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Mácha v Jičíně

Jana Benešová

Máchovy narozeniny a zároveň Den poezie jsme v Knihovně V. Čtvrtka v Jičíně oslavili pořadem, který připravil LiS –

literární spolek při knihovně. LiS se ke Dnům poezie připojuje již tradičně. Je to celostátní akce na počest narození K. H. 

Máchy. V celé řadě míst se scházejí lidé, kteří mají rádi poezii, na autorských večerech, soutěžích v přednesu a dalších 

poetických pořadech. Proto u nás již vznikly pořady věnované Petru Bezručovi „Všední den poštovního úředníka Vladimíra 

Vaška“, poetickému místu nedaleko Jičína „Kamenná holka“, dokonce jsme si troufli i na erotiku v pořadu „ Eros v české 

literatuře“.

V loňském roce jsme navíc slavili kulaté výročí Máchova narození (16. 11. 1810 v Praze). Proto byl pořad zaměřen na 

Máchovo putování, zejména na putování po nám velmi blízkých a známých místech. Karel Hynek Mácha náš kraj navštívil 

několikrát. Nás zajímaly především Máchovy návštěvy v roce 1833, tedy hlavně „pouť krkonošská“ od 20. srpna patrně do 6. 

září 1833. V průvodním slovu pořadu jsme využili článek Aleše Fetterse ve zpravodaji U nás.

            Po úvodní části, kde zazněl přednes části Máje z úst naší kolegyně, jsme se vydali v Máchových šlépějích, rozhlédli 

jsme se po kraji a dle výběru členů spolku se zastavili na zajímavých místech, kde se pravděpodobně rozhlížel i Mácha, a díky 

moderní technice jsme si prohlédli jejich dnešní podobu. Zároveň naši básníci přednesli svou tvorbu, inspirovanou Máchovým 

putováním či navštíveným místem. Tak jsme „prošli“ hrad Kost a Valečov, neopomněli jsme Jičín, na který jsme pohlíželi i 

z vrchu Zebín, a samozřejmě nemohla chybět návštěva hradu Valdštejnu s domnělou podobiznou básníka.

Ačkoliv se pořad rodil dost bolestně a v několika verzích, myslím, že výsledek stál za práci. Nejpříjemnější byla 

poměrně velká účast diváků. 
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