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Přes obrovský přínos české poezii a jazyku vůbec je rodák z Krasonic, který miloval Telč, stále opomíjeným autorem
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Vincenc Furch, básník a vlastenec, který otevřel cestu novodobé poezii na Moravě, se narodil 8. srpna 1817 v Krasonicích na Jihlavsku v česko-německé rodině. Byl posledním ze čtyř sourozenců. Od tří let žil s rodiči v Telči, kde jeho otec získal místo správce telčského panství hrabat Podstatských z Lichtenštejna. Jeho dětství poznamenala nejprve smrt sestry a ve dvanácti letech i ztráta matky.
Zájem o literaturu se v chlapci probudil již při studiu na jihlavském německém gymnáziu a ještě jej prohloubilo studium filosofie v Brně.
Později, v roce 1837, začal studovat práva na stavovské akademii v Olomouci. Krom vzdělání byla léta studia počátkem jeho celoživotního přátelství s učitelem A. V. Šemberou. Ten měl zásadní vliv na to, že začal svá díla psát česky. Z tohoto období pocházejí například básně Vidění a Mongolové u Brna, které vznikly k 600. výročí porážky Tatarů na Moravě.
Když se Furch ve svých čtyřiadvaceti letech rozhodl odejít do Vídně, byl to znovu jeho přítel Šembera, který mu poskytl podporu a zasloužil se jako profesor na tamní univerzitě o vydání Furchovy vlastenecké básně. A ve Vídni se také zrodilo autorovo další životní přátelství, tentokrát s básníkem Bolemírem Nebeským. Témata Furchovy tvorby byla především vlastenecká a často vycházel z historických událostí. Současně psal ale i milostné verše a balady, které byly inspirovány Karlem Hynkem Máchou. V první polovině 40. let vychází dva svazky Básní, které obsahovaly například baladu Plané růže nebo Víla. Svými básněmi jakoby Furch předznamenal novodobou českou poezii, především bývá poukazováno na tvorbu Otokara Březiny. Furchovo dílo je také charakteristické některými jazykovými výpůjčkami z polštiny, ruštiny, ale i mnohými novotvary jako například růžodoba nebo perutěnci.
Civilním zaměstnáním byl Furch právníkem ve vídeňských účtárnách vysokých úřadů. Aktivně se zapojoval do života vídeňských Čechů.
Napsal řadu vlasteneckých básní, vydány byly pod názvy Písně hostýnské nebo Písně velehradské. Mimořádným počinem bylo i vytvoření moravské sloky k písni Kde domov můj. V této úpravě byla poprvé uvedena v roce 1847 na slovanské besedě a Furch si tím vysloužil zájem vídeňské policie. Když mu v roce 1848 reálně hrozilo zatčení, uprchl domů do Telče a posléze k otcovu německému příteli do Veselíčka u Přerova. A právě tento pobyt se stal pro mladého muže osudovým. Zamiloval se do hostitelovy dcery, která o něj pečovala, když onemocněl zápalem plic. Její otec však nepřipustil, aby se dcera vdala za Čecha. Mladého básníka to zdrtilo. Postupně se stále více uzavíral do sebe a věnoval se již jen literární tvorbě.
Z poezie v té době vznikly cykly Dumky, Akordy a Malby sépiové, psal také prózu a dramata, například veršované Poslední boje baltických Slovanů. Věnoval se překladatelské činnosti z němčiny, polštiny nebo ruštiny.
Některé jeho texty byly zhudebněny a jsou považovány za nejoblíbenější vlastenecké písně své doby.
Furch po celý život lnul k Telči, často se tam vracel a přál si tam být i pochován. Zemřel 5. ledna 1864 ve Vídni v důsledku těžké choroby hrtanu a poškození plic.
Původně byl ve Vídni i pohřben, ale když se tam roku 1928 rušil hřbitov, byly jeho ostatky slavnostně převezeny do Telče a uloženy na hřbitově u sv. Anny do hrobu rodiny Iglů. Původní náhrobní deska z vídeňského hrobu nese česky psané verše: Nezapomene národ Tvůj na Tebe, pěvče milý, a nad předčasným rovem Tvým v horkých slzách kvílí.
Přes obrovský přínos české poezii a jazyku vůbec, zůstává Furch autorem opomíjeným. Poslední pokus oživit jeho dílo přineslo v roce 2006 vydavatelství Dokořán, když uvedlo výbor jeho básní pod názvem Sépiové malby.

