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Archeológia kontaminovaného územia 

    Ako sa vnoriť pod hladinu faktov reportáže, vecných opisov ťažko skúšanej krajiny, v ktorej žijú ľudia, z ktorých v mnohých prípadoch zostali 
len zápisy na úradoch? Ako vôbec pochopiť sled udalostí, ktoré sa na človeka valia a ktoré prerastajú jeho chápanie? Ako zastaviť to neviditeľné 
súkolie dejín, ktoré ovláda územie nikoho? 
   A ešte odvážnejšia myšlienka: ako tieto príbehy o stratách, útekoch, obchodovaní s ľuďmi, odlúčeniach, chorobách preniesť na javisko, aby 
z toho bolo cítiť autentickú emóciu, ktorá ide na dreň, ktorá preniká do hĺbky, ktorá len otrocky nezvidititeľní to, čo je efektné a v konečnom 
dôsledku povrchné?
   Adaptácia je silné slovo. Ide o to, ako zdramatizovať udalosti, s ktorými pracuje Martin Pollack ako reportér v knihe Americký cisár. Úteky z Haliče 
samy o sebe nesú váhu prežitého. Vytvoriť z reportážnej knihy dokumentárne divadlo by samo o sebe bolo len zdvojenie zažitého, zdvojenie 
prečítaného. Obraz, ktorý by sa síce podobal originálu, ale bol by to len obraz, kópia, v niečom pokrivená a falošná. 
   Michal Ditte, autor divadelnej adaptácie, prišiel s textom, ktorý z faktov, udalostí, súvislostí a novinových článkov, ktoré sa v knihe vyskytujú na 
rôznych miestach (mnohokrát sú nedopovedané, len naznačené), vyskladal príbeh. Svoju pozornosť obrátil na osud Mendela Becka, ktorého 
meno sa v knihe niekoľkokrát objavuje. Nosí v sebe tragickosť celej doby, ale zároveň aj krehkú poéziu pulzujúcu pod povrchom. Postupne sa pre 
ďalšiu prácu začali ako dávno stratené fragmenty doby ukazovať ďalšie kúsky osudov ľudí a udalostí, ktoré ich spájali. Je to ako archeologický 
výskum v silne zamorenom území, v ktorom sa musí človek zorientovať, pripraviť sa na možnosť tápania, neúnavného hľadania, objavovania, 
nového strácania. Možnosť duchovného vysťahovalectva, v ktorom opúšťame staré (zlo)zvyky divadelného inscenovania, aby sme sa pripravili na 
to, že raz tak, ako kedysi emigranti objavili tajomnú Ameriku, aj my uvidíme vyabstrahovanú, na kosť ohlodanú minulosť v podobe silnej emócie. 
To je to, čo okrem samotných faktov zostalo po ľuďoch.
   Konkrétny človek, jeho meno, vnáša do príbehu niečo špecifické, neopakovateľné. Človek so svojím menom, narodený na území, z ktorého 
uteká, človek so svojím menom zakoreneným v zemi. Meno, ktoré sa plynutím ďalších a ďalších neúrodných rokov mentálne od svojho rodiska 
odpútava. Človek so svojím menom má svoje túžby. Volá sa Mendel Beck a beží preč. Stáva sa súčasťou siete, so svojím snom o obchode so 
zmiešaným tovarom. Zanecháva za sebou svoju sestrou Rifke. On utekajúci a ona zostávajúca. Ten, čo uteká a tá, čo sa díva. Na polomŕtve telá 
dedinčanov, na neskúsenosť a naivnosť mladých žien, na nedôverčivé pohľady dedinčanov na všetko nové alebo naopak na ich psiu dôveru voči 
úradom a cisárovi. Vidí to všetko a zostáva. Zostáva, tu je doma.
  Ten útek cez Krakov, Podgórze, Zabierzów, Osvienčim a ďalšie mestá a dediny, ktoré sa v okne vlaku mihajú ako skostnatené prízraky, sú roz-

lúčkou s domovom. Každý emigrant, ktorý sa dá zlanáriť a rozhodne sa vydať na cestu do Ameriky či Brazílie, prechádza týmito mestami.



