
A N T O N I N  K R A T O C H V I L

Dárny a pánové, milí pÍátelé,
v programu konÍ-erence byla má pňednáška ohlášena pod titulem ,,Změny exilo-
vého písemnictví v sedmdesátych |etech... První část se mě|a věnovat změnám
pňechodu z, jedné |iterární oblasti do druhé a strukturálním v1i vojov1i m profilťrm
jednotliv1/ch Iiterárněvědn ch pracovník . Vybraljsem si osobnosti, kterym kri-
ticky a pŤedevším objektivně nebyla věnována dostatečná pozornost, aťjiŽ v ob-
lasti vědy či odborné Žurnalistiky. Na tcl bylo poukázáno i v zahraničním tisku.
Měl jsenr na mysli proť. René Wel|ka, kter zemŤel pňed pěti lety ve Spo1enych
sti|itech (byl vídeiískym rodákem a vážil si malé zaalpské repub|iky), dále proť.
Francise Dvorníka, v znarnného byzanto|oga a znalce českého baroka a koneč-
ně z rrrladší generace Karla Vránu, byvalého rektora Nepomucena v Římě a pro-
ítsora na neapolské a pak Lateránské univerzitě a konečně po pádu komunismu
na Karlově univerzitě, ktery žr'1e mezi námi, stejně jako slavistu Antonína Měs.
ťana, b;i valého proÍ.esora na univerzitě ve Freiburgu.

Rozhodl jsern se však jinak - ve svém životě jsem utrpčI ránu: pŤed kratič-
kou dobou zemŤel mtij bratr.' senátor, vysokoškolsky proÍčsor a skautsk1i pra.
covník Josef Kratochvt|. (Z réto rány jsem se ještě zce7a nevzpamatoval') Zili
jsmc v exilu pŤes čtyŤicet let, i když kaŽd Ž1| v jiné spolkové zemi. on ve WÚr.
tenbcrku a já v Bavorsku. Procestoval mirno jiné na v1izkumnych Íilmovych v1i.
prirvítclr poušť Kalalrari, stejně jako proŽiI několik tldnťl se svymi studenty mc-
z,i Laponci. Zemíe| l l. května 200l v nemocnici v E'sslingen u Stuttgartu ve vě.
ku osmdesáti šesti let. Rodákem byl z PozoŤic u Brna a jeho pŤánínr bylo, aby
byl pochován v Brně do rodinné hrobky Kratochvil .

Vědecky praooval s rakouskym proÍ.esorern Konradem Lorenzem' ktery byl
vec]clucínr Max-Planck Institut pro obor Verhaltensplrysiologie v Scewiesenu.
Nebyl ovšem jeho ryzím stoupencem a šel rlnohdy i protichridn1/mi cestami.
\čdecky publikoval piedevším německy, norsky a anglicky, ale jeho první kni-

ha vyšla česky (Problén zoopsv,cltologie ct zoosociologie. Stuttgart, Mnichov
t954).

Než pňejdu do jiné jeho pracovní oblasti, chtě| bych sc krátce zmínit o jeho

stuil iích na Masarykclvě univerzitě v Brně' kde byl nadšen m posluchačem prof.

Arnošta I. Bláhy a psychologa Viléma Chme|aŤe, kter ocenil jeho disertační

práci Problétn orientočního snĎ,slu ptactva. Vedle MU studoval také na Vysoké

škole lesního inžen rství v Brně a spolupracoval s vědci tohoto ristavu prof,
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Bayerem a oktaviánem Farsk1/m. Po komunistickém puči l948 jsme museli
uprchnout do zahraničí _ oba jsme byli vy|oučeni tzv. Akčními v1/bory z Masa-
rykovy univcrzity. A naše společné cesty se pracovně rozešly. 

.Věnoval jsem se
vylučně |iterární lristorii a rozhlasu a bratr svému oboru.

