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O filme 

Film Dozvuky je označovaný za jeden z najodvážnejších poľských filmov. Príbeh inšpirovaný 
skutočnými udalosťami, ktoré sa odohrali v poľskej dedine Jedwabne, preniesli spoločne s 
režisérom Władysławom Pasikowskim na filmové plátno tvorcovia ako Paweł Edelman (kamera), 
ocenený Cézarom a Európskou filmovou cenou za snímku Pianista Romana Polanskeho a Allan 
Starski (výprava), ktorý má na konte Oscara za Schindlerov zoznam S. Spielberga.  
 
Dozvuky otvárajú temnú stránku vojnovej histórie. Pred vojnou žila v Poľsku veľká a početná 
židovská komunita. Väčšina z nej zahynula v koncentračných táboroch. Pár stoviek ľudí však 
majú na svedomí aj Poliaci žijúci na dedinách. Využili vojnu a svojich židovských susedov 
a kvôli majetku ich pripravili o život.   
Film, prinášajúci príbeh dvoch bratov, reflektuje udalosti, ktoré sa odohrali počas druhej svetovej 
vojny, no je príbehom zo súčasného Poľska. Tichá a pokojná poľská dedina Górówka je 
modelovým príkladom krásy a idylickosti. Pod povrchom však ukrýva strašné tajomstvo. Režisér 
sa podujal vyrozprávať historický príbeh prostredníctvom obyčajných ľudí, nezávisle na politike, 
prostredníctvom ich elementárnej poctivosti a čestnosti, ale i podlosti a klamstva.  
 
Režisér o filme: "Chcel som vyrozprávať príbeh, ktorý by mal zaujímať Poliakov, pretože ide 
o jednu z najbolestivejších záležitostí v našej zemi. Vytvorili sme obrovské množstvo filmov 
o hrôzach spáchaných Sovietmi a Nemcami. Je na čase povedať, čo zlé sme u nás spravili my."  
 
Snímka Dozvuky vyvolala v Poľsku búrlivé reakcie, ale odniesla si aj niekoľko národných 
ocenení. Po boku poľských filmových hviezd si vo filme zahrala aj slovenská herečka Zuzana 
Fialová.  
 
 
Réžia:  
Režisér Władysław Pasikowski  sa narodil v roku 1959 v Lodži. Je skúseným filmovým 
tvorcom. Debutoval V roku 1991 filmom Kroll. Komerčný úspech a popularitu získal filmom Psy 
(1992). Je autorom zatiaľ jedenástich celovečerných filmov a jedného sci-fi románu. Okrem 
iného je tiež autorom scenára a dialógov k filmu Andreja Wajdu: Katyň.  

 
Základné inštrukcie pri práci z filmom: 
 
Cieľom aktivít je porozumieť, rep. vysvetliť si postoje a vlastné názory študentov k životným 
situáciám hlavným postavám filmu Františka a Jozefa Kalinových:  
 

1. vytvorenie bezpečnej atmosféry pre študentov, kde môžu vyjadrovať svoje postoje a 
vlastné názory bez kritiky zo strany autority (vedúceho skupiny), vyhnite sa hodnoteniu 
prejavov emócii študentov  
 

2. akceptácia všetkých názorov bez hodnotenia (skupina vie korigovať aj názory, ktoré 
nemusia korešpondovať s témou a zdajú sa byť nepatričné) 
 

3. v  ideálnom prípade pracujte len s jednou triedou, skupinou ( homogenita zaručuje lepšiu 



dôveru, ale aj slobodu vo vyjadrovaní  názorov) 
 

4. v ideálnom prípade seďte v kruhu, sedenie bez bariér zlepšuje komunikáciu, oslobodzuje 
 

5. vytvorte si dostatočný čas na zvládnutie aktivít,  neprerušujte komunikáciu v strede, či 
počas tém 
 

6. ak sa vyskytne téma, ktorá vyvolá diskusiu, umožnite,  aby sa téma dokončila - aj na 
úkor ďalších možných aktivít   
 

7. vnímajte,  čo študenti považujú za najdôležitejšie vo filme 
 
 
 
Aktivity: 
 

 Dajte žiakom po filme aspoň krátku prestávku, celý čas totiž sedeli. Na úvod na 
rozhýbanie odporúčame  aktivitu „Výmena miest“. Z kruhu odoberte jednu stoličku a 
položte otázku (optimálne k filmu, napr. „Komu sa film páčil/nepáčil?“, nehľadajte 
odpoveď). Kto má na danú aktivitu odpoveď áno, postaví sa a hľadá si ďalšie voľné 
miesto. V strede kruhu zostane študent, ktorý opäť položí otázku. Zahrajte si niekoľko 
kôl. Cieľom  aktivity je trochu sa rozhýbať a zároveň hra umožní a napomôže, že vedľa 
seba nebudú sedieť študenti, ktorí sú kamaráti a ich príspevky do diskusie by mohli ostať 
len pre ucho kamaráta. 
 

