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Náchodské chodníčky Olgy
Szymanské
Vladimíra Buchtová
Olga Szymanská se narodila 2. února 1955 v Náchodě a toto město také navždy ovlivnilo nejen ji, ale i
její tvorbu. Je básnířkou. Ale než se jí stala, absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově,
obor Plošné a plastické rytí kovů, studovala žurnalistiku a knihovnictví. Přispívala rovněž do grafických
souborů výtvarné skupiny Gama a mezi jiným pracovala i v Národní galerii v Praze. "Pracovat s
nejstaršími a vzácnými tisky z trezorů nebo s knihami ze známé barokní knihovny. I se zaprášenými
knihami a novodobými fondy. Je to jako detektivka a já mám detektivky moc ráda - musíte logicky
uvažovat, popustit uzdu fantazii, použít intuici, abyste mohl hledat a nacházet" vzpomíná básnířka na
začátky v Národní knihovně, kde působí od roku 2002. Od roku 1990 se podílela na realizaci ročníků
Mezinárodního sochařského sympozia v Hořicích v Podkrkonoší, spolupracovala s Českým rozhlasem v
Praze a v Hradci Králové. Přispívá do médií články o výtvarném umění a kulturním dění v Praze a v
regionech. To vše vypovídá o tvůrčím duchu, potřebě fantazie i hledání inspirace.
Vydala básnické sbírky Muž s křídlem (2004), Znamení torza (2006). Na přelomu roku 2008/2009
vyšla třetí básnická sbírka Olgy Szymanské "Návraty", která byla věnována jejímu rodnému městu
Náchodu. Tuto knihu autorka prezentovala letošního května i ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci
Králové. Verše byly doprovázeny jazzovými skladbami a autorčinými fotografiemi, které zachycují místa
známá ze Škvoreckého knih. Jak hudba, tak obrazový doprovod vytvořily opravdu krásnou atmosféru,
umocněnou verši, které jsou vzpomínkou na šťastné dětství, na rodiče, vzpomínkou na krásná místa,
krásné prožitky…
Metuje
Pozoruji nazpět
Lom svého mostu
Dětství a dospívání.
Proud
Rozlomil ho dřív,
Než unesl
Mě.
Zmínka o Josefu Škvoreckém není náhodná. Autorka je velkou obdivovatelkou tohoto spisovatele,
stejně jako jeho knih. Sám autor jí po vydání básnické sbírky "Návraty" napsal: "Milá Olgo S., mockrát
děkuju za krásnou, skutečně krásnou sbírku poezie. Připomněla mi rovněž všelijaká stará místa, kolem
nichž jsem denně chodil, zákoutí v Montaci a osamělé procházky podél Metuje přes Peklo až na Černou
horu, jíž jste mi potvrdila, že znáte něco mého psaní ..."
Posuďte sami, ale domnívám se, že lepší doporučení nejnovější sbírky Olgy Szymanské snad
neexistuje. Zkuste se i vy ponořit do kouzelného světa poezie a určitě podobně jako já naleznete střípky
vzpomínek na své vlastní dětství i na místa, kam se rádi vracíte.
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