Vedle vědecké prácc Se bratrjako univcrzitní proÍ.esor a skautsk instruktot.
věnoval rnládeŽi v exilu jako nikdo pÍed níIn a nikdo po nělrrI Píši o tonr v dru-
hém díle .' 'z(1 ostn(1tytni drat\,a minov1,nti poll '.. (Mnichov, PlzeĎ l998). Zdc
zrjstává nesplaceny dluh' i když byl jmcnován čestnym občanem Brna. V letech
1952 až l9.55 byl pracovníkem speciální jcdnotky US Army. v tomto období
vznikla jedna z jeho ncjvyznamnějších prÓz'(Nejvěrtrěj'írl' pojednávající o Ťírn.
ském legionáŤi' kterého 'zavražd1|i Germáni (v sbírce Ptačí ntelodie, Mnichov
l954, cdice Lucernička). Po návratu z USA za|oŽ1l vynikající a dodnes nedoce-
něnou Československou dálkovou školu v exilu. Její hlavní programy a edicc
jsou otištěné ve zkratce v II. a III. díle.''z't,t ostnatymi drcít\,tt tttitttlvyni poLi...
Doma o Dálkové škole nevěděli téměč nic. o exilovÓnr školství se však dorll ir
nrluvilo, ojcho eventualitějiž v rocc1947. A návrhy pŤišly od r znych osobností
i r znych světov ch názorŮ. Tyto osobrrosti byly a zťtstanou velikány rrašeho ná-
roda. Mnozí z nich byli popraveni, .jako dr. Milada Horáková. Záviš Kalandra.
Josef Kepka a další. Podle prokurátora Urválka ,'t ito zločinci zpŮsobil i velké
škody lidu a budování socialismu a oddanosti Klementu Gottwaldovi a věrnos-
ti našich národťr SSSR,.! V politickych procesech nepadlo nikdy ani slovo cl exi-
stenci Čs. dálkové školy. Estébáci a soudcové uměli rychlc mučit a popravovat
a jak poukázal Karel Kaplan, v Českoslclvenku bylo v té době popravcncl více
lidí ne'z ve všech tzv. lidovych dcrnokraciích dohrornady. Píši o této tr.agéclii .jc.
dině prclto' žc cxilová rnládež byla o kornunistické tŤídní justici dobŤe inÍbrIno-
vána právě v DálkovÓ škole' Uvedl jsem tuto i lustraci proto, že Dálková škola
nevyučovala jen mateŤštině či zeměpisu, n brž informovala mládež o tom. co sc
doma dělo. Stalo sc tak na pŤání vedoucího ško|y, JoseÍ.a Kratoclrvila.

PŤed časem měli ti, kdo sc považují za zna|ce exilové |iteratury. konÍ'erenci.
Nikoho z nás pro jistotu nepozvali, ale ani A. Zacha a F. Knoppa, skutcčnÓ znal-
ce!Mluvilo se cl nás bez násI PoŤadatelem ncbyl Ústav pro českou litcraturu, ale
jiná organizace. Ncchávám to bez komentáŤe. Po smrti JoseÍ.a Kratochvila bych
chtěl jenorn ňíci těmto ,'Znalc m,., aby si pŤečetli alespoĎ dvacet knih pro mlá-
dežao láscc k pÍírodě. Bratrovi bylo lhostcjno, Že ho ignorují (vyjirnku tvoŤil
jen Ladislav Solclán) bcz znalosti jeho díla, a ňekl rni jen: ',Nejsou dťrleŽití' ne-

byli ostatně nikdy. Čas mlčením pohŤbí spolehlivě je ijejich broŽury...
Josef Kratochvil (J. K. Baby; JiŤí Jcmar) napsal sedmnáct knih a brožur o pŤí-

rodě, ptaotvu a pňeclevšírn o skautech, Závěrem chci jrnenovat alespoii něktcr .
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jeŽ charakterizují celé jeho zčásti opomíjenÓ dílo. Jeho oborem na Masarykově

univerzitě byla i psychologie. Psychologie mláclcŽe dominuje vc všer:h jeho

plrÓzách,doŘonce i v prvotině, kterou napsal v osnlnárcti lctech, S/rrlečlÍ hoši.

bosáhla seclmnácti vyclání. v zahraničí <]vč. Čcská kulturrrí radii v zahraničí,

ktcrou vedl prof. oklahomské univerzity RobertVlach, ocenila jeho pr6zy Ktti-

htt o životě ivíŤctt,Luncll9.57. Ste.iného occnění <Josáh1a i u jury KŤesťanské aka'

den]ie, kterou vedl prof. Karel Vrána. Z dŤívčjšíoh knih bych ohtěl upozorntt tte

tíÍu| K čcl ?' obor\,,l938, rozšíňen o |912, Stuttgart; ČentohŤbet, pŮvodně rornán

o muÍlonovi, vycház'd také v olornouckém cllouholetém deníku Našinec, neŽ jej

komurrističtí propagarrdisté zaká,za|i a closlova vykradli; KráL ttttlt,ylú, Brntl

1946; Kuh k _ chvojnick1,v, r, prvrrí vydání Brno l943, Stuttgart |960; Z pxtčí

krottiky, PŤcrov |993; z několika učebnic bych upozornil na čítanku Má vlttst,

která stojí na čestném místě. Její první vydání vyšlcl uŽ v roce 1958-ve Stut-

tgartu a obsahovalo i novinky autorťr, ktcŤí začali tvoŤit v exilu. Jc také nutno

uvést několikaleté Kratochviiovo recligování revue Ethologie, která otiskla Ťadu

článkri o dětské literatuŤe a zarrikla jeho snlrtí.

Čas se rni j iŽ naplnil, prosil bych vás však, abychom povstali a ucti l i památ

ku tohoto sociálně cítíoíilo, skromného člověka a velkého českého exilového

vědoe.
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