   Fascinovala nás bieda, v ktorej Haličania prežívali, spôsob ich života závislý od zeme, od jej darov či prekliatia, závislosť od dažďa alebo slnka, 
závislosť od prevádzačov a lodných spoločností. Halič ako územie bez mora veľmi skoro spoznala dravcov oceánu, chobotnice svojimi chápad-
lami budujúce svet lacnej ilúzie, administratívnej mašinérie, ktorá si ľudí pohadzuje ako bezmenné produkty, ktoré treba dopraviť na miesto 
určenia, ale ešte predtým ich pripraviť o financie a dôstojnosť.  
 Ako môžu vyzerať anjeli z tejto krajiny? Anjeli vyrábaní pásovou výrobou. Stvoriteľky anjelov. Nedajú nám spávať ich uhrančivé pohľady. Ako 
vytvoriť, ako zahrať ten nekonečný smútok a nezostať na patetickom povrchu?
   Kto pomôže? Novinári, aktivisti, ktorí pozorujú, informujú, volajú o pomoc. Spoznávame v nich súčasnosť a veľakrát nám príde podobná. Čo sa 
mení? Doba, okolnosti, ľudia?
   Pohrávali sme sa s jazykom. Zmes jidiš, nemčiny, rusínčiny, slovenčiny, šarištiny, poľštiny a ukrajinčiny spojená s angličtinou ako jazykom 
zámorského edenu ponúkala možnosti verbálnej tragikomiky. Melódie jazykov, ich rytmus, nemusia ladiť, podobne ako medziľudské vzťahy. Ja-
zyk sa stal palubným lístkom na Sueviu, zaoceánsky parník, ktorý ako veľká veľryba prehltne emigrantov, aby ich vyvrhol k nohám Sochy slobody. 
Dva rozdielne svety: svet Haliče, v ktorom sa všetko zastavilo, zahnívalo čakaním, a svet Ameriky v pohybe, s energiou niečo zmeniť, niečo nové 
začať. Svety, ktoré potrebujú prekladateľa, aby si aspoň trochu porozumeli. Inšpirovali sme sa Americkým Tlumačom, manuálom pre Slovákov 
emigrujúcich do Ameriky za prácou, ktorý v roku 1887 zostavil Ján Slovenský. 
   Brutovčania Mathias Komara a Janko Hockicko, ktorí sa spolu s ďalšími spolurodákmi snažili zapadnúť do zabehnutého amerického sveta 
tovární a života veľkomiest, sú kúskami nás samých. Zažltnutými fotografiami našich predkov, ktorí sa rozhodli odísť. Započuli volanie diaľky, 
ktorému ani nemuseli rozumieť. 
      Pred očami sa nám vynárajú obrazy koňov ležiacich na poliach, zlomené pohľady ľudí rezignujúcich na svoj život, domy so slamenou strechou, 
ktoré pôsobia krehko a provizórne. Často sa vraciame k otázke, či sa vôbec niečo také autentické dá zinscenovať. Stanú sa herci Rifke Beck, 
Mendelom Beckom či Mathiasom Komarom? Je v tom poézia okamihu. Esencia ľudí, ich možných osudov, ktoré sa nám otvárajú pred očami 
ako hroby, v ktorých sa objavujú fragmenty spomienok derúcich sa na svetlo, aby sme ich my, tvoriaci alebo dívajúci sa, nechali v sebe a pre seba 
navzájom rozprávať. Ako legenda, ktorá sa nám vpila pod kožu.

