ANTONIN KRATOCHVIL

Dárny a pánové,milí pÍátelé,
v programukonÍ-erence
byla má pňednáška
ohlášenapod titulem,,Změnyexilovéhopísemnictví
v sedmdesátych|etech...
Prvníčástse mě|a věnovatzměnám
pňechoduz, jedné|iterárníoblasti do druhéa strukturálnímv1ivojov1im profilťrm
jednotliv1/ch
Iiterárněvědnch pracovník. Vybraljsem si osobnosti,kterymkriticky a pŤedevším
objektivněnebylavěnovánadostatečná
pozornost,aťjiŽv oblasti vědy či odbornéŽurnalistiky.
Na tclbylo poukázánoi v zahraničním
tisku.
Měl jsenr na mysli proť.RenéWel|ka,kter zemŤelpňedpěti lety ve Spo1enych
(byl vídeiískymrodákema vážilsi malézaalpskérepub|iky),dále proť.
sti|itech
FranciseDvorníka,v znarnného
byzanto|oga
a znalcečeského
barokaa konečně z rrrladší
generaceKarla Vránu, byvaléhorektoraNepomucenav Římě a proítsorana neapolské
a pak Lateránské
univerzitěa konečněpo pádu komunismu
na Karlově univerzitě,ktery žr'1e
mezi námi, stejnějako slavistuAntonínaMěs.
na univerzitěve Freiburgu.
ťana,b;ivaléhoproÍ.esora
Rozhodl jsern se všakjinak - ve svémživotějsem utrpčIránu:pŤedkratičkou dobou zemŤelmtij bratr.'senátor,vysokoškolskyproÍčsora skautsk1ipra.
covník Josef Kratochvt|. (Z rétorány jsem se ještě zce7anevzpamatoval')Zili
jsmc v exilu pŤesčtyŤicet
let, i kdyžkaŽd Ž1|v jinéspolkovézemi. on ve WÚr.
tenbcrkua já v Bavorsku.Procestovalmirnojinéna v1izkumnychÍilmovychv1i.
poušť
prirvítclr
Kalalrari,stejnějako proŽiIněkolik tldnťlse svymi studentymcve vě.
z,iLaponci.Zemíe|l l. května200l v nemocniciv E'sslingenu Stuttgartu
bylo, aby
ku osmdesátišestilet. Rodákem byl z PozoŤicu Brna a jeho pŤánínr
byl pochovánv Brně do rodinnéhrobky Kratochvil .
Konradem Lorenzem' ktery byl
Vědecky praooval s rakouskym proÍ.esorern
v Scewiesenu.
vec]clucínr
Max-Planck Institutpro obor Verhaltensplrysiologie
cestami.
Nebyl ovšemjeho ryzím stoupencema šel rlnohdy i protichridn1/mi
německy,norskya anglicky,ale jeho prvníkni\čdeckypublikovalpiedevším
ha vyšla česky(Problén zoopsv,cltologiect zoosociologie.Stuttgart,Mnichov
t954).
Než pňejdudo jinéjeho pracovníoblasti,chtě|bych sc krátcezmínito jeho
prof.
stuiliíchna Masarykclvěuniverzitěv Brně' kde byl nadšenm posluchačem
kter ocenil jeho disertační
ArnoštaI. Bláhy a psychologaVilémaChme|aŤe,
práci ProblétnorientočníhosnĎ,sluptactva.Vedle MU studovaltakéna Vysoké
školelesníhoinžen rstvív Brně a spolupracovals vědci tohoto ristavuprof,
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Bayerem a oktaviánem Farsk1/m.Po komunistickémpuči l948 jsme museli
_ obajsme byli vy|oučeni
uprchnoutdo zahraničí
tzv.Akčnímiv1/boryz Masa.Věnoval
jsem se
rykovy univcrzity.A našespolečné
cesty se pracovněrozešly.
vylučně|iterárnílristoriia rozhlasua bratrsvémuoboru.
Vedle vědecképrácc Se bratrjako univcrzitníproÍ.esor
a skautsk instruktot.
věnovalrnládeŽiv exilu jako nikdo pÍedníIna nikdo po nělrrIPíšio tonrv druhémdíle .''z(1ostn(1tytni
poll'.. (Mnichov, PlzeĎ l998). Zdc
drat\,a minov1,nti
zrjstávánesplacenydluh' i kdyžbyl jmcnovánčestnymobčanemBrna.V letech
1952 až l9.55 byl pracovníkemspeciálníjcdnotky US Army. v tomto období
prÓz'(Nejvěrtrěj'írl'pojednávajícío Ťírn.
vznikla jedna z jeho ncjvyznamnějších
skémlegionáŤi'kterého'zavražd1|i
Germáni (v sbírcePtačíntelodie,Mnichov
l954, cdice Lucernička).
Po návratuz USA za|oŽ1lvynikajícía dodnesnedoceněnou Československou
dálkovou školuv exilu. Její hlavníprogramya edicc
jsou otištěnéve zkratce v II. a III. díle.''z't,t
ostnatymidrcít\,tttttitttlvynipoLi...
Doma o Dálkovéškolenevědělitéměč
nic. o exilovÓnrškolstvíse všakdorllir
nrluvilo,ojcho eventualitějiž
v rocc1947.A návrhypŤišlyod r znych osobností
velikány rrašeho
nái r znych světov ch názorŮ.Tyto osobrrosti
byly a zťtstanou
roda.Mnozí z nich byli popraveni,.jakodr. Milada Horáková.Záviš Kalandra.