 V nasledujúcej aktivite vyzývajte študentov, aby voľne asociovali k filmu, ktorý 
videli. To znamená, aby slobodne hovorili o všetkom, čo v nich film vyvoláva. Tieto 
slová zapisujte na tabuľu (flipchart). Výroky nijako nekomentujte, len ich zapisujte. 
Získate prehľad všetkého, čo študentov zaujalo a oslovilo. 
 

 V tejto aktivite môžete postupne prejsť všetky asociované slová z predchádzajúcej 
aktivity. Dajte priestor všetkým, ktorí majú vlastný názor a chcú ho vyjadriť. Opäť 
nehodnoťte, táto aktivita pomôže k hlbšiemu vcíteniu sa do pocitov a názorov študentov. 
 

 V aktivite budete formulovať otázky pre celú triedu (je možné, že niektoré, resp. 
podobné sa už objavili vo voľných asociáciách, ale „opakovanie je matkou múdrosti“, 
takže by to nemuselo byť na škodu)  

 
 

 

 



Témy do diskusie: 

Skúste povedať, kto sú hlavné postavy filmu a pomenujte vzťahy medzi nimi? 

1. bratia František (emigrant z Chicago) / jeho brat Jozef (dedinčan) 

(emigrácia, vzťah bratov, ktorý je veľmi ambivalentný, ale ku koncu sa zbližujú) 

2. starý farár / mladý farár 

(stretnutie starého a nového, morálka a populizmus) 

3. miestna komunita 

(starý, mladý, tu sa môže objaviť množstvo kombinácií v komunikácii postáv navzájom, ktoré sa 
vo filme objavili)  

 

Kto, resp. aké udalosti ovplyvnili osudy hlavných postáv Františka a Jozefa?  

1. prvom rade emigrácia a teda komunistická diktatúra  

2. nemožnosť zúčastniť sa pohrebu rodičov 

3. rigídna komunita miestnych občanov (konzervativizmus, ambície mladého farára, 
nečinná polícia, manipulácia s poľnohospodármi a hasičmi, a či tajomstvo, ako sa 
dostali k majetku) 

 

Pogrom, počuli ste už o tomto slove?  

(Tento film ukazuje, že v druhej svetovej vojne sa dopúšťali násilia nielen nemecké a sovietske 
vojská, ale aj miestni občania. A nedotýka sa iba Ruska (odkiaľ toto slovo pochádza) či Poľska, 
kde sa tento film odohral, ale aj Slovenska. http://sk.wikipedia.org/wiki/Pogrom  

Po druhej svetovej vojne vypukol 24. septembra 1945 v Topoľčanoch pogrom, pri ktorom bolo 
zranených 48 Židov, ktorí sa vrátili z koncentračných táborov. Tu sa rozšírila fáma, že lekár 
židovského pôvodu infikuje deti nejakou chorobou, opak bol pravdou, deti očkoval... Vo filme 
Dozvuky išlo aj o majetok.  

Dôležité je dodať, že občania Slovenska sa počas druhej svetovej vojny aktívne podieľali na 
záchrane svojich židovských spoluobčanov, patria medzi najčastejších nositeľov ocenenia Yad 
Vashem, ocenenie, ktoré sa udeľuje za pomoc prenasledovaným Židom počas 2 sv. vojny, 
http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/czech/index.asp) 

 

 

 



Prečo vo filme zavraždili Jozefa?  

1. vo filme ide o oprávnenú obavu miestnych, že budú musieť vrátiť ukradnutý 
majetok a Jozefa pokladali za toho, kto by túto skutočnosť mohol spôsobiť 

2. zároveň sa filmom niesol tieň antisemitizmu, kde boli obaja súrodenci 
pokladaní za Židov 

3. záverečné ukrižovanie je možné interpretovať rôzne. Ukrižovanie, ako 
vykúpenie hriechov? Ukrižovanie, ako pomsta za zabitie Krista? (Počas filmu 
zaznel antisemitský stereotyp, že Židia zabili Krista,  nie je to pravda, 
ukrižovali ho rímske vojská, ktoré v danej dobe vládli v Jeruzaleme) 

-  

Ako sa podľa vás film skončil?  

1. Nechajte žiakov, aby vyslovili svoj vlastný názor 

(Môžeme sa oprieť len o poslednú scénu, kde sa skupina turistov s rabínom modlia pri 
pamätníku. Respektíve predposlednú scénu, kde je nájdený ukrižovaný Jozef... Opäť sa 
opakujúce násilie, aj keď v menšom rozsahu... Môžeme nechať žiakov fantazírovať, ako oni 
pochopili záver filmu.) 

 

Ďalšie vhodné témy na diskusiu: 

1. Aké závery môžeme z filmu vyvodiť pre dnešný svet? 

2. Ako sa s filmom mohli vyrovnávať Poliaci? 

3. Mohli by podobný film nakrútiť aj Slováci? Viete niečo o Slovensku 
počas 2. sv. vojny?    

 
 
 
 
 
 
 
 


