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   Román Honzlová Zdeny Salivarové byl napsán v letech 1968-69 mezi Prahou, Bekerley a Torontem. 

Vydalo ho pochopitelně nakladatelství Sixty Eight Puhlishers, jehož majitelkou a zaměstnancem 

zároveň autorka je. Román, do jehož podtitulku Salivarová dala název “protestsong”, vzbudil ve své 

době značný rozruch a například Ferdinand Peroutka ho považoval za nejlepší román vydaný v exilu 

po roce 1968. 

   Skutečně jde o knihu svou povahou totožnou s povahou protestsongu, protože svým laděním je 

velmi niterná a citlivá, ale zároveň  jde o hlasitě vyřčený nesouhlas a bolest z lidské bídy. Navíc je v ní 

obsaženo mnoho autobiografických motivů, ačkoli nejde, jak sama autorka vícekrát zdůrazňovala, o 

žádný soukromý deník nebo osobní příběh. 