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Mo ravská zemská kni hovna v Brně

Le tošním vítězem ceny Pre mia Bohe mi ca

je fran couzský bohe mis ta a překla da tel Xa vier Gal mi che

Lau reátem ceny Pre mia Bohe mi ca pro rok 2020 se stal fran couzský bohe mis ta
Xa vier Gal mi che. To to ocenění udělu je z pověření Mi nis ter stva kul tu ry Mo ravská
zemská kni hovna zah ra ničnímu bohe mistovi či překla da teli, který se ve své ze mi
významně zas loužil o šíření a pro pa ga ci české li tera tu ry. Vítěze ceny vybírá ko mise
složená z předních českých literárních věd ců z uni ver zitních i aka de mických pra co -
višť a z dřívějších lau reátů ceny.

Xa vier Gal mi che (*1963) je pro fe sorem české li tera tu ry a stře doe vropských kul -
tur na ka tedře slo vanských stu dií při pařížské Sor bonně (Sor bonne Uni ver si té). V le -
tech 1984–1986 žil v Pra ze. Pu bli kační čin nos ti se věnu je od 80. let dvacáté ho sto letí.
Po zor nost české od bor né li terární veře jnos ti si získal například mo no gra fií o Vla -
dimíru Ho la no vi – Vla dimír Ho lan, bi blio té kář Bo ha: Praha 1905–1980 (2009), pře -
loženou do češti ny v roce 2012. 

Gal mi che se dlouho době vědecky zabývá řa dou významných českých li terátů
a do fran couzšti ny pře ložil například něk te ré z textů Kar la Čap ka, Bo hu mi la Hra ba la,
Vla dimíra Ho la na, Ja na Vla dis la va, Ja ku ba Demla, ne bo ta ké Kar la Ja romíra Er be na,
Ja na Amose Ko menské ho a dalších. V rámci překla da telské čin nos ti se mi mo ji né
zaměřil i na vy bra né texty českých es te tiků ja ko Ja na Mu kařovské ho, Jo se fa Durdíka,
Ota ka ra Zi cha, ne bo též výtvarníků, ja ko Jo se fa Vácha la či Bo husla va Reyn ka. 

Český li terární teo re tik a his to rik prof. Petr A. Bílek v sou vis los ti s Xa vie rem Gal -
mi chem říká: „Je ho výkla dy jsou ori ginální, ne sa mozře jmé, a při tom nos né a podnět-
né k dalšímu domýšlení. Xa vier Gal mi che stojí už od konce osm desátých let dvacáté -
ho sto letí, kdy začal pu bliko vat, rozkročen me zi rodnou kul tu rou fran couzs kou a sen -
zi tivně vykláda nou kul tu rou čes kou, kte rou si osvojil. Gal mi che má schopnos ti i ná -
pa dy, jež mu umožňu jí nebýt ani zda le ka pouhým zprostřed ko va te lem českých
výkladů. To, co na chází a in ter pre tu je, je vesměs přínos né i pro český kon text.”

Vy hlášení a předání ceny vítězi za přítom nos ti předs ta vi telů Mi nis ter stva kul tu ry
probíhá tra dičně v rámci Bohe mis tické ho se mináře, který pro zah ra niční bohe mis ty
organi zu je MZK od roku 2016. Ten se však le tos vzhle dem k pan de mické si tua ci ne -
mohl us ku teč nit. 

Al ter na tivním řešením by lo předání ceny Xa vieru Gal mi cho vi z ru kou ře di te le
MZK Tomáše Kubíčka v první po lo vině listo pa du v Paříži, kde byl na plánován
slavnostní večer ve spo lu práci s Českým cen trem a za účas ti velvys lance  Mi cha la
Fleisch man na – nic méně vzhle dem k průběhu pan de mie by lo tře ba i ten to plán opus tit 
a k fy zické mu předání ceny dojde pravděpo dob ně až v úno ru 2021. „Je nám sa mozře -
jmě líto, že ce re mo niál neby lo možné us ku teč nit, ale význam pro fe so ra Gal mi che ho
je asi na to lik na dča sový, že s tím ani Co vid nic nez může... Takže jsme se s pa nem pro -
fe so rem dom lu vi li na poz dějším předání. Avšak vzhle dem k to mu, že jde o ocenění za
rok 2020, k je ho veře jné mu vy hlášení přis tu pu je me už nyní,” uvádí ře di tel MZK
Tomáš Kubíček. 

