
Au tor má ta ké čas to pro ti obec né mu veře jné mu mínění kon fron tu jící názo ry
i v jiných otázkách než zdra votních. Má místy výro ky, kte ré by se da ly nes právně in -
ter pre to vat z ra so vé ho hle diska. Dále mívá os tré výpa dy pro ti veře jně uznávaným
osob nos tem české kul tu ry a po li tiky, což u mnohých vyvo la lo po horšení. Po rušování
ta bu a po buřu jící výro ky v je ho dílech vzbu dily někdy u čás ti kri tiků i čtenářů větší
ohlas než hlubší smysl, je di nečná os o bi tost a vy so ké umělecké kva li ty těch to děl.

Kře sad lo po celý život těžce boju je se svou hlubo ce prožíva nou ka to lickou vírou.
Četné sto py to ho lze na lézt v je ho díle, a to ne jen ve sbír ce povídek, kte rou to mu to
téma tu věno val (Království české a ji né po lo ka to lické povíd ky, 1996). Je to důležitý
mo tiv na mno ha mís tech je ho tvor by, např. v je ho Obětině (1994), která má snad ne -
jvíce z je ho životních zkuše ností emi gran ta, ne bo v je ho dalším zna me ni tém díle
Skrytý život Cy priána Belvy (posmrtně, 2007). Kvůli je ho svérázné mu po jetí té to
proble ma tiky ta ké ty to pro jevy občas nara zily na ne po cho pení. 

Přes vše chny pro ble ma tičnos ti nemůže však po zorný čtenář po chybo vat o au to -
rově sou citném a hlubo kém hu ma nis mu, z je hož po zi ce stíhá ne mi losrdnou a sžíra vou 
sa ti rou pro jevy lidské hlou pos ti a pod los ti, kte ré se zčás ti zdají být na dča so vé, zčás ti
však jsou pozna menány do bou.

Kře sad lo vy příběhy prozrazu jí hlubo kou zna lost lidské psy chiky a jejího fun -
gování ve všech životních tram potách. Mají for mu čas to ale go rickou, jsou protka né
fan taskními prvky, neočekávanými aso cia ce mi a pro ni ka vou du cha plností, ve kte ré se 
prolínají vážnost a hra vost. Z to ho vše ho se skládá au torův ne zaměni telný styl
v dílech, ja ko je sci- fi román Fu ga Trium (1988, do ma 1990), která se odehrává ve fik -
tivní dik ta tuře na po mezí rea li ty a fan ta zie, ne bo je ho značně mno hovrstevna tá Oběti -
na (1994), mnohými po važovaná za Kře sad lo vo ve ledílo, „fan tas tická fraška” La
Calle Neru da (1995), odehrávající se na Ma lé Straně, ale go rický román Dům (po-
smrtně, 1998), du chaplné líčení anomálie doby po sa me to vé re vo lu ci, Rus ti ca lia
(posmrtně, 2006), šoku jící pa ro die české ho ves nické ho románu 19. sto letí, i ne jvíce
kri ti zo vaná „porno faus tiáda” Skrytý život Cy priána Belvy (posmrtně, 2007) aj.

Au tor v posledních le tech své ho živo ta takřka chrlil ze se be díla, která ani nes tači -
la hned vy jít, a tak, jak je vidět, první vydání více ro je ho prací vy cháze la ještě sko ro
de set let po je ho smrti. 

Kri tiko vé snad ne jvýrazněji vníma li chmur né až zas trašu jící strán ky je ho děl. Re -
cen zent románu Skrytý život Cy priána Belvy uzavírá svůj soud tak to:

Kře sad lovský svět je pros to rem hrůzy a smíchu, v němž zájemce provází bo schovský ko -
mentátor lidské exis tence. Je to čas to ošklivý a směšný pohled, ale bez něj není pravda o životě
celá.5

Musíme do dat, že lidská poc ti vost, sou cit a vstříc nost, krása a zázraky příro dy –
tedy zásadně hodnotné a fas ci nu jící as pek ty živo ta, jsou v Kře sad lově dílech vždy
přítom né. Je ale pravda, že tyto hodnoty jsou nejvíce vkládány do děl ja ko román
vytvořený fik tivním au to rem, který ovšem má v sobě hodně Kře sad lo vy vlastní gro -
teskní zkuše nos ti po lo ama térské ho, začínajícího spi so va te le. V románu Dům je ta -
kovým au to rem pes La sius, který se stává úspěšným spi so va te lem se svým románem
Med vědí kruh, báječnou ob do bou skautské ho románu po způs o bu Ja ro sla va Fo gla ra.
Kře sad lo se ja ko au tor čas to obrací ke čtenáři a s leh kou (se be)iro nií ko men tu je dílo
své ho fik tivního au to ra. Je to au torův oblíbený způs ob, jak vy jádřit svou nos tal gii po
věčných lidských hodnotách, kte ré ja ko by zmize ly ze součas né ho živo ta. 