Josef Kepka a další.Podle prokurátoraUrválka ,'titozločincizpŮsobili velké
škodylidu a budovánísocialismua oddanostiKlementuGottwaldovia věrnosti našichnárodťr
SSSR,.!V politickychprocesechnepadlonikdy ani slovo cl existenciČs.dálkovéškoly.Estébácia soudcovéuměli rychlc mučita popravovat
bylo v tédobě popravcnclvíce
a jak poukázal Karel Kaplan, v Českoslclvenku
lidí ne'zve všechtzv. lidovych dcrnokraciíchdohrornady.Píšio tétotr.agéclii
.jc.
justici dobŤeinÍbrInotŤídní
dině prclto'žccxilová rnládežbyla o kornunistické
vána právě v DálkovÓ škole'Uvedl jsem tuto ilustraciproto,žeDálková škola
jen mateŤštině
čizeměpisu,n bržinformovalamládežo tom.co sc
nevyučovala
Kratoclrvila.
doma dělo. Stalo sc tak na pŤánívedoucíhoško|y,JoseÍ.a
PŤedčasemměli ti, kdo sc považujíza zna|ceexilové|iteratury.konÍ'erenci.
Nikoho z nás pro jistotunepozvali,ale ani A. Zacha a F. Knoppa,skutcčnÓznalncbyl Ústav pro českoulitcraturu,ale
ce!Mluvilo se cl nás bez násIPoŤadatelem
jiná organizace.Ncchávám to bez komentáŤe.
Kratochvilabych
Po smrti JoseÍ.a
alespoĎdvacetknih pro mláchtěljenornňícitěmto ,'Znalc m,.,aby si pŤečetli
Bratrovi bylo lhostcjno,Že ho ignorují(vyjirnkutvoŤil
dežao láscc k pÍírodě.
nejen Ladislav Solclán)bcz znalostijeho díla,a ňeklrni jen: ',NejsoudťrleŽití'
pohŤbí
spolehlivěje ijejich broŽury...
byli ostatněnikdy. Časmlčením
JosefKratochvil(J. K. Baby; JiŤíJcmar)napsalsedmnáctknih a brožuro pŤío skautech,Závěrem chci jrnenovatalespoii něktcr .
rodě, ptaotvua pňeclevšírn
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celéjeho zčástiopomíjenÓdílo.Jeho oboremna Masarykově
jeŽ charakterizují
dominuje vc všer:hjeho
univerzitěbyla i psychologie.Psychologie mláclcŽe
lctech, S/rrlečlÍhoši.
osnlnárcti
v
plrÓzách,doŘoncei v prvotině, kterou napsal
radii v zahraničí,
kulturrrí
Čcská
<]vč.
bosáhla seclmnáctivyclání.v zahraničí
jeho pr6zy Kttiocenila
ktcrouvedl prof. oklahomskéuniverzityRobertVlach,
aka'
jury
KŤesťanské
i
u
<Josáh1a
occnění
Ste.iného
htto životěivíŤctt,Luncll9.57.
tte
upozorntt
ohtěl
knih
bych
den]ie,kterou vedl prof. Karel Vrána. Z dŤívčjšíoh
rornán
pŮvodně
ČentohŤbet,
o |912,Stuttgart;
K čcl?'obor\,,l938,rozšíňen
tíÍu|
deníkuNašinec,neŽ jej
o muÍlonovi,vycház'd takév olornouckémcllouholetém
Brntl
KráL ttttlt,ylú,
vykradli;
komurrističtípropagarrdistézaká,za|ia closlova
pxtčí
Z
|960;
Stuttgart
l943,
r, prvrrívydáníBrno
1946;Kuh k _ chvojnick1,v,
Má vlttst,
krottiky,PŤcrov|993; z několika učebnicbych upozornilna čítanku
Stut1958-ve
v
roce
uŽ
vyšlcl
místě.Její prvnívydání
která stojína čestném
nutno
také
Jc
v
exilu.
tvoŤit
ktcŤízačali
tgartua obsahovaloi novinky autorťr,
která otiskla Ťadu
uvéstněkolikaletéKratochviiovo recligovánírevue Ethologie,
jeho
snlrtí.
článkrio dětskéliteratuŤea zarrikla
a uctili památ
Časse rni jiŽ naplnil,prosil bych vás však,abychompovstali
exilového
českého
velkého
a
skromnéhočlověka
ku tohoto sociálně cítíoíilo,
vědoe.
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Bayerem a oktaviánem Farskym. Po komunistickémpuči l948 jsme museli
uprchnoutdo zahraničí- oba jsme by|i vyloučenitzv. Akčnímivlbory z Masa.
rykovy univerzity' A našespo|ečné
cesty Se pracovně rozeš|y'\ěnoval jsem se
v;ylučněliterárníhistorii a rozhlasu a bratr svémuoboru.
Vedle vědecképráce se bratrjako univerzitníprofesor a skautsk instruktor
věnovalm|ádeŽiv exilujako nikdo pÍedníma nikdo po něm! Píšio tom v druhémdíle ,..za ostnatymi draty a ruinovymipoli.,. (Mnichov, Plzeř |998). Zde
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již v roce194J' A návrhypŤišlyod r znych osobností
mluvilo,o jeho eventualitě
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tŤídní
vána právě v Dálkové škole.Uvedl jsem tuto ilustraci proto, Že Dá|ková škola
jen mateÍštině
nevyučovala
čizeměpisu,n;ibržinformovalam|ádežo tom,co se
doma dělo. Stalo se tak na pÍánívedoucíhoškoly,Josefa Kratochvi|a.
PŤedčasemměli ti, kdo se povaŽujízaznalce exilovéliteratury,konferenci.
znalNikoho z nás pro jistotu nepozvali,ale ani A. Zacha a F. Knoppa' skutečné
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