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Naše vazba k Tušarům

Jeme přímými potomky Tušarů – matka mé matky byla za svobodna Tušarová, její otec
– můj praděd - se jmenoval Antonín Tušar, narozen 1875 v Bezkově.

Kdo je Tušar

Příjmení s největší pravděpodobností popisuje profesi jeho nositele – stolaře. Existuje i
názor,  že  Tušar  je  potomek  napoleonského  vojáka  jménem  Touchard  (čte  se  tušár)
zůstavšího na Moravě po bitvě u Slavkova,  nicméně pátráním v matrikách po původu
Tušarů se potvrzuje rod sedláků v Bezkově, německé příjmení, tedy „stolař“. Jazykové /
výslovnostní  zkomolení  ale  není  moc  jasné,  protože  Dolnorakušané  řeknou  stolaři
(foneticky) „tyšla“, odkud tedy to „Tušar“ ? Na Znojemsku se překvapivě drží nářečí silně
připomínající hanácký dialekt. Tamní nářečí obrací výslovnost dosti výrazně. Že by se tam
slůvko dolnorakousky „tyšla“ vyslovilo jako „tušlar, tušar“ ? 

Tušarovi a Tusarovi ?

A ještě jedna záhada s Tušarovými (dnes 10 mužů a 16 žen (většina (Znojemsko)) zde
je  –  a  sice  Tusarovi,  rodina  prvorepublikového  ministerského  předsedy.  Vzhledem  k
četnosti a rozložení příjmení Tušar mám dojem, že tato slovní úprava německého „stolaře“
nastala v našich zemích asi jen jednou a to právě na Znojemsku, v naší rodině. Tusar by
pak měl být náš příbuzný, jen se ztracenou diakritikou. Rodový původ Vlastimila Tusara
mi, bohužel není znám. Všude se píše o původu brněnském, ale není to pravda. Rodina,
ze které vzešel žila v Praze, v Brně Vlastimil Tusar pouze začal svou politickou kariéru. Že
by jeho otec, nebo otec jeho otce atd. přišel do Prahy ze Znojemska ? 

Aktuálně  musím  doplnit,  že  asi  nepřišel,  mezi  příjmeními  patrně  vazba  nebude.
Vycházím z informace z Ústavu pro jazyk český, jehož badatelka na tento článek narazila
a upozornila mě, že Vlastimil Tusar má ve svých starých rodových záznamech příjmení
Tuzar. To na počeštění německého slova „stolař“ a ani na Znojemsko nejspíš nevede.

Vlastimil Tusar a Antonín Tušar


