlovická 18 

 

Od 6. května 1904 do 6. července 1905 

Gomperzova 13, dnes Bezručova 

 

Od 7. července 1905 do 4. září 1915, Žabovřesky 

Od 1. ledna 1931 do 15. dubna 1942 



Jožka Šulcová 

• Ty má sladká milko, 

• srdce širokého, 

• kéž ti jde vše z cesty,, 

• co mír – pokoj ruší, 

• přeji Ti vše štěstí, 

• ale srdce užší! 



Marta Kristová 

• Pozdní láska z Hané 

 
• Má starka – jak jsem jinde jednou děl 

• vysoká byla, silně na cigánku; 

• mlýn rodný hučel, z modré strany šel 

• zlý vítr, jenž tvář barvil do červánků 

• Ta raca žen se vždycky líbila mi, 

• vkus dědů místo v mojí duši míval; 

• i na Hluchově typ jsem našel známý; 

• Rád, Marto, jsem se do tvých rysů díval 

 

• Jak se baba Zima schová 

• též přiletím do Hluchova, 

• jarní touhu už nekrotě, 

• chtěje vidět tmavé kotě 



Marta Kristová - Motýlek 



Františka Veselá-Brablecová-Ichová 

• Utajená Čarodějnička 

 

• Opouštím stezku opatrnosti a konvence: těžko se mi po 

ní šlo dvě leta v listech…zpomínám na den 13. srpna… 

ten den se nikdy nevrátí, ten den nikdy nepřijde… Bylo 

mi těžko  se odloučit od Tebe na nádraží, zdá se mi, že 

Tvé oči hleděly jaksi nadmíru pěkně, Ty se umíš dívat, 

když chceš! 

 

 



Utajená 

Čarodějnička 

 



 



Verše smířené 

• Ischias! – Piščím na loži 

• jako Lazar na rohoži. 

• Nehýbám se – ani vzlyk: 

• pohnu sebou – kvik, kvik, kvik! 

• Jak dlouho – stesk ze rtů vane – 
hodláš trestati nás, Pane? 

• Pán: 

• Pán jsem veliký, svobodný 

• a trestám hříchy na dálku. 

• Žes však už stareček hodný, 

• jenž nepije víc kořalku, 

• aniž maká na děvuchy, 

• nebudu k Tvé prosbě hluchý: 

• Laskavě Ti odpovím: 

• za týden Ti ulevím. 


