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Paní rektorko, kolegyně a kolegové, dámy a pánové, 

pocta, které se mi dnes dostalo, není první čestná akademická hodnost, již mi udělila 

vysoká učiliště v České republice, v Kanadě a ve Spojených státech. Ale říkám vám upřímně, 

že ze všech, které vykazuji ve svém curriculu vitae, mě tento titul těší nejvíc. Povím vám 

proč. 

Odedávna jsem přesvědčen, že jeden z hlavních důvodů, proč se u nás zhroutil totalitní 

režim, bylo to, že legálně bylo možné dopracovat se úspěchu a s ním spojené zasloužené 

renumerace jen uměním – pokud byl člověk ochoten respektovat omezení, která starý režim 

umělcům ukládal, a pokud se umělci podařilo proklouznout bez nehody cenzurní sítí. 

Lidé ovšem mají různé talenty, nejen umělecký. Jenomže těmi ostatními talenty – pokud 

člověk nebyl aktivním členem oné významné organizace – bylo možné dosáhnout ne snad 

úspěchu, ale alespoň vydělat slušné peníze pouze nelegálně. Obchodní talent šlo se značným 

ziskem uplatnit jenom na černém trhu, lékařský talent, když si doktor doplňoval příjem 

úplatky, talent v některém ze žádaných řemesel, pokud se řemeslník nebál brát melouchy, a 

když se nebál, musel v pracovní době odpočívat, protože jakmile ve státním podniku padla, 

čekala ho perná práce.Že jsem v tomhle podezření měl pravdu, ukázalo skutečně bouřlivé 

uplatnění těch jiných talentů, nejen těch uměleckých, po Sametové revoluci. 

Tehdy, jenom několik dní po umíráčku starého režimu vyzváněním klíči, dostal jsem 

zprávu z Prahy, kde mi člověk, jehož jsem neznal, oznamoval, že spolu s kamarády založili 

Společnost Josefa Škvoreckého a že se v budoucnu hodlá pokusit založit soukromé 

gymnázium. Které, když to dovolím, ponese rovněž mé jméno. Autor té zprávy se jmenoval 

Václav Krištof.A doslova než jsem se nadál, přišla žádost, abych Václavu Krištofovi souhlas s 

použitím svého jména pro nové gymnázium poslal písemně, ověřený notářem, neboť otevření 

školy je na spadnutí. Byl jsem tenkrát právě v Ottawě, kde jsem žádné notáře neznal, ale šlo 

vlastně jen o potvrzení autentičnosti podpisu, a to mi za pět dolarů vystavil nějaký notář vedle 

hotelu.Netrvalo dlouho a gymnázium bylo v plném provozu.  

Při další návštěvě v Praze jsme je se ženou navštívili a mluvili jsme se studenty. Asi po 

roce přijel do Toronta tehdejší ministr Zieleniec se skupinou filmařů z České televize. 

Kameraman té skupiny se mi pochlubil, že jeho dcera studuje na „mém“ gymnáziu. „No a jak 

se vám to gymnázium zdá?“ zeptal jsem se. „Je dobré?“ „Je výborné,“ pravil ten kameraman. 

„Holku nechali v pololetí propadnout z angličtiny a z češtiny.“ To mi potvrdilo, že ač jde o 



soukromý ústav, kde rodiče musí svým dětem platit školné, mohlo by být „moje“ gymnázium 

vysoce kvalitní.Opět netrvalo dlouho a byla tu vyšší odborná škola tvůrčího psaní. A nakonec, 

podle starého úsloví Finis coronat opus, je tu Literární akademie, rovněž s mým jménem v 

adrese. Vysoká škola humanitního směru, v době, která podle klamného mínění mnohých 

přeje pouze přírodním vědám a technice 

Spiritus agens tohoto pozoruhodného úspěchu byl člověk, obdařený talentem 

podnikatelským a organizátorským, Václav Krištof. Teprve demokracie mu umožnila ten 

talent pořádně rozvinout a on se s pohotovostí a odvahou chopil šance, jakou demokracie 

nabízí. 

Takže opakuji: Finis coronat opus. Přál bych si, aby republika měla co nejvíc takových 

lidí, jako je ředitel téhle vysoké školy. 

A proto mám z akademické hodnosti, kterou mi Literární akademie dnes udílí, radost větší 

než ze všech předchozích poct, kterých se mi dostalo. 

Děkuji Václavu Krištofovi a všem jeho milým pomocníkům, kteří se podíleli na přípravě 

konference, Michalu Přibáňovi, Iljovi Matoušovi, Lubě Fraštacké a všem ostatním. 

A vám, milí přátelé, kteří se zabýváte mými knihami a vážili jste cestu do mého rodného 

města z Prahy, z několika evropských zemí a dokonce až z Kanady, děkuji za váš zájem a za 

to, že jste tady. 

 