Na kon ci své ho živo ta ne mohl být Kře sad lo asi oprávněně spo ko jený s do bou, ve
které mu by lo dáno žít, ani s vlastní, vel mi kli ka tou ka rié rou, která mu v žád né oblas ti
ne da la možnost je ho je di nečný ta lent plně využít. To to vědomí však no sil mlčky, se
skepsí, víc a víc uzavřený do se be.

Vše chny je ho čtyři děti se sta ly vy so ce kva li fiko vanými, zajímavými lid mi, je den
z nich, Jan Pin ka va, do konce dosáhl i světo vé ho věhla su v oblas ti ani mo va né ho fil mu, 
a to se dvěma pro duk ce mi, kte ré dos ta ly Oska ra. Prvním z nich je krátký film Ge ri’s
Game (1997) a druhým je ve lice úspěčná ce lo večerní pro duk ce – Ra ta touille (2007),
jíž byl spo luau to rem. Je ho otec se však už té to slávy ne dožil. 

Je di nečnost Kře sad lo vy tvor by si po něja kou do bu po au to rově smrti udržova la
po zor nost, pos tu pem ča su pak v zá plavě no votvor by jiných, mladších au torů sko ro
za nikla. Dnes, kromě li terárních his to riků a úzké ho tábo ra fa noušků, o tom to skvělém
spi so va te li ví málokdo. A to je ško da.

Aga ta FIR LEJ

Uni wer sy tet im. Ada ma Mick ie wic za w Poznaniu

Działalność To warzyst wa Pols ko- Cze chosłowack ie go
w Pozna niu (1923–1938)

Na przełomie lat dwud ziestych i trzyd ziestych w Warsza wie, Pozna niu, Lwo wie,
Kra ko wie, Ka to wi cach, Bydgoszc zy, To ru niu i Gdy ni powstały To warzyst wa Polsko- 
-Cze chosłowack ie z fi li a mi w mnie jszych mias tach: Gnieźnie, Os tro wie Wielko-
polskim, Kępnie i Zbąszy niu. 
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Główną ideą działalnoś ci To warzyst wa Pols ko- Cze chosłowack ie go w Pozna niu
było na wiąza nie silnej więzi z Cze chosłowacją (a w dalszej ko le jnoś ci i in ny mi środ -
kowoeu ro pe jski mi kra ja mi) w ce lu prze ciwsta wie nia się gos po darc zej, kul tu ralnej
i mi li tar nej do minacji nie mieck iej. Działac ze To warzyst wa pod kreś la li, że współpra -
ca kul tu ral na ma być jednym z ele mentów związku po li tyc zne go i gos po darc ze go
z Cze chosłowacją, w przyszłoś ci pro wadzące go być może do fe deracji słowiańskiej.
Hasło, pod którym To warzystwo rozpoc zęło swoją działalność w Pozna niu, było
połącze niem slo ga nu zna ne go czes kie go po lo nis ty Ed war da Jelín ka i sta ro polskie go
zawołania: „Poznajmy się – ko chajmy się!” W 1933 roku, wo bec nar as tające go za -
groże nia ze stro ny Nie miec, zmie nio no to hasło na „Ko chajmy się – nie dajmy się!”.
W lipcu 1923 roku, dwa mie siące po założe niu To warzyst wa, je go członko wie – pro -
fe so ro wie i stu den ci Uni wer sy te tu Poznańskie go oraz ar tyś ci i li ter a ci – wy je cha li
w po dróż po Cze chosłowacji, na wiązując kon tak ty z czeską in te li gencją i, już po
powro cie, pu blikując ar tykuły o kul turze i nauce południowych sąsiadów. Po dróże te
pow tar zały się jeszc ze kil ka krot nie w ciągu pięt nas tu lat funk cjo no wa nia To warzys-
twa. Osob ny blok działalnoś ci sta no wiła organi zacja wiec zorów, kon certów, au dycji
i spotkań poświę co nych ważnym pos ta ciom czes kiej kul tu ry: Bedři cha Sme ta ny,
Eliški Krasno horskiej, Alojze go Jiráska, Ja ro sla va Vrchlick ie go, Jo se fa Sva to plu ka
Ma chára, An tonína So vy i in nych. Goś cin nie wykłady w Pozna niu wygłasza li pro fe -
so ro wie Ma rian Szyjkowski z Pragi (Un ja kul tu ral na czes ko- polska, 1926), Fran tišek
No votný z Brna (cykl pre lek cji o Pla to nie, 1931), Václav Kred ba (o tłumac ze niu
Sien kie wic za na język czes ki, 1930); sys te ma tyc zne pre lek cje na te mat kul tu ry, sztu -
ki, przy ro dy i his to rii czes kiej pro po no wa li poznańscy pro fe so ro wie, zwłaszc za Ta -
deusz Gra bowski i Ignacy Ha nus. Wykłady te, bez względu na te mat, gro mad ziły
zawsze powyżej setki słuchac zy. To warzystwo goś ciło chór So koła z Os travy i chór
mo rawskich nauc zy cie lek, po kazy wa no przeźroc za z po dróży po Cze chosłowacji,
urządza no re cy tacje poezji czes kiej (ro bił to m.in. Emil Ze gadłowicz). Członko wie
To warzyst wa mie li zniżki w Tou ring- Klu bie, co sta no wiło za chętę do po dróżo wa nia;
by li także zaan gażo wa ni – ja ko prze wodni cy goś ci z Cze chosłowacji – w PeWuKę,
ot wartą przez prezy den ta Cyry la Ra tajskie go w 1929 roku. Re gu lar nie ob chod zo no
urod zi ny prezy den ta To maša G. Ma sa ryka: wykład pro fe so ra Władysława M. Ko-
złowskie go, T. G. Ma sa ryk a mesya nizm polski, wygłoszo ny z okazji sie demdzie -
siątych piątych urod zin Ma sa ryka był pierwszą pu bli kacją wy daw nict wa Towarzys-
twa Pols ko-Czechosłowack ie go w 1925 roku. 

