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Loni jsme si připomněli 150 let     
od narození a počátkem tohoto 
roku 60 let od úmrtí Petra Bezruče 
(vlastním jménem Vladimír Vašek, 
*15. září 1867 – †17. února 1958). 
Muzeum Těšínska připravilo k 
těmto výročím výstavu věnovanou 
životu a dílu tohoto tvůrce úzce 
spjatého s naším regionem. 
 

Petr Bezruč se svou básnickou 
sbírkou Slezské písně představoval 
ve své době nečekané zjevení        
na poli literární tvorby. Slezské 
písně vznikaly přibližně půl století. 
Básně v nich obsažené se obvykle 
dělí na takzvané jádro a ostatní 
básně. Jednotlivá vydání Slezských 
písní od roku 1909 do současnosti 
se liší počtem básní i zněním 
některých veršů, které sám autor 
upravoval.  
 

Ohlas na básníka a jeho dílo 
představuje jeden 
z nejrozsáhlejších souborů 
literárněvědných a příležitostných 
materiálů nejen k životním výročím 
básníka i prvního vydání Slezských 
písní. 
 

Muzejní knihovna a studovna 
Silesia má ve svých sbírkách celou 
řadu bibliofilských tisků básní      
ze Slezských písní i svazky 
Slezských písní jako celku a rovněž 
cizojazyčná vydání této sbírky         
a další díla Petra Bezruče.  
 
  

Kromě tisků výstava prezentuje 
také vazbu Petra Bezruče               
na Těšínsko nejen v tématice 
jednotlivých básní.  
 

Kromě literatury se Petr Bezruč 
přenesl i do dalších oblastí umění, 
zejména výtvarného,                   
když na motivy ze Slezských písní 
tvořila řada výtvarníků své grafiky, 
malby či sochařská díla,                    
i do běžného života obyvatel         
na území našeho státu.  
 

Jménem Petra Bezruče byly 
v průběhu 20. století označovány 
ulice, náměstí, nábřeží, sady             
a parky, kulturní instituce, školy      
i nejrůznější spolky, literární 
festival, turistické chaty, hotel, 
rybník nebo důl. Svou vlastní ulici 
má na dvou místech na území 
našeho regionu také imaginární 
postava ze Slezských písní, 
Maryčka Magdonova.  
 

Označení Bezručova, Bezručovo, 
Bezručův nebo Petra Bezruče nese 
v České republice celkem 311 
místních názvů. Na výstavě jsou 
prezentovány všechny takové  
lokality na Těšínsku. 
 

Mgr. Helena Macurová 
 
 
Titulní strana portrét Petra Bezruče od Františka Hlavici 
 

Nahoře reprodukce poděkování Petra Bezruče z roku 1957 za brožuru 
Těšínsko Josefu Mánesovi, kterou obdržel od kroužku vlastivědných 
pracovníků při okresním muzeu v Českém Těšíně 


