
   Knížku Poutník vydal Emil Adamec u příležitosti odhalení jeho sochy Poutník 
na kopci Baba, Bezručově vyhlídce, ke 140. výročí narození a 50. výročí úmrtí 
Petra Bezruče. Současně vypovídá o Adamcově dobrodružném putování 
neznámými světy, vytvořených monumentech a návratech do Sedlišť. V 
Poutníkovi se také podělí o své “putování” od dětství v Sedlištích po další 
místa jako je Bruntál, Plesná, Ostrava.
   Emil Adamec jako poutník není chodec ani pocestný, ale neobyčejně 
vnímavý pozorovatel. Mezi dnem a nocí není u něho rozdíl. Alespoň pro 
cestování. Jak je to s tvorbou, najdeme I na to odpoveď. Hledání noclehu s 
pohledem na město v noci, přes den pak do světla promítnuté noční vidění.
   Jeho vyprávění je tak plynulé, že nám z něho uniká udání konkrétního data. 
A tak jenom sledujeme, že “společně se vydali”, “pokračovali jsme”, 
“následovala cesta”, “blížíme se”,  “přijíždíme zrána”, “seznamujeme se s lidmi”, 
“den byl u konce”, “letecká linka mne přepravila”, “odjíždíme”. To však vůbec 
nevadí, protože je v nich skrytá místní určitost, každé spojení má vazbu na 
konkrétní místo a čas.
   Víc než 10 částí zhruba čtyř desítek kapitol Poutníka má v titulu Baba. To je 
symbol blízkého rodného místa, kterého si autor neobyčejně váží. Okolo 
Poutníka na Bezručové vyhlídce se roztáčí Adamcovo dílo a kopec Baba je pro 
něho znakem. Bezručovu vyhlídku nebo kopec Baba jako znamení Sedlišť 
nosí sebou ať je teprve na kraji světa, v Oščadnici, nebo velmi daleko, třeba na 
Novém Zélandu. Ocenění Bezručovy vyhlídky je od Emila Adamce zasloužené 
a obdivuhodné.
   Ozve se u něho studium Slezských písní, které vzal sebou na cesty. I když 
báseň Na pěkné vyhlídce není ve Slezských písních.
   Poutník, to je čtivost a mnoho vzpomínek s podtextem obdivu k plnému  se 
odevzdání pro popisované situace.

Báseň Na pěkné vyhlídce
Poutníče milý z doliny,
zde zůstaň chvíli stát:

Pohlédni vzhůru z výšiny,
nestyď se zadumat.

Poutníče milý z doliny,
pokloň se, zůstaň stát:

pozdravuj krásné Beskydy,
hleď vše obdivovat

V Sedlištích 27. 10. 2012
PhDr. Josef Bartoň 
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