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Pocta Adamovi Mickiewiczovi 
 

Čadca (5. október 2015) – Kysucká knižnica v Čadci, ktorej  zriaďovateľom je Žilinský 

samosprávny kraj, pripravila pre svojich mladých čitateľov zaujímavé podujatie organizované 

v spolupráci s občianskym združením Polonus v Žiline. V stredu 30. septembra 2015 sa 

v priestoroch študovne zahraničnej literatúry knižnice uskutočnila prednáška venovaná životu 

a tvorbe významného poľského autora Adama Mickiewicza. Prednášku, ktorá sa konala 

v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva a v roku, keď si pripomíname  160. výročie 

úmrtia spisovateľa, viedol člen občianskeho združenia Polonus a vysokoškolský študent Juraj 

Bielik. 

Na prednáške sa zúčastnili študenti tretieho ročníka Bilingválneho gymnázia v Čadci, ktorí 

tak mali možnosť rozšíriť si svoje vedomosti z oblasti svetovej literatúry a romantizmu.  

Poľský romantizmus je spojený s národným bojom za samostatnosť a jeho duchovným 

vodcom sa stal Adam Mickiewicz. Počas univerzitných štúdií sa stal členom tajného 

študentského spolku, ktorého cieľom bola vlastenecká výchova, vzdelávanie a družnosť. Idey 

tejto skupiny vyjadril v Óde na mladosť (1820). Veril, že mládež privedie svet k vzájomnej 

láske a priateľstvu. Báseň výrazne ovplyvnila i tvorbu štúrovcov. Po odhalení tajného spolku 

Mickiewicza odsúdili do vyhnanstva v Rusku. Vplyv Mickiewicza na tvorbu štúrovskej 

generácie je nepopierateľný, no vzhľadom na to, že štúrovci poznali slovanské jazyky, čítali 

ho v origináli. Pre ďalšie generácie však zostal pomerne neznámy. Až v 20. storočí sa 

začínajú objavovať preklady jeho diela. Vďaka tomu sa znova stretávame s poetikou, ktorá 

bola dôležitou súčasťou aj našej histórie. Veď v nej sa formulovali základné myšlienky 

svojbytnosti národa a zároveň jazyka.  

Básne Adama Mickiewicza  i jeho najznámejší román Pán Tadeáš nájdu čitatelia vo fonde 

Kysuckej knižnice v Čadci a znalcom a študentom poľského jazyka je k dispozícií Kútik 

poľskej literatúry, v ktorom sa nachádzajú knižné dokumenty v poľskom jazyku. Túto časť 

knižného fondu získala knižnica darom od občianskeho združenia Polonus so sídlom v Žiline. 

Podujatie pod názvom „Pocta Adamovi Mickiewiczovi“ bolo ďalším spoločným projektom 

v rámci úspešne sa rozvíjajúcej spolupráce knižnice a občianskeho združenia Polonus. 
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