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Vážený Mistře, milý pane Škvorecký, vážené dámy, vážení pánové! 

 Nikdy jsem ještě neměl čest proslovit laudatio, několik jsem jich pouze slyšel. Teprve 

nyní zjišťuji, jak obtížná je to úloha v případě člověka, kterého všichni důvěrně známe díky 

jeho knihám, článkům, scénářům, překladům i rozhlasovým vystoupením, ať již jsme jej 

osobně potkávali či nikoliv. Josef Škvorecký se stal pojmem již nedlouho po dovršení 

Kristových let zásluhou románu Zbabělci, který znamená v české literatuře přelomové dílo, a 

to bez ohledu na kampaň rozpoutanou komunistickým režimem, zaskočeným více uvolněnou 

politickou atmosférou, v níž se kniha objevila, než jedním nadaným spisovatelem. Po 

Zbabělcích už česká literatura nemohla vyhlížet jako dříve již proto, že román vyslovil 

prožitek a zkušenost generace dospívající v období sklonku protektorátu z jiného úhlu 

pohledu než tehdy preferovaní autoři, omámení komunistickou vizí budoucnosti. Nikoliv 

náhodou se Zbabělci stali senzací právě v čase, kdy rozhlas vyčlenil větší prostor pro 

jazzovou hudbu a kdy začínala vznikat malá divadla jako byly Semafor a Paravan, s nimiž 

oslavence spojovaly přátelské i autorské svazky. 

Ani další Škvoreckého práce nevycházela zrovna lehce, vzpomeňme tu kuloárovou 

politickou diskusi o vhodnosti publikovat Legendu Emöke, onu působivou konfrontaci 

novodobé světice s přízemností a utilitarismem jejích nápadníků. Ale potom již následovala 

hotová smršť, od roku 1964 do roku 1969 každoročně jedna až tři knihy, zahrnující široké 

žánrové spektrum od esejů přes detektivky, povídkové soubory až k románům a novelám, 

mezi nimiž musím zmínit můj oblíbený Konec nylonového věku. Autor v nich, poučen 

postupy a jazykem moderní americké literatury, kterou zpřístupňoval jako překladatel i 

redaktor, zachytil s kritickým nadhledem, ironií a laskavostí nejen touhu po lidské důstojnosti 

a svobodě v těžce zkoušeném českém prostoru, ale také nenávratně zmizelý, krutý i krásný a 

bezděčně i vědomě idealizovaný jinošský věk. Na pozadí smutné a ještě smutnější doby zní 

saxofon, vyslovující úzkosti i naděje duše, jež touží po lásce a volnosti, dívky jsou krásné, 

žádoucí a nedostupné, hvězdy filmového plátna pak okouzlující. Ostatně k filmu měl a má 

Škvorecký blízko; ve druhé polovině šedesátých let vznikají podle jeho próz a námětů 

televizní i filmové scénáře; za všechny uvádím Flirt se slečnou Stříbrnou.  

Potom jsme se my, co zůstali v Čechách a na Moravě, setkávali s Škvoreckého díly a 

činností jinak: V podobě pokoutně šířených kopií dvou kapitol Tankového praporu, 



otištěných kdysi v časopisu Plamen, v podobě ohmataných knížek nakladatelství Sixty-Eight 

Publishers, jež založil spolu s manželkou Zdenou Salivarovou, i v podobě samizdatů, chvatně 

pročítaných během jedné jediné noci. Především díky Škvoreckým nikdy zcela nezmizela 

vazba mezi domácí a exilovou literární tvorbou. Ale o tom všem i o jeho dalším kanadském 

působení se tady v uplynulých dvou dnech mluvilo a nepochybně bude mluvit i nadále. 

Ještě před konferencí jsem se zamýšlel, v čem tkví nesporný úspěch a přitažlivost 

Škvoreckého díla. Nevím, zda se mnou bude souhlasit jubilant, případně publikum v tomto 

sále. Domnívám se však, že Josef Škvorecký dokázal jako nikdo jiný propojit mikrokosmos 

provinčního českého města s pohnutými osudy a dějinnou zkušeností celé české společnosti, 

včetně její exilové složky, žijící už v jiném, globalizujícím se světě. Učinil tak civilně, 

s ironicky nastaveným zrcadlem, v němž ztrácí patetický rozměr protinacistický odboj, 

Pražské jaro se svými protagonisty, exulantské spolky i sám vypravěč, zato do popředí 

vystupuje individuální lidská zkušenost. Neokázalý a plachý Danny Smiřický, autorovo alter 

ego, se tak stává personifikací českého příběhu od soumraku první republiky až do sklonku 

20. století. I proto zastínil v obecném povědomí kdysi slavné majitele náchodského panství, 

od nichž si vypůjčil jméno. 

Dny kolem svátku knížete Václava mají v náchodských dějinách zvláštní kouzlo. 

V neděli 29. září 1437 obsadil město a hrad na dlouhý čas dobrodružný šlechtic Jan Kolda ze 

Žampachu, později oblíbená postava pokleslých romantických příběhů. V sobotu 27. září 

1924 se v Náchodě narodil Josef Škvorecký. Dnes, ve čtvrtek 23. září 2004, jsme tu svědky 

slavnostního aktu. Všichni víme, že Josef Škvorecký kdysi učil na školách v Broumově, 

Polici a Hořicích, jako pedagog vyučoval tvůrčí psaní a dějiny i teorii filmu na univerzitě 

v Torontu. Po listopadu 1989 zaštítil svým jménem soukromé humanitní gymnázium v Praze 

a posléze též Literární akademii, soukromou vysokou školu, jejímž stěžejním studijním 

oborem je tvůrčí psaní. Je proto v logice věci, že se právě Literární akademie rozhodla udělit 

doktoru filozofie Josefu Škvoreckému u příležitosti osmdesátých narozenin jako výraz úcty 

k jeho celoživotnímu uměleckému a učitelskému působení i pevným morálním postojům 

čestný titul magistr umění. 
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