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Záslužná světlá stopa Jiřího Frýzka           
František Uher           

 
     Regionální literární historie, divadelní historie se zaměřením na počátky českého divadla a jeho hlavní 
představitele, memoárová literatura, literární osobnosti regionu a literatura o pověstech, to jsou hlavní oblasti 
tvůrčího zájmu spisovatele Jiřího Frýzka z Rychnova nad Kněžnou. Zjednodušeněji řečeno - literatura faktu. A 
právě ta je z pestré mapy literárních žánrů ve všech svých specifických odnožích nejzranitelnější, nejnáchylnější 
někdy dokonce až k politicky motivovanému ekvilibristickému manipulování s fakty, zjednodušování, retušování a 
krajně neobjektivnímu černobílému vidění. Tyto neduhy se literaturou faktu táhnou od jejího zrodu, který ani nelze 
datovat, vždyť čím jiným byly již pradávné kroniky? 
 
      Jiřímu Frýzkovi, skromnému a nesmírně pracovitému spisovateli, budiž přiznána snaha o objektivní, cizelérský 
přístup ke zpracovávané tematice. Zdárně se vyhýbá planým chválám a mentorování, čímž jeho práce získávají 
na věrohodnosti, přesvědčivosti a čtivosti. Za téměř čtyři desetiletí spolupracoval s řadou autorů; za všechny 
jmenujme doc. PhDr. Jana Dvořáka a PhDr. Františka Černého. Svými příspěvky se podílel na mnoha sbornících 
a vlastivědných publikací, spolupracoval s rozhlasem, přispíval do regionálních novin a časopisů, podílel se na 
besedách a autorských čteních, jeho činnost se dočkala příznivého ohlasu i za hranicemi naší vlasti.  
 
      To vše je samozřejmě hodno pozornosti a uznání, ale (někdy ne zcela spravedlivě) je spisovatel vnímán 
především jako autor knih. Neboť co je psáno… Povšimněme si tedy této tvůrčí orientace Jiřího Frýzka, 
objevujícího pozapomenuté (a mnohdy téměř zapomenuté), objevitele hodnot zneuznaných, pomíjených a někdy i 
pomíjivých. A přesto tak nesporných, že spoluvytvářejí historii. Tu neokázalou, pramálo pompézní, zdánlivě 
všední. Leč kolik je na bojišti maršálů a kolik neznámých bojovníků? Kolik je lidí vstoupivších ve známost? 
Žalostně málo proti množství přehlížených a opomíjených, ačkoli právě oni tkali tu nejryzejší, nejpoctivější, 
nejprostší nit dějin. Právě těchto hodnot si byl Jiří Frýzek plně vědom, když připravoval knižní prvotinu 
Rychnovské pohledy (1988), věnovanou cechům, řemeslům, školství, poště a požární ochraně. Mimořádné 
pozornosti se těšily jeho Vejchysty do říše báječin (1988, Kruh, kniha roku). Samostatné tituly věnoval Filipu 
Jakubu Prokopovi, Čechu z Liberka (1990), Patriku Blažkovi (1991), manželům Rettigovým (1992), významným 
osobnostem okresu Rychnov nad Kněžnou (1994 a 2001), Václavu Aloisu Jungovi, Michalu Siloradu Patrčkovi. V 
dalších publikacích se zabýval počátky českého kočovného divadla a působením jeho představitelů Hynka a 
Pavlíny Vicenových (2004). Nelze opomenout knihy Babička vypravuje (2003), Ze starých kronik (2004), Muž, 
který hovořil s Homérem a Vergiliem (2006), Ze světa pověstí (2007). K výročí 750 let od první historické 
zmínky o Rychnově připravil historický přehled, doprovázený obrazovou částí L. Imlaufa (2008), a studii o 
vambereckém hudebním skladateli Janu Václavu (Hugo) Voříškovi.  
 
      Kolik úsilí, badatelské činnosti, ověřování a srovnávání, znalostí a možná téměř dobrodružného pátrání se 
skrývá za dosavadním literárním dílem Jiřího Frýzka. Zda si uvědomujeme, jak málo nám některá uvedená jména 
říkají, třebaže jsou nesmazatelně zapsána v kulturní historii! A někdy se neprávem říká "v historii regionu" - 
náležejí přece do kontextu kulturní historie celého národa. Spisovatel Jiří Frýzek, jemuž je třeba přiznat 
svědomitou práci s českým jazykem, za sebou zanechává úctyhodně širokou, světlou stopu. 
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