Marek Godovič, dramaturg



Autor fotografie: Radovan Dranga



23. marca 1888: Brutovčania Mathias Komara, Pál Popovic, Jan Virosztek, Jakob Komara sa dostávajú do rúk polície v dedine Staré Stawy v 
západnej Haliči. Následne sa im podarilo z väzenia utiecť a pokračovať ďalej v ceste do Hamburgu. Zostali po nich tri guldeny.

1. apríla 1888: Brutovčania dorazili na parníku Rugia spoločnosti Hapag do New Yorku. Nájdu si prácu v pensylvánskom Johnstowne. Pre miest-
nych sú len hunkies (slangový výraz na pomenovanie Rusínov, Slovákov či Poliakov). O dva roky neskôr sa jeden z nich, Mihály Popovic, vracia 
späť do Brutoviec za rodinou. Do Ameriky sa vyberie jeho najstarší syn Thomas, ktorý spolu s ďalšími Brutovčanmi postaví v Cambria City prvý 
drevený kostol, či založia First Catholic Slovak Band. Mihály Popovic sa do Ameriky už nevyberie.

14. mája 1888: Mendel Beck z Lisku dorazil na parníku Suevia do New Yorku. Doma v Haliči pracoval ako obuvník.

november 1889: začiatok masového procesu s vysťahovaleckými agentmi vo Wadowiciach. Pred súd sa dostali len pešiaci – nižší úradníci. 5. 
februára 1890, v posledný deň konania súdu, zadržia v Krakove skupinu vedenú prevádzačom Mendelom Beckom. Tým istým, ktorý sa plavil 
na parníku Suevia do New Yorku. Za necelé dva roky sa vypracoval z vysťahovalca na vysťahovaleckého agenta, presnejšie na pokútneho do-
hadzovača bez úradného povolenia. Medzičasom sa oženil. Do Ameriky sa vrátil v roku 1899. Takto cestuje z Ameriky do Haliče niekoľkokrát. 
Pravdepodobne pracoval spolu so svojím synom Josselom u švagra Eliasa Rotha ako krajčír. 

máj 1890: stvoriteľku anjelov Paranku Maksymišinovú postavili pred súd. Verdikt znie: obesenie. Problémy s usmrcovaním novorodencov si 
všíma aj Bertha Pappenheim. 

december 1891: Rifke Beck sa plavila parníkom Bohemia do New Yorku. V New Yorku spoznáva svojho budúceho manžela Eliasa Rotha. Usadia 
sa v chudobnej štvrti na Stanton Street.

1904: Mihály Popovic spolu s kamarátom Bartolom Kiczkom postavili za Brutovcami kamenný kríž „na slávu a počesť Boha“.



