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Če povský pout ník Igor Fic1

Motto:
Nejde o místo, jde o to, jaké jsou stezky
tvého života a chodníky tvého srdce. 
                          (I. Fic)

Básnickou esej Vypalování stařiny s pod ti tu lem Roz pra va o ze mi, po uti a po ezii
vy da lo nakladatelství Tri gon v ro ce 2015. Igor Fic je literární hi sto rik, kri tik, edi tor
a vysokoškolský pe da gog. Disertační práci na téma Výklad jed no ho ob ra zu (Příspě-
vek k te o rii vnímání básnického ob ra zu v barokní literatuře) obhájil v ro ce 1996 na FF 
MU v Brně. Podílí se na redakční a editorské činnosti několika literárních re vue
a nakladatelství. Pra co val ja ko šéfredaktor časopisu „Host” (1992–1995), ve stejné
době byl členem redakčních rad časopisů „Pro glas” a „Sou vi s lo sti”. Působil také ja ko
externí spolupracovník „Studentských listů” a „Lidových no vin”. V současnosti se
zabývá vli vem barokní li te ra tu ry na po ezii 20. století. Věnuje se činnosti Ja na Za hrad- 
níčka v časopise „Akord”. V ro ce 2008 obhájil habilitační práci na téma In ter pre ta ce
a analýza vybraných básnických děl Ze no Kaprála, Jiřího Veselského a Jiřího Kubě-
ny. Je au to rem mo no gra fie Kroměříž literární: výběrový místopis města Kroměříže
(2000) a monografické stu die In ter pre ta ce a analýza vybraných děl Jiřího Veselského
(2013). 

Fi co vu kni hu Vypalování stařiny můžeme žánrově zařadit k básnické ese ji, je
dedikována básníkovi Ja ro s la vu Eri ku Fričovi. Je prací poly tema tic kou. Lei t mo ti vem
celé kni hy je mo tiv po uti. Au tor je máchovsko-čepovským poutníkem, pu tu je sám,
ne bo s přáteli z Hostýna na Sva tou Ho ru. Čtenář má možnost se seznámit s různými
místy Čech, která sehrála ne jen v době Fi co vy po uti klíčovou úlohu (Beňov, Prostě-
jov, Plu m lov, Pro ti va nov, Bo sko vi ce, Kunštát, Havlíčkův Brod, Li p ni ce, Pernštejn,
Zelená Ho ra aj.). Pi sa tel ve své kni ze pre zen tu je dvojí po hled na pouť– na straně jedné 
se sez na mu je me s konkrétním autorovým putováním v pro sto ru a v čase, na straně
druhé má pouť sym bo lic kou pla t nost – je zo bra ze na ja ko životaběh každého je din ce,
jenž je ohraničen lidským narozením a smrtí. Pro to s au to rem putují všichni živí i mrt- 
ví členové je ho ro du, s ni miž rozmlouvá. Re ci pient te x tu má možnost díky te o lo gic-

kému výkladu, díky kon ce pci „com mu nio san c to rum” se seznámit s pod ro b nou ge -
nealogií Fi co vy ro di ny.

Pouť je pro au to ra něčím přirozeným, životně důležitým, co ho fo r mu je od dět-
ství, je velkým duchovním da rem. „Od vy kli jsme cho dit na po uti, přitom naši před-
kové vnímali pouť ja ko samozřejmost. V dětství jsem slýchal, jak mo je prabába Růže- 
na cho di la na jednodenní pouť na Vra nov do Br na a mo ji ma min ku, svou vnučku, bra -
la s se bou”. „Měli by chom se vy dat na pouť: ne z po ci tu odpovědnosti, ne pro to, že
chce me vy ko nat nějaký úkon. Prostě pro to, že je to přirozené, ja ko je přirozená oběť”. 
Pouť je rovněž časem ztišení, niterné me di ta ce, se be re fle xe, re fle xe o životě a tvorbě,
o lidské identitě, o pokoře, o do bru a zlu ve světě. Igor Fic si v průběhu svého putování 
uvědomuje ne jen smysl samotné po uti, ale i smyl plnohodnotného živo ta. „Přiznat
sám se be je otázka od va hy. Její největší mírou je zabít sám se be; vykořenit to staré,
stereotypní zlo porostlé naším živo tem tak mocně, až se lpění na životě rovná ne-
reflektované iden ti fi ka ci se zlem… A přitom jsme stále ve de ni! Přiznat sám se be před
Bo hem je otázka prosté nu t no sti… Chválit a děkovat znamená sdílet se a být vděčný.
Vděčnost je paměť srdce”. Na kon ci své po uti se Fic zamýšlí nad smy s lem samotného
putování. „Smu tek uvědomuje, zoufalství ničí. Evi no ja b l ko, Pandořina skříňka a Job. 
Va ria ce na stejné téma. Pořád je to svět, který pro nás Bůh stvořil, aby chom v něm žili. 
To je smysl po uti…Pouť není ukončena ji nak než ve spáse a v ni ne l ze ani do ufat. Jen
věřit. I pro to chodíme na pouť několikrát a třeba jen pro zastavení na cestě. JE
SPOUSTA CEST, ALE POUŤ JE JEN JEDNA”. Fi co va ce sta, pouť, má sym bo lic kou 
pla t nost, je spo je na s přítomností, minulostí i budoucností, má duchovní cha ra kter,
stává se au to ro vou křížovou ce stou. „Křížová ce sta je ob ra zem našeho živo ta a by lo
by dobré nějakou projít vždy c ky jed nou za rok. Naučit se zastavení; každý z nás
během ce sty upad ne, kle s ne, …každý pozná Šimona z Cy ren ny či Kyrény, stejně ja ko
Ve ro ni ku…A každý z nás bu de nahý, zostuzený, bezbranný a ponížený, o každý cu -
cek a cár našich ha der a našeho těla se bu de hrát v ko stky, jen tak, z plezíru…”