Pre mia Bohe mi ca se udílí již od roku 1993, do roku 2001 ji udělo va la Na dace
Český li terární fond a v le tech 2002–2011 Obec spi so va telů. V roce 2017 došlo k je -
jímu ob no vení a od té doby ji udílí Mo ravská zemská kni hovna. Význam ceny spočívá 
pře devším ve vy jádření jas né ho vděku za náročnou práci, s níž je šíření české kul tu ry
v zah ra ničí spo je no. 

V minulosti cenu obdržely osobnosti jako Susanna Rothová (1993), Oleg Malevič 
(1998), Christa Rothmeierová (1999), Reiner Kunze (2004), István Vörös (2005),
Edgar de Bruin (2008), Andrzej Czcibor-Piotrowski (2011), Urs Heftrich (2017) či
naposledy italská bohemistka a profesorka Annalisa Cosentino (2019).

Ve ro ni ka HEÉ 

Uni ver zi ta Lorán da Eö tvöse v Bu da pešti

Jan Kře sad lo – za po me nutý gé nius?
K 25. výročí spi so va te lo vy smrti 

Jan Kře sad lo (1926–1995) a je ho mno hos tranný ta lent a neobyče jná ka rié ra
dávají důvod přemýšlet o tom, jak složitá věc je trvalý úspěch a je ho vyšší stu peň, spi -
so va telská nesmr telnost.
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Václav Ja ro slav Ka rel Pin ka va (známý pod uměleckým jmé nem Jan Kře sad lo)
vyrůs tal ja ko je di né a úzkostlivě střežené dítě v ro dině bo ha té ho české ho skláře. Od
mládí pro je vo val mi mořádný ta lent v ce lé řadě oborů. By lo mu asi 4–5 let, když při
návštěvě mu zea uvedl la tinsky jmé na všech zvířat, která tam by la vys ta ve na1. Během
je ho školních let se brzy pro je vily je ho nadprůměr né jazyko vé a ma te ma tické schop-
nos ti, navíc s velkým ta len tem kres lil a zpíval.

Vnější je ho život byl však brzy za ka len ne blahými his to rickými událostmi. Řa da
je ho životních zkoušek zača la již v gymnáziu za pro tek torátu. Byl vy loučen ze ško ly
za rvačku se spo lužákem nakloněným na cistům. Dříve než mohl pokračo vat a do kon-
čit stře doškolské stu dium, něja kou do bu se učil lé kárníkem. Další ra nou osu du by lo
převzetí mo ci ko mu nis ty. Kromě znárodnění ro dinných továren a ob chodů byl do -
konce, ač ne vi nen, ob viněn z oz bro je né ho spiknutí. Byl si ce u sou du osvo bo zen
(prokurátor se dva krát od vo lal), ale vy so koškolské stu dium mu sel přerušit. Po něko li -
ka le tech práce a vykonání po vin né vo jenské služby mohl v roce 1954 ab sol vo vat na
uni ver sitě psy cho lo gii, v té době po li ticky i spo lečensky opomíjený obor. Je ho ka rié ra 
kli nické ho psy cho lo ga se zdála načas stou pat: při pojil se k re no mo va né mu sexuo lo -
go vi- psy chia tro vi Kur tu Freun do vi, pod je hož ve dením se podílel na důležitých
výzku mech. V roce 1968, již po pádu Pražské ho ja ra, odešel do An glie na před jed na -
nou podniko vou stáž, ze kte ré se ne vrátil; ro di na jej nás le do va la, usa di li se v ma lém
ji ho an glickém měs tečku, v Col ches teru.

Zde, fi na nčně si ce za bezpečen, mohl pokračo vat v ka riéře kli nické ho psy cho lo ga, 
ovšem na méně význam né úrovni než v Pra ze, kde byl, ač nes traník, i soudním znal-
cem. Pin ka va, vy ni kající diag nos tik a pro fe sionálně vy so ce kva li fiko vaný od borník,
nebyl vždy scho pen se svými pro vi nčními ko legy di plo ma ticky vy cházet, když na pra -
vo val je jich myl né dia gnózy. Ne po cho pení a za lé ta nahro maděné menší či větší
mrzu tosti způs o bily, že počátkem roku 1982 pře dčasně odešel do důcho du. Co se
z hle diska je dince a pro fe sionála mohlo zdát být porážkou, byl z umělecké strán ky
zisk, poněvadž je ho tvor ba se in ten zivně rozvi nu la až v důcho du. 