Americký cisár – rozprávanie príbehu
    
   Rakúsky spisovateľ Martin Pollack sa vo svojom reportážnom románe Americký cisár. Masový útek z Haliče sústreďuje na pátranie po motívoch 
a osudoch prisťahovalcov zo strednej Európy počas prvej vlny emigrácie do USA, Kanady či Brazílie na prelome 19. a 20. storočia. 
Pre slovenského čitateľa sa stal symbolom tejto knihy osud obyvateľov obce Brutovce na východe Slovenska, ktorí sa koncom 19. storočia vybrali 
do Ameriky za prácou. Na hraniciach medzi Rakúskom a Pruskom boli zadržaní políciou, ale z väzenia sa im podarilo ujsť. S ich osudom sa stretá-
vame potom až v Amerike, kde sa snažia uplatniť v továrňach. Kniha sa symbolicky končí pri kríži, ktorý za Brutovcami dali postaviť navrátilci    
z Ameriky. Pollack počas svojho výskumu objavil množstvo obrazového a textového materiálu. Za menami ľudí, ktorých v knihe spomína, sa 
objavujú ich konkrétne osudy, bolesti, zážitky, ich krehkosť a pominuteľnosť. 
   Martin Pollack už vo svojej knihe Galizien: Eine Reise durch die verschwundene Welt Ostgaliziens und der Bukowina z roku 2001 opisuje toto 
územie ako plné neobjavených tajomstiev a exotiky, v ktorej cítiť príznaky bolestivej minulosti viac ako kdekoľvek inde. Vecný štýl jeho písania 
a spôsob radenia faktov v kontraste s trvalým záujmom o osud konkrétneho človeka uprostred dejinných zmien, vytvára  z Amerického cisára 
dielo, v ktorom sa pod povrchom strohých faktov objavuje rozmanitý svet silných emócií.
  Počas putovania mnohých obyvateľov Haliče a východnej Európy, ktoré opisuje Pollack narážame na množstvo problémov, ktoré sa dnešnému 
čitateľovi nemusia zdať vôbec vzdialené. Práve naopak, sú neobyčajne aktuálne: chudoba, prostitúcia, obchod s ľuďmi, mafiánske spôsoby lodiar-
skych spoločností, dobre zorganizovaná sieť prevádzačov, národnostná neznášanlivosť a predsudky. V tejto temnote sa ozývali hlasy vtedajších   
aktivistov, novinárov a ekonomických vizionárov, ktorí sa snažili zmeniť kritickú situáciu v Haliči.
  Ako prízraky sa tu objavili dve tváre Haliče. Halič prehnitá a pretkaná pavučinou prevádzačov, vysťahovaleckých agentúr, skorumpovaných 
úradníkov, učiteľov, farárov. A Halič chudobná, dezorientovaná, každodenne konfrontovaná s dezilúziou, frustráciou a existenčnými otázkami: 
Čo robiť? Zostať alebo ísť, a keď ísť, tak kam? Na jednej strane na ľudí vplývali správy o vysnívanej krajine Amerike, ktorú však mnohé noviny 
označovali pohŕdavo ako „Malériku“, pretože sa z nej vysťahovalci vracali ako žobráci, a na druhej strane bola pre nich krehká vízia akejkoľvek 
zmeny taká silná, že mnohí predsa len podstúpili dlhú a strastiplnú cestu loďou na neznámy kontinent. Exodus na západ nedokázal nikto zastaviť. 
Halič zachvátila „americká“ či „brazílska“ horúčka, na veľkostatkoch nemal kto pracovať. Túžba odísť bola oveľa silnejšia ako úrady, tresty, pokuty, 
či väzenie. 
   V Amerike, v tej vysnívanej chimére, mnohí emigranti zažili sklamania. Niektorí sa s ťažkou prácou v železiarňach či textilných fabrikách zmierili 
a zostali, usadili sa. Často sa tam stávali terčami výsmechu, nevraživosti a hnevu Američanov (paradoxne Európanov, ktorí tiež opustili svoju 
krajinu). Iní nedokázali odolať odlúčeniu, vrátili sa domov a postavili si za svoje zárobky nové domy či nakúpili dobytok. Navrátilci – Amerikáni a tí, 
ktorí v Amerike zostali, spolu vytvorili silné svedectvo nezlomného putovania človeka za svojím snom a slobodou.
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Fakty, ktoré rozprávajú emóciami

S Martinom Pollackom, rakúskym reportérom a spisovateľom, autorom knihy Americký cisár. Masový útek z Haliče sme sa počas príprav inscenácie 
stretli niekoľkokrát, vo Viedni aj v Bratislave. Tento rozhovor vznikol krátko po jeho návšteve na scénickom čítaní 5. apríla 2018 v Štúdiu 12 v Bratislave.

Aká bola situácia na území Haliče v období na rozhraní 19. – 20. storočia, keď odchádzali masy ľudí za prácou do Ameriky? 
Halič bola v tom období veľmi chudobná, omnoho zaostalejšia ako ostatné rakúske provincie. Nerozvinutá, s vysokým percentom chorobnosti, 
hlavne na východe. Nemôžeme hovoriť ani o skutočnom priemysle, ktorý by mohol zamestnať masy ľudí, ktorí hľadali prácu, lebo nemohli vyžiť 
z kúska pôdy, ktorú mali. V tom čase bola v Haliči vysoká pôrodnosť. Tak sa snažili obyvatelia hľadať prácu niekde inde – v Prusku, na veľkých 
statkoch v Rumunsku alebo v Uhorsku, a potom aj za oceánom.

