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Knihovny a poezie
Božena Blažková
Ve dnech 5.-23. listopadu se konal již devátý ročník festivalu Den poezie, který
organizuje občanské sdružení Společnost poezie ( http://spolecnostpoezie.cz ) za
spoluúčasti stále se zvětšujícího množství místních organizátorů, mezi které patří i
knihovny. Akce se koná každoročně na počest narození Karla Hynka Máchy (16.11.1810).
V letošním roce se festival konal již téměř v padesáti místech. Součástí festivalu jsou i
Mezinárodní dny poezie v Praze.
Během necelých tří týdnů uspořádaly knihovny, školy, univerzity, literární skupiny i
jednotlivci po celé naší republice řadu rozmanitých programů s básnickou tematikou.
Celkový program akcí Dne poezie v roce 2007 naleznete na www.volny.cz/denpoezie .
Z našeho kraje se festival zatím koná v Dobrušce, Hradci Králové, Jičíně, Náchodě,
Nové Pace, Novém Městě nad Metují, Rtyni v Podkrkonoší a Trutnově. Každý návštěvník
oddělení pro dospělé čtenáře v Dobrušce dostal pamětní záložku s úryvkem z české
poezie. Knihovna dále připravila akci Báseň psaná z klobouku. Zájemci si z klobouku
vylosují 3 slova, na která složí báseň. Pro žáky 3. stupně ZŠ byl zpracován cyklus hrátek s
poezií. V Hradci Králové nabízelo poslechové studio hudebního oddělení Knihovny města
Hradce Králové poetické a hravé putování na drátě času s názvem Hrátky s drátky. Ve
Studijní a vědecké knihovně se konal literární večer s recitací a autorským čtením. Aktéry
večera byli studenti oboru Jazyková a literární kultura PF UHK. Jičínský literární spolek LiS
připravil v Knihovně Václava Čtvrtka vtipnou koláž poezie 20. století, kdy do fiktivní stanice
Poetika nad Rýmem přijíždějí literáti a ohlížejí se za svým životem a tvorbou. Návštěvníci
náchodské knihovny dostávali dárkové ruličky s básněmi českých a světových autorů. V
Nové Pace se ke Dnům poezie přihlásilo Gymnázium a SOŠPg. Pod společným názvem
Poezie na drátě byly připraveny přednášky a workshopy. Knihovna v Novém Městě nad
Metují zorganizovala pro veřejnost Večer poezie a hudby. Ve Rtyni v Podkrkonoší
připravila knihovna výstavu knížek poezie, besedu pro děti a drobné dárky v podobě
básničky pro každého dětského čtenáře. V Trutnově se v rámci festivalu poezie křtila nová
básnická sbírka Ještě ohlédnutí, jejímž autorem je místní kronikář Antonín Just.
Známému a oblíbenému básníku Jiřímu Žáčkovi vyšla v roce 1998 v nakladatelství
Petrklíč půvabná knížka s názvem Moje nejmilejší verše. Básník v této knížce odpovídá na
otázku Čím je pro mne poezie?
Způsobem myšlení, myšlení hlavou a srdcem. Jako čtenář trpím nedůvěrou v patetický
hlahol hlasatelů věčných pravd; dávám přednost provokatérům, kteří mě tak či onak donutí
přemýšlet. Na své pravdy si chci přijít sám. Čtenář nesmí být pouhým konzumentem, nýbrž
básníkovým partnerem, spoluhráčem, spolutvůrcem. Musíš báseň sám promyslet, procítit,
prožít, aby v tobě zanechala něco víc než ozvěnu krásného slova. Poezie je hledání
společného jazyka. Mám rád verše, které jsou příležitostí k úžasu. Poezie nemusí
okouzlovat, ale musí být pravdivá. Opravdová poezie nepřikrašluje skutečnost, naopak ji
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svléká do naha. Poezie je rodná sestra lásky. Ta láska nebývá nijak idylická. "S hněvivou
láskou miluji tento svět …", napsal František Halas. Básně se píšou mj. z vášnivé touhy
vzepřít se každé definitivnosti, protože co je definitivní, je mrtvé. Poezie je trvalá vzpoura
proti všemu, co život mrzačí a ničí. Poezie je - slovy Halasovými - "krví svobody". A pro
mne pořád zůstává zázračnou možností porozumět sám sobě. A skrze sebe světu.
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