Ja ko vědec upou tal též po zor nost, do konce me zinárodní, svými pu bli ka ce mi
a kni hou v oblas ti více hodno to vé ma te ma tické lo giky, kte rou vlastně pěs to val „jen”
ja ko koníček (In tro duc tion to Lo gic for Sys tems Mo de ling, 1988). V obo ru psy chia trie 
vznikla kni ha, vlastně učeb nice Průvod ce in te li gentního lai ka džun glí součas né psy -
cho lo gie a psy chia trie, ze jmé na vzhle dem k tzv. duševním po ru chám a psy cho lo -
gickým pro blémům (2001, on line: www.kre sad lo.cz).

Ne jvíce se však věno val umělecké čin nos ti. Ne jrozsáhle jším a nejtrva le jším se
sta lo je ho li terární dílo, ale zho to vil i malby a kres by a zkom po no val něko lik hu deb -
ních skla deb, včetně mší. Je ho li terární díla, která vzni ka la pod jmé nem Jan Kře sad lo
během krátkých zbylých třinác ti let je ho živo ta, se sta la na krátkou do bu sen zací
české ho li terárního živo ta.

Je ho první román Mrchopěvci, který do ma okamžitě vyvo lal po zor nost, vyšel
v roce 1984 v ne jvětším českém emi grantském vy da va tel ství manželů Škvo reckých,
„68 Pu blishers”. 

Po té se na čas dos tal Kře sad lo do popředí po zor nos ti české li terární veře jnos ti. Je -
ho práce vyvoláva ly smíše né emo ce, pro tože se lišily ode vše ho do sa vadního. Ja ko
emi grant a „ama tér” necítil nu cení pod lé hat právě ak tuálním li terárním módám
opuštěné ho do mo va, ba do konce je různými způs oby zesměšňo val. Ačko li ho kri ti ci
označo va li post mo der nis tou, on pořád tvrdil, že o do bo vé li terární tren dy nemá
zájem. Svá díla tvořil ze záli by, pro své vlastní potěšení, čás tečně apliko val psaní ja ko
odrea gování, i skrze svá díla se snažil zba vit se po ci tu os amění z ne sčetných trau mat
své ho živo ta. Ne sen svými vědo mo stmi po ly his to ra, volně se pro cházel po li terárních
sty lech různých dob a hravě sko tačil me zi různými sfé ra mi lidské ho vědění. I hra
s jazyky a fan taskní ety mo lo gi zování patří k os o bi tostem je ho sty lu. Rád využívá
i žán ry starších i starých časů (sta rořecký epos, zvířecí ale go rie, do bro družný román
pro mládež, sci- fi aj.). Se zvláště velkou záli bou a hra vostí pa ro du je nara tivní me to dy
19. sto letí. Ta to doba s je jími snad naivními, ale záro veň čistými, ještě ne po rušenými
ideály je Kře sad lo vi blízká. 

Ty to tvůrčí me to dy a sty lo vé prvky nezvykle he te ro genního půvo du se stávají na
něk terých mís tech je ho tvor by značně pře bu jelými, ale v je ho ne jlepších dílech se mu
daří je stme lit do je di nečné ho os ob ního sty lu, který mar kantně odráží au torův svéráz-
ný náhled na tvo ra zva né ho člověk a na je ho životní tram po ty. 

Je ho místy ostře, jin dy shovívavě iro nický přís tup k lidským záležitostem pro sa -
ku je ce lou je ho tvor bu. Ja ko kli nický psy cho log má au tor obrovské vědo mosti o lid-
ských schopnos tech, mor bi ditách, ta ké o ta bui zo vaných sexuálních i jiných od -
chylkách. Temně tra gická až příšerná strán ka těch to cho robných lidských záležito stí
se v Kře sad lově díle pro je vu je jen spo ra dicky2. Leh ké va riace pohlavnos ti se ob je vu jí
v Kře sad lově tvorbě ja ko trapně hu mor né nutkání u lidí v pods tatě slušných3, ne bo se
spoju jí s jinými ne ga tivními morálními vlastnostmi4. 
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1 Úda je o ro din ném zázemí a os ob ních as pek tech jsou čerpány z nahráv ky vzpomínek spi -
so va te lo va sy na Václa va Z. Pin kavy, kte rou jsem pořídi la v je ho domě na Mo ravě při své
návštěvě 8. květ na 2019.

2 Viz např. vzrušu jící příběch ma lé ho chla pečka v povíd ce Tri ki tan ze sbírky Slepá bo hyně
(posmrtně, 2006).

3 Viz pos ta vu di ri gen ta v „české” epi zodě románu Fu ga Trium (1988).
4 Viz pos ta vu ar chiváře dra Pi tra v oddílu Pan gerach kni hy Oběti na (1994).



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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5 Jiří Peňáš, Porno faus tiáda ja ko důkaz Bo ha. On line: https://www.tyden.cz [14.10.2007].
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