Ako ste začali písať reportáž o Haliči? Aký bol proces hľadania a výskumu materiálu k reportážnemu románu Americký cisár. Masový 
útek z Haliče?
Začal som veľmi intenzívny výskum. Písal som o „malých ľuďoch“, chudobných sedliakoch, židovských podomových obchodníkoch. Je veľmi 
ťažké nájsť nejaký materiál o konkrétnych emigrantoch. Zhodou okolností som našiel zdroj v Štátnom archíve v Krakove o skupine Slovákov z 
Brutoviec. Neviem, prečo rakúske úrady tak veľmi zisťovali, prečo tí ľudia emigrovali a kto im pomohol. V tom čase už boli v USA, pre byrokratický 
proces to však nebolo dôležité. Ale som rád, že to urobili, pretože som sa dostal k peknému materiálu. Emigrantov som vyhľadal v zoznamoch 
cestujúcich a potom v amerických dokumentoch – všetko som zaznamenal v knihe. Nakoniec som sa skontaktoval s Francescou Hendricksono-
vou, ktorá na internete hľadala stopy svojej rodiny. Je vnučkou jedného z Popovičovcov z Brutoviec. Aká krásna náhoda!
Veľmi dôležitý bol pre mňa výskum dobových novín, v ktorých môžete nájsť naozaj všetko – príbehy o emigrácii, prostitúcii, o emigrantoch, ktorí 
boli väznení a deportovaní a pod. V tom čase boli noviny jediným masovým médiom a emigrácia a všetko spojené s ňou bol príbeh. Ľudia radi 
čítajú príbehy z exotických krajín. 

Halič označujete pojmom kontaminované územie. Ako sa môžu obyvatelia týchto území  vyrovnať s minulosťou, ako môžu očistiť svoju 
krajinu?
Pod kontaminovaným územím som myslel obyvateľov krajín ako Ukrajina, tiež Poľsko či Bielorusko, kde sa už rovnako začali zaoberať touto 
časťou svojej histórie. Dlhé obdobie žili pod štátnymi zriadeniami, ktoré im určovali, čo si majú o svojej histórii myslieť a ako sa s ňou vyrovnať. 



Bude to dlhý a v mnohých prípadoch bolestivý proces akceptovania, že história bola niekedy – a to dosť často – odlišná od oficiálnej propagandy 
a médií. 

Píšete o utečencoch z Haliče. Je možné porovnať túto emigráciu s tou dnešnou?
V mnohých ohľadoch áno. Niektoré javy možno považovať za podobné. Emigrácia sa stala výnosným biznisom. Dokonca väčším ako pred sto 
rokmi. Podobné sú aj dôvody, prečo ľudia opúšťajú svoje krajiny – aby hľadali lepšiu budúcnosť. V oboch obdobiach museli byť ľudia v zúfalej 
situácii – to bol prípad Haliče a je aj v súčasnosti prípad utečencov z Ázie alebo Afriky.

Vo svojej knihe Smrť v bunkri opisujete bolestnú minulosť svojej rodiny. Kde vidíte rozdiely v hľadaní histórie krajiny a histórie, ktorá 
sa vás dotýka?
Nie všetky kontaminované krajiny, o ktorých som písal, mali niečo spoločné s históriou mojej rodiny. Ale bola to moja osobná história, história 
mojej rodiny, ktorá na začiatku iniciovala túto prácu. 