V celé kni ze Igo ra Fi ce Vypalování stařiny vidíme au to ro vu fa s ci na ci ba ro kem,
barokním vnímáním světa, posledními věcmi člověka. Spi so va tel podává ob raz dvojí
pod oby smrti, jež je příznačná pro ba ro ko. Smrt je zo bra ze na s naturalistickými de ta i -
ly ja ko trest, ja ko hrůzný zánik lidského živo ta i ja ko mi lost, ja ko vy toužený cíl lidské
duše na její cestě k Bo hu. Fic se přiklání k druhému, ke křesťanskému po hle du na
umírání a smrt. Pro to je mu blízký Kalistův po hled na dějinnou epo chu ba ro ka. „Ka -
lista nerozpráví o místě ani o době, ale o duši a o srdci, o určujícím vnitřním prin ci pu
všeho směřování umění, po ezie a díla”. Vycházeje rovněž z po hle du Zdeňka Ka li sty
na české ba ro ko, au tor tvrdí, že tvář české kra ji ny má barokní ráz. Tu to skutečnost si
uvědomuje při své po uti – vidí ce sty, jež jsou lemovány Božími mu ka mi, kříži a kap-
ličkami.
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K dalším důležitým tématům kni hy patří in fo r ma ce o kulturním dění (literatuře,
hudbě a výtvarném umění), o Ficových literárních láskách, o au to rech, kteří literár-
ního hi sto ri ka silně ov li v ni li a zasvětili ho do tajemství li te ra tu ry (Léon Bloy, Oto kar
Březina, Ja kub Deml, Jo sef Váchal, Vítězslav Ne z val, Vladimír Ho lan, Ivan Blatný,
La di s lav Dvořák, Ka rel Křepelka, Zbyněk He j da, Jiří Kuběna, Jaromír Ze len ka, Jo sef
Mle j nek, Miloš Do ležal, Pa vel Kolmačka aj.). Ve l mi přínosné a cenné jsou Fi co vy
úvahy o umělecké literární tvorbě. Ta je pro au to ra činností duchovní, vnímá ji v šir-
ších kulturních sou vi s lo stech, je úzce spo je na s filozofií, teologií a liturgií. Právě pro-
střednictvím li te ra tu ry nalézá tvůrce smysl živo ta. „Umění je srodné s božstvím, i ono
má klíče od smrti a je bránou otevřenou do pe kel. I ono nás dokáže vynést z hro bu. Se -
sto u pit do pe kel znamená vidět, slyšet a po znat, co jsem já. Pe kla by chom se zno vu
měli naučit bát a zno vu by chom se měli učit vážit si umění! I. Fic vyjadřuje opra v do -
vou ra dost z živého slo va, které je vyslovováno a sdíleno. Je empatickým člověkem,
který na po uti slo va ne jen pronáší, ale také je od spoluputujících přijímá a uvažuje
o nich. Slovesné umění, zejména po ezie, je pro Igo ra Fi ce velkým ta jemstvím, tím, co
jsme s to po cho pit a přijat po uze srdcem, vycházeje z názorů Ja c qu e se Ma ri ta i na
a Léona Blo ye. „Ima gi na ce má smysl jen po tud, po kud je ob ra zem našeho srdce hýč-
kaného v náruči imanentní tvořivé vůle od věků existující a nám od počátku svěřené.
Pak může být iniciací, otevřenou bránou. Nic z to ho, co jí zahlédneme, nám ni k dy do -
ce la nepatří”. Umění se pi sa te li stává mod li t bou, pro tože, „bez mo d li t by není žádné
dílo možné, pro tože náš život je mod li t bou, byť by to mělo být na hra ni ci pádu”.

Igor Fic si nesmírně váží Františka Xa ve ra Šaldy, je ho názorů na literární dílo.
V kni ze Vypalování stařiny se tvůrce také zamýšlí nad posláním básníka a kri ti ka.
Básník je tvůrcem díla, kri tik dílo in ter pre tu je. Umělecké dílo exi stu je sa mo o sobě,
má duchovní, nadčasový, nadpřirozený původ, „vzešlo z vnitřního světa umělce, vy -
je vi lo se skrze je ho život”. „Uměleckým dílem obje kti vi zu je tvůrce své trápení ne bo
i božskou ra dost a umožňuje nám prožitek krásy. Prožit kem krásy na opak ten, kdo
umění vnímá, obje kti vi zu je své trápení a pro pad ne v ra dost”. Dle Fi ce se básníci a kri- 
tikové pravdě jen přibližují, „mystikové jsou s uměním za jed no”, „pro tože slyšeli já-
sot kůrů andělských”. „Tam, kde se umělec pravdě přibližuje, hledá a touží po ní
a výjimečně se jí dotýká a bývá jí dotčen, tam my stik ví a sděluje, svědčí”. Pro to I. Fic
dochází k závěrečnému konstatování, že umělecké i kritické dílo „se pravdě jen při-
bližují, ja ko se na po uti ne bo jen ce stou přibližuje me Bo hu… „Kri tik by měl svým
úsilím a svým dílem mířit ke stejnému, čili k metafyzickému ho ri zon tu bytí ja ko
básník”.

V celé kni ze jsme svědky dvojího vnímání času. Jed nak je to čas lineární, jenž je
spo jen s přítomností, každodenností a čas cyklický, spojený s proměnami ročních
období, s cyklickým opakováním významných křesťanských svátků. Ten to čas je Fi -
cem intenzivně vnímán při návštěvách poutních míst a v chrámových pro sto rech.

Na závěr našeho zamyšlení nad kni hou Igo ra Fi ce Vypalování stařiny můžeme
společně s literárním hi sto ri kem Ja ro s la vem Me dem po zna me nat, že…pod le Igo ra
Fi ce je pod sta tou opravdové po uti především sna ha po znat svět ja ko Boží dílo, ja ko
místo, jež pro nás Bůh stvořil. A je těžké přijmout svět, po kud jej ne pro putu je me, pro -
tože pouť je také důležitým poučením o nás samotných, o našich vítězstvích i pro-
hrách. Tímto poznáním přerůstá Fi co va kni ha literárně esejistický ho ri zont a stává se
nevšedním po hle dem na naši spi ritu a li tu”. 

Lukáš Průša, Ostra va 

Tożsa mość narodowa a lit era tura

Re cen zo wa na mo no gra fia1 po wstała ja ko pra ca ha bi li ta cyjna Au to ra (por. s. 432– 
–434) i jest re zu l ta tem ba dań, pro wa dzo nych przez Li bo ra Ma r tin ka nad li te ra turą
polską i czeską au to rów mie sz kających na Śląsku Cie szy ń skim. W tym za kre sie po -
wstało wie le prac cze skie go lite ratu rozna w cy, m.in. Polská li te ra tu ra českého
Těšínska po ro ce 1945 (Opa va 2004), Polská po ezie českého Těšínska po ro ce 1920
(Opa va 2006), Re gion, re gio nali s mus a regionální li te ra tu ra (Opa va 2007). L. Ma r ti -
nek jest rów nież au to rem pu b li ka cji o Fry de ry ku Cho pi nie w li te ra tu rze cze skiej
(2013). Pra ce te były związa ne z gran ta mi pro wa dzo ny mi na Uni wer sy te cie Śląskim
w Opa wie (Slezská uni ve rzi ta v Opavě), gdzie Au tor wykłada li te ra tu rę czeską oraz
sto sun ki cze sko- po l skie w li te ra tu rze i sztu ce. Pre zen to wa na pra ca do tyczy spe cy-
ficz ne go proble mu to ż sa mo ści w cze skiej i pol skiej li te ra tu rze po wstałej na Śląsku
Cie szy ń skim. Pro b le mem tym współcze ś nie za j mu je się wielu ba da czy, za rów no lite -
ratu rozna w ców, kul turo zna w ców, jak i językoznawców. 

Mo no gra fia składa się ze Wstę pu (s. 5–8), Czę ści teorety czno-me todolo gicz nej (s.
9–22), dwóch za sad ni czych roz działów: Część kultu ralno- histo rycz na (s. 23–306) i
Część kultu ralno- semio tycz na (s. 307–367) oraz z Za ko ń cze nia (s. 368–370) i In deksu 
na zwisk (s. 374–390). Zamy ka ją Bi b lio gra fia, po dzie lo na na bi b lio gra fię pod mio tu i
przed mio tu, za j mującą kilkad zie siąt stron (s. 391–430). 

W czę ści po świę co nej za gad nie niom teorety czno-me todolo gicz nym za po zna je -
my się z pro ble ma tyką to ż sa mo ści, a prze de wszy stkim to ż sa mo ści li te ra c kiej na
Śląsku Cie szy ń skim po ro ku 1990. Ma r ti nek w swo jej pra cy sta wia 9 głów nych tez 
(s. 15–22). Jedną z nich jest stwier dze nie, że z chwilą upa d ku tota lita r ne go re żi mu li -
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