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   Jak se zdálo a zdá, má tento román u našich literárních kritik ustláno spíše na trní: V porovnání s 

knížkami manželovými zdá se publikace Zdeny Salivarové Honzlová (vydalo ji nakl. Art-servis) méně 

efektní, zdánlivě zbavena onoho (anglosaského) espritu, který činí díla Josefa Škvoreckého 

nezaměnitelnými a populárními. 

   Vím, věcný styl autorky knížky, referující o skutečnosti bez ornamentů a příkras, s humorem ve své 

občasné škodolibosti v podstatě hodně smutným (je to humor poražených, je to boj smíchem tam, 

kde jiné zbraně byly vyraženy z rukou, je to  dědictví karnevalové kultury pozdně středověké), s 

dynamikou příběhu vystavěnou na dobově podmíněných mezilidských  

vztazích, se spíše expilicitním vyjadřováním evocionality ve vztahu k realitě často obludné (Bonzák - 

dědic nejčernějších stránek textů Kafkových, materializované zlo na rudo nabarvené),  tragickým 

vyzněním - ale bez berliček katarze, může se zdát příliš šedivým a přespříliš realistickým. 

   Ano, realismus . . . Na rozdíl od Josefa Škvoreckého zcela chybí ironická sebe-reflektivnost textu, v 

níž se vypravěč nadhlížející své skutky minulé snoubí s aktuálně v nich přítomným hrdinou (Danny 

Smiřický), ovšem tento nadhled lehce získáme, jestliže na základě věcné zkušenosti (a vlastních 

věcných informaci) promítneme si nad rovinu textu Zdeny Salivarové  

pozdější portrét vědoucí té, která - v ději přítomna - byla ještě mnohdy, mnohde a v mnohém 

poněkud naivní příslušníce v padesátých letech existujícího a naši kulturu socialistickou a lidovou i do 

kapitalistické ciziny vyvážejícího souboru písní a tanců Sedmikrása, Jany Honzlové: “Vybrala jsem 

několik těch úplně nejhorších udání a hodila je do kamen: Ani oheň to  

nežral. Vyplýtvala jsem krabičku zápalek, ale plamen zhasínal a papíry čadily dovnitř místo ven. 

Foukala jsem do kamen tak dlouho, dokud to svinstvo nevyletělo komínem. Pak jsem se šla 

vyzvracet.” - Jana, které “buržoazní” původ neumožnil odejet se souborem na mládežnický festival do 

Finska a která byla tedy pověřena administrativou (do doby, než se Sedmikrása ze zájezdu vrátí), 

nakonec zjišťuje, že příčiny jejího osudu jsou ještě jiné . . . Jest tedy Honzlová románem klíčovým 

(zachycuje na úzkém prostoru časovém a místním v eliptické zkratce skrze příběh jedné z osamělých 

duší hloubku intelektuálního bahna Česka let padesátých a - především - výchovným: education 

novel, to ano, ale půjde o výchovu nikoli citovou, ale rozumovou. 

   Mistrně je zachycena proměna psychického stavu hlavní hrdinky, mistrně jsou naznačeny 

psychofyzické i morální rysy ostatních protagonistů, kompozice zdánlivě jednoduchá svědčí o umění 

zámlky (ač vzájemná provázanost motivů, návratnost některých - ale už v podobě symbolné, práce s 

délkou věty - gradace děje! - i kapitol nečasté, ale symbolicky pojaté dějové digrese v podobě 

vložených příběhů - osud bratra Jeníčka a tety Sylvie! - potvrzují, že Zdena Salivarová není především 

ženou velkého muže, ale - českou spisovatelkou (stejně, jako zachování  tajemství: takže doposledka 

nevíme, jaký skutečně byl příslušník StB a jaký byl vztah jeho (pokoušení) k osobě Jany Honzlové. 

   Jestliže osud Jeníčka a tety byl “tesán do kamene”, je Hugův text přes veškerou snahu zapojený do 

díla spíše neústrojně, tříštící kompozici závěru knihy a také až moc dlouhý, “uplácán z hlíny” . . . 

   Přesto je Honzlová Zdeny Salivarové silná kniha, psaná v mollové tónině. “Když má člověk srdce 

nadranc, vždycky to dokáže nějak říct. Třeba tím, že složí písničku, anonymně, smutnou lidovou 

písničku, která vysloví to, co jednou třeba taky pocítí jeho děti, vnukové, pravnukové. Potrestá zlo 



aspoň v pohádce, když je malý a slabý, aby ho mohl potrestat ve skutečnosti.” - Knížka nese podtitul 

Protestsong. Protestsong? - možná, ale s rozměry moderní balady sociální! 

   Vítězstvím je už neztotožnění se se zlem, anýbrž úpěnlivý - možná až příliš tichý a pokorný - boj 

proti němu, o metafyzický rozměr života: “Ale co duše? Panebože, kam se poděla ta duše?” 

   Dějiny viděné zezdola, přes privatissimum problémů nejosobnějších, do nichž se tak či tak promítají 

ty nadosobní, politické: kus českých dějin přetavený silou pravdy umělecké na notný kus dějin 

kulturních, literárních. 

   Román ve své nejniternější podstatě katolický rehabilituje v naší literatuře slovo realismus, 

znesvěcené “epitetem ornans” socialistický. 