Ako hodnotíte, že vaše reportáže majú úspech u čitateľov na Slovensku či v Poľsku?
Je pre mňa veľmi ťažké hovoriť o úspechu svojich kníh. Neviem, prečo by si ich ľudia napríklad na Slovensku alebo v Poľsku chceli prečítať. Mož-
no je to preto, že sa zaoberajú niečím, čo je našou spoločnou históriou? Nie je to len o rakúskej alebo nemeckej histórii, ale o dejinách strednej 
Európy, o udalostiach, ktoré nás spájajú. A verím, že nastal čas, aby sme si navzájom rozprávali všetky príbehy, dokonca aj tie veľmi bolestivé. Ale 
nesmieme nič skryť, ani sa pokúsiť ukázať v lepšom svetle.

Vo vašich reportážach cítiť pod faktami silné emócie. Je to recept na dobrú reportáž?
Neviem, či je to dobrý recept. Bol to – a je – môj spôsob, ako rozprávať veľmi osobný, veľmi bolestivý príbeh. Myslím, že by bolo nebezpečné pri-
niesť príliš veľa emócií do rozprávania príbehu. To neznamená, že necítim žiadne emócie – samozrejme,  že cítim. Ale radšej ich hovorím s 
určitým odstupom, bez toho, aby som súdil ľudí (aj môjho vlastného otca). Nie som sudcom ani prokurátorom. Pokúšam sa rozprávať príbeh tak, 
ako sa stal, bez toho, aby som niečo vynechal, aj keby to bolo akokoľvek bolestivé a hanebné.
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HALIČ – bieda exotiky – exotika biedy

   Krajina, z ktorej cítiť nostalgiu, sentiment, rovinatá krajina bez konca. Mestá a dedinky striedané listnatými lesmi. Polia, kostoly s nezvyčajnou 
architektúrou, dedinské domčeky či murované domy židovských štvrtí. Krakov, Ľvov, Przemyśl, ale aj Brody, Sanok či Stryj. Miesta, ktoré história 
nešetrila. Sme na území so zvláštnym názvom, ale pohnutými osudmi, kde sa naplno prejavil zásah veľkých dejín, ktoré z jej obyvateľov, hlavne 
na vidieku, urobili štatistov vo vlastných životoch. Sme v Haliči.
Halič (poľsky Galicja, nemecky Galizien) je historickým územím dnešného východného Poľska a západnej Ukrajiny, ktoré na východnú a západnú 
časť rozdeľuje rieka San. Halič prešla viacerými búrlivými a dramatickými zmenami. Bola súčasťou Veľkej Moravy, Kyjevskej Rusi a Poľska. Počas 
delenia Poľska v 18. storočí pripadla východná Halič Rakúsku, ktoré neskôr získalo aj jej západnú časť. Halič bola predovšetkým agrárna krajina a 
na prelome 19. a 20. storočia patrila k jednej z najzaostalejších poľnohospodárskych oblastí rakúsko-uhorskej monarchie. Jej obyvatelia sa živili 
prácou pre veľkostatkárov, drobnými remeslami a obrábaním polí. Neraz pracovali na úver alebo dostávali len nízku mzdu, z ktorej oni a ich 
rodiny nevyžili. Rovnako ich neuživila ani chabá úroda jačmeňa, fazule, zemiakov, kapusty či iných plodín, ktorých pestovaním sa zaoberali. Ich 
strava bola jednotvárna a málo výživná. 
   Žalostnú situáciu remeselníkov a roľníkov v Haliči ešte viac prehlbovala silná byrokracia, úplatkárstvo a korupcia. Roľníci, neraz pracujúci v 
alarmujúcich pracovných podmienkach, žili často v malých primitívnych chatrčiach so slamenou strechou a malými oknami. V jednej izbe sa 
tiesnila mnohodetná rodina s dobytkom, pre udržanie tepla neotvárali ani okná. Ďalším negatívnym vplyvom, ktorý neraz devastačne pôsobil na 
obyvateľov Haliče, boli extrémne výkyvy počasia. Obdobia sucha sa striedali s prudkými dažďami a silnými mrazmi. Úroda z takýchto rokov bola 
minimálna. Na hnojenie sa v extrémnych prípadoch používalo aj konské mäso, ktoré malo väčšiu hodnotu ako živé zviera. Vypukol hladomor 
a epidémie. Hlavne obyvatelia na dedinách si často museli vystačiť s domácimi liekmi a bylinkami. Ústredná viedenská vláda a veľkostatkári 
situáciu neriešili, ani neboli schopní rozbehnúť priemysel, v ktorom by sa roľníci mohli zamestnať.   
  Túžba vlastniť kúsok pôdy bola v Haličanoch silno zakorenená, až tak, že haličskí muži boli ochotní opustiť na dlhý čas svoju rodinu, aby odišli za 
snom do Ameriky alebo Brazílie, kde si na ten svoj „kúsok slobody“ zarobili, priviedli si tam rodinu a začali nový život. Židia žijúci v Haliči boli na 
tom podobne, ak nie ešte horšie, ako väčšina obyvateľstva. Do Haliče prichádzali mnohokrát z Ruska, kde na nich boli usporadúvané pogromy. 
Na poliach nepracovali. Živili sa väčšinou ako podomoví predajcovia, remeselníci alebo krčmári, za čo si vyslúžili pohŕdanie a nenávisť väčšinového 
obyvateľstva voči nim ako etniku. V mnohých horí pocit, túžba uniknúť zo zaostalej a zabudnutej provincie, byť konečne súčasťou veľkého sveta 
a naplniť tak svoj sen: žiť si svoj život lepšie ako doteraz.  
   Bol úplný zázrak, že v prostredí veľkej negramotnosti, chudoby a biedy sa Halič stala pre Poliakov a Ukrajincov centrom kultúrneho uvedome-
nia. Stala sa ním napriek okolnostiam, ale aj vďaka nim. Pre umelcov a mysliteľov to bola určite inšpiratívna krajina, svojím spôsobom exotická, 



na ktorej sa najlepšie dal demonštrovať nerovný vzťah centrálnej moci rakúsko-uhorskej monarchie a jej podriadených provincií. Na prelome 
19. a 20. storočia tu vyrastali, žili a tvorili významné osobnosti poľskej a ukrajinskej kultúry: ukrajinský básnik a spisovateľ Ivan Jakovyč Franko 
(1856 – 1916); predstaviteľ židovskej inteligencie, novinár a spisovateľ Joseph Roth (1894 – 1939); expresionistický básnik a spisovateľ Stanisław 
Przybyszewski (1868 – 1927); spisovateľ a maliar Bruno Schulz (1892 – 1942) či aktivistka za práva žien Bertha Pappenheim (1859 – 1936), ktorá 
sa pod pseudonymom Anna O. zapísala do dejín psychoanalýzy ako pacientka Sigmunda Freuda.  
Halič bola babylonom jazykov a etník (Poliaci, Ukrajinci, Nemci, Židia, Rusíni), čo sa prejavovalo v sociálnych rozdieloch, rituáloch a obradoch. 
Zvyky boli späté s vierovyznaním daného regiónu či so striedaním ročných období. Osobitná pozornosť sa prikladala kultu mŕtvych, ktorý tvoril 
silné puto, prítomnosť predkov v každodennom živote bola vnímaná neobyčajne silno, preto sa emigrantom rodný domov opúšťal mimoriadne 
ťažko a bolestne.



Autor fotografie: Radovan Dranga
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Martin Pollack (1944) významný rakúsky reportér, spisovateľ a prekladateľ. Študoval slavistiku a východoeurópske štúdiá na univerzitách vo 
Viedni a Varšave. Pôsobil v Juhoslávii a v Poľsku ako zahraničný spravodajca časopisu Der Spiegel. Na jeseň 1980 informoval o štrajkoch Solidari-
ty. Od roku 1998 pracuje ako spisovateľ a prekladateľ. Z poľštiny preložil celé dielo zakladateľa poľskej reportážnej školy Ryszarda Kapuścińskeho. 
Za svoju prácu získal Rakúsku štátnu cenu za literárny preklad.
Je autorom historicko-reportážnych kníh, ktoré sa venujú najmä regiónu strednej a východnej Európy a špeciálne územiam „kontaminovaným 
dejinami“. V roku 2018 mal premiéru film Tlmočník slovenského režiséra Martina Šulíka, ktorý bol voľne inšpirovaný biografickým románom 
Smrť v bunkri.  
V knihe Americký cisár. Masový útek z Haliče spracoval tému masového vysťahovalectva z tých najzaostalejších oblastí bývalej monarchie na 
prelome 19. a 20. storočia. Kniha vzbudila na Slovensku mimoriadny záujem, kvôli reportážnemu spracovaniu vysťahovalectva, ktoré sa dotýka 
aj Slovenska.  Dielo Martina Pollacka bolo preložené do niekoľkých svetových jazykov. 

Autor fotografie: René Miko



Iveta Ditte Jurčová (1968) absolventka Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, odbor divadelná réžia. Je zakladateľkou, umeleckou šéfkou 
a režisérkou Divadla Pôtoň v Bátovciach. Vo svojej tvorbe sa zameriava predovšetkým na súčasné spoločenské témy. Meno režisérky Ivety Ditte 
Jurčovej je úzko späté najmä s režijnou tvorbou v Divadle Pôtoň v Bátovciach. Ide o špecifický typ divadla, ktoré programovo sídli na slovenskom 
vidieku. Spoločné inscenácie v tandeme s Michalom Ditte, ktoré vždy tvorili gros repertoáru divadla, spája zmysel pre svojbytnú metaforu a 
poetickosť. Dvojica sa pri inscenovaní neraz opiera o vlastné terénne sociologické či etnologické prieskumy problematiky (Terra Granus, Psota).

Inscenácia Shake Shakespeare_Macbeth  získala tri nominácie za herecký výkon na festivale  Cairo international festival for experimental theatre 
2008. Inscenácia Terra Granus  získala na festivale Nová dráma/New drama 2008 Cenu bratislavského diváka. Projekt Psota bol nominovaný v 
kategórii Najlepšia inscenácia divadelnej sezóny – DOSKY 2012.  Multižánrové scénické dielo Miracles, ktorého autorkou konceptu bola spolu s 
Michalom Ditte, bol nominovaný v kategórii Mimoriadny počin v činohernom divadle – DOSKY 2017.

Autor fotografie: Michal Ditte



Michal Ditte (1981) dramatik, dramaturg a projektový manažér. Absolvent Divadelnej fakulty VŠMU Bratislava v odbore divadelná drama-
turgia. V roku 2000 spoluzaložil nezávislé Divadlo Pôtoň, v ktorom je od roku 2003 na pozícii dramaturga. Po roku 2006 pracoval aj ako redaktor 
časopisu Javisko a ako projektový manažér festivalu Scénická žatva v Martine. Externe spolupracoval s viacerými kultúrnymi organizáciami na 
pozícii lektor vzdelávacích aktivít, najmä v oblasti kreatívneho písania a kultúrneho manažmentu. Od roku 2011 je riaditeľom Divadla Pôtoň a 
koordinátorom siete nezávislej kultúry na Slovensku – Anténa. 

Michal Ditte je autorom viacerých divadelných hier: Dve slová Belisimy Súmračnej... Príbeh Evy Luny (2003), Venuša v sieti (2004), Terra Gra-
nus (2008), Psota (2011). Jeho hry boli okrem domovského Divadla Pôtoň uvedené v Slovenskom komornom divadle, Slovenskom národnom 
divadle, Bábkovom divadle Žilina a Bábkovom divadle na Rázcestí. Venuje sa aj tvorbe pre rozhlas a televíziu. 

Autor fotografie: Boris Németh
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