W roku 1931 To warzystwo zos tało zreor gani zo wa ne. Wy bra no no we wład ze (Ta -
deusz i Władysław Gra bowscy, Ignacy i Ol ga Ha nu so wie, Ka zi mierz Kierski, Krysty -
na Klęskówna), podję to wstępne de cy zje do tyczące re formy fi nan so wa nia (do tej po -
ry liczące po nad stu członków Towarzyst wa Pols ko-Czechosłowack ie go utrzymy -
wało się z subwencji i nie po bie rało składek) i wytyc zo no no we ce le. W roku 1932

liczba członków To warzyst wa wy no siła blis ko trzys ta nazwisk. W paźd zier niku te go
sa me go roku zor gani zo wa no w Pozna niu walny zjazd wszystkich to warzystw pol-
sko- cze chosłowackich i us ta lo no, że ośro dek poznański będ zie ko ordy no wał ich
działalność. Współpra ca układała się po myś lnie, wy mie nia no doświadcze nia, od -
wied za no się nawza jem z odczy ta mi i pro jek to wa no ko le jne inicja ty wy. Z cza sem
poszer zo no kon tak ty na cze chosłowacko- polskie sto warzysze nia, ist niejące rów nież
od lat dwud ziestych w Prad ze i Brnie. Po wy bu chu dru giej wojny świa to wej działal-
ność To warzyst wa zos tała za wieszo na, nigdy go for malnie nie rozwiąza no. 

Najważnie jszy mi pos ta cia mi Towarzyst wa Pols ko-Czechosłowack ie go w Pozna -
niu były: 

I g n a c y  H a  n u s  (właś ci wie Hy nek Ha nuš, ur. 1881 w Ja roměři cach k. Pilzna,
zm. 1948), pro fe sor Wyd ziału Fi lo zo fic zne go Uni wer sy te tu Poznańskie go i lek tor
języka czes kie go od roku aka de mick ie go 1922/23, lek tor języka czes kie go w Wyż-
szej Szko le Hand lo wej w Pozna niu, inicja tor bezpłatnych lek to ratów z języka czes -
kie go dla chętnych mieszkańców Pozna nia (170 słuchac zy) i Gniezna (Koło Miłośni-
ków Języka Czes kie go). Współtwór ca To warzyst wa Pols ko- Cze chosłowack ie go
w Pozna niu; ku ra tor Kor po racji Aka de mick iej Her me sia. Au tor opra co wa nia Stosun -
ki pols ko- czes kie na przes trze ni wieków, wyd. Nakł. To warzyst wa Pols ko- Cze chosło-
wack ie go w Pozna niu, ss.159, Poznań 1936.

