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„Veškerý opravdový život je potkávání“

Jana Benešová

Právě jsem prožila úžasné setkání, o které se s Vámi chci podělit a případně jej dalším knihovnám i zprostředkovat. 

Dalo by se říct, že jsem prožila jednu z mnoha besed, které naše knihovna pořádá. Určitě to znáte, někdy je člověk nadšen a 

dlouho vzpomíná, někdy se ale stane, že je to jen pracovní povinnost, která mnoho dojmů nezanechá. Toto setkání patří do 

první zmíněné kategorie, a to do jejího čela. Do jičínské knihovny a pak i mezi studenty Lepařova gymnázia v Jičíně zavítal 

kněz, básník a překladatel Miroslav Matouš. Náš host nedávno oslavil devadesáté narozeniny, přesto je čilý i činný a jeho 

paměť mu všichni můžeme závidět. Recituje cizí i své verše, pamatuje jména, letopočty. Vypráví o setkání s velice zajímavými 

lidmi, jako Petr Bezruč, Josef Bohuslav Foerster, Leontina Mašínová Fráňa Šrámek, František Hrubín a další. Především ale 

umí naslouchat a citlivě se vyjádřit k nastolenému problému. Po necelých dvou dnech, které jsem s ním mohla prožít, už vím, 

co to znamená, když se řekne „vzácný člověk“. Pokud by některá knihovna měla zájem pozvat pana Matouše na besedu či 

autorské čtení, ráda poskytnu kontakt (benesova@knihovna.jicn.cz).

Z díla:

Moje zvířátka, V naší zahrádce (1958) – leporela

Uhel a křída (1995), Světla a stíny strun (1997), Únik z Babylonu (2000), Znělky pro mou milou (2008), Pouť za světlem (2008) 

– básnické sbírky

Cherubský poutník – přebásnění básnického souboru Angela Silesia

Putování rosou i prachem (2011) – zúročené zkušenosti z vlastních osudů v politickém stínu i ze soukromých rozhovorů 

s řadou osobností o generaci starších – tuto knihu je možno zakoupit v Knihovně V. Čtvrtka v Jičíně.
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