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Žádný člověk není ostrov aneb Den poezie roku 2016
Andrea Součková
Poezie… často opomíjený druh literatury… o její připomenutí se snaží řada iniciativ. Jedním takovým počinem je i
Den poezie, literární festival, který vznikl na počest narození Karla Hynka Máchy (16. 11. 1810). Nenechte se
však mýlit, že by se jednalo o pouhý jeden den, festival trvá několik dní a každoročně se k němu připojuje desítka
měst v České republice.
Zatím poslední, 18. ročník literárního festivalu, který organizuje občanské sdružení Společnost poezie,[1] se
uskutečnil ve dnech 13.-27. listopadu 2016. Jeho téma znělo Žádný člověk není ostrov a bylo inspirováno verši
anglického renesančního básníka Johna Donnea, který napsal roku 1624: „Žádný člověk není ostrov sám pro
sebe; každý je kus nějakého kontinentu…” Během těchto dvou týdnů řada škol, univerzit, klubů, kaváren, divadel,
galerií, muzeí, literárních skupin i jednotlivců uspořádala mnoho zajímavých programů věnovaných poezii. A
významně se zapojily samozřejmě i knihovny.
V Královéhradeckém kraji se festival konal v Jičíně, Dobrušce, Rtyni v Podkrkonoší a Batňovicích. Knihovna
Václava Čtvrtka v Jičíně nazvala literárně-hudební pásmo Kytice a jiné literární horory[2] a věnovala ho
miletínskému rodákovi, významnému básníkovi Karlu Jaromíru Erbenovi. Vystupujícími byli členové sdružení
regionálních autorů DIV a písničkáři Ze šuplíku. Pozvánkou na literárně-hudební pořad se mohla pochlubit i
knihovna v Dobrušce. Jaroslav Moravec, ředitel Kulturního centra Letohrad, se ve svém Povídání s kytarou
zabýval literaturou, skládáním hudby, psaním textů, zhudebňováním poezie. Během pořadu představil průřez své
tvorby, popovídal si s posluchači a zazpíval. Pro žáky čtvrtých tříd místních základních škol zase dobrušské
knihovnice uspořádaly tradiční program plný poezie, příznačně nazvaný Kouzlíme s verši. Ani ve Rtyni nezůstaly
děti ošizeny a knihovna je pod mottem Moderní poezie není nuda seznámila s tím, co je poezie, verš, rým. Žáci
páté třídy zkoušeli skládat vlastní rýmy, zajímali se o absolutní báseň a náramně se bavili u ukázky fyzického
básnictví. Pro dospělé čtenáře byly v knihovně připraveny tematické záložky s básněmi. Záložky rozdávala také
knihovna v Batňovicích, jež oslavila Den poezie recitační soutěží Rýmujeme v knihovně aneb Básnička, co nemá
konec. Ačkoliv byla akce dobrovolná, přihlásilo se 33 dětí z prvního stupně místní základní školy. Vítězové
postoupili do okresního kola recitační soutěže, která se koná na jaře 2017 v Trutnově. Pro žáky byla také
uspořádána vzdělávací lekce, v níž se zábavnou formou dozvěděli, co všechno patří do poezie, a zkusili si složit
absolutní báseň. Jako zdroj inspirace doporučuji webové stránky festivalu, kde je seznam pořádaných programů:
http://www.denpoezie.cz/?page_id=8039. Ve skutečnosti zde však nenaleznete veškeré pořady. Ačkoliv řada
institucí věnuje mnoho času, energie i peněz aktivitám v rámci Dne poezie, na stránky festivalu už se nějak
evidovat zapomenou. A to je škoda.
Za zmínku také určitě stojí nový projekt Poezie pro čekající, vyhlášený u příležitosti 18. ročníku festivalu. Na
úřadech, v čekárnách lékařů a v nemocnicích byly lidem nabídnuty brožurky s výběrem básní od klasických i
současných tvůrců a tvůrkyň. Název byl volně inspirován projektem Poezie pro cestující,[3] jenž v roce 1999
pomohla založit jedna z organizátorek Dne poezie. Ten rozmisťoval básně do vozů pražského metra. Prostředků,
jak dostat poezii a celkově literaturu do veřejného prostoru mezi lidi, je zkrátka mnoho… stačí se nechat
inspirovat…
Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Web festivalu: http://www.denpoezie.cz/
[1] http://www.spolecnostpoezie.cz/

[2] Ke zhlédnutí na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=R5b4cyhQ45A
[3] http://metro-poezie.wz.cz/
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