W ł a d y s ł a w  M i e c  z y s ł a w  K o z ł o w s k i  (ur. 1858 w Ki jo wie, zm. 1935
w Kons tan ci nie) – zesłaniec sy be ry jski, pro fe sor Uni wer sy te tu Poznańskie go w la -
tach 1920–1928, w tym samym cza sie re dak tor se rii Pods tawy wyksz tałce nia współ-
czesne go i ak ty wny członek To warzyst wa Pols ko- Cze chosłowack ie go w Pozna niu
iPoznańskie go To warzyst wa Przy ja ciół Nauk. Stu dia z za kre su nauk przy rodnic zych
ukońc zył w Ki jo wie, Dor pa cie i Kra ko wie. Był au to rem znaczących prac z his to rii fi -
lo zo fii, socjo lo gii oraz teo rii i me to do lo gii nauk; w cza sie lic znych sty pen diów i po -
dróży nau kowych przeby wał m.in. kil ka lat na Uni wer sy te cie Ka ro la w Prad ze; je go
pu blikacje w czes kich pe rio dykach, m.in. „Česká mysl”, sta no wiły ważny ele ment
czes ko- polskich kon tak tów nau kowych w dzied zi nie fi lo zo fii. Władysław Miec zy-
sław Kozłowski pro wad ził ba da nia i wykładał m.in. w Sta nach Zjednoc zo nych,
Francji, Szwajca rii i Bel gii. 

C y r y l  R a  t a j s k i  (ur. 1875 w Za le siu Wiel kim, zm. 1942 w Warsza wie), dwu- 
krot nie prezy dent Pozna nia, mi nis ter spraw wewnę trznych w rządzie Władysława
Grabskie go, dele gat Rządu na Kraj podczas II wojny świa to wej. Współzałoży ciel
(wraz z żoną Sta nisławą) i ho no rowy członek To warzyst wa Pols ko- Cze chosłowac-
kie go w Pozna niu. W uzna niu dla zasług Cyry la Ra tajskie go na rzecz re lacji pols ko-
- czes kich rząd Cze chosłowacji od znac zył go w 1929 roku ko man do rią Or deru Białe-
go Lwa. Prezy dent Ra tajski wid ział w za cieśnie niu więzi z Cze chosłowacją ko niecz-
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ność his to ryczną wo bec za groże nia nie mieck ie go. W 1932 roku wygłosił przemó-
wie nie, które go frag ment – przy tac za ny w doku men tach To warzyst wa – brzmi: 

Bia da Cze chom i Po la kom, jeś li wczas nie dojrzą gro zy bezpośrednio nad ni mi wiszącej;
bia da im, jeś li po przez najlepsze chę ci po ko jo we nie dos trzegą dość wcześnie zarze wia poża ru.
Jeś li nie krew brat nia, nie wspólność języka i umysłowoś ci, jeś li nie wspólność in te resów gos po -
darc zych – to sam instynkt sa mo za cho wawczy wi nien obyd wa na ro dy zes po lić w je den orga-
nizm du chowy, prze ciwsta wiający wro gim za ku som prze możną wolę utrzy ma nia bytu nie pod -
ległego i gra nic nieuszc zu plo nych obyd wu re pu blik, wolę wytężoną do os tat nich gra nic na pię -
cia. 

K a  z i  m i e r z  K i e r s k i  (ur. 1873 w Jaś liko wie w Lu belskiem), po to mek za-
służo nej wielko polskiej rod zi ny szla check iej z Kiekr za, społec znik, praw nik, eru dy ta
i ko lek cjoner, po sia dacz najwię kszej pry wat nej ko lek cji his to ryc znych doku mentów
i au to grafów w II Rzec zpospo li tej. Pre zes poznańskiej Proku ra tor ji Ge neralnej,
specja lis ta z za kre su pra wa mnie jszoś ci na ro dowych oraz trak ta tu wer salskie go.
Działacz Związku Obro ny Kresów Za chodnich, współzałoży ciel i kro ni karz To wa-
rzyst wa Pols ko- Cze chosłowack ie go, członek Ra dy Mias ta Pozna nia. Po li tyc znie
początkowo związa ny z Na ro dową De mokracją, następnie wsparł Bezpar ty jny Blok
Współpra cy z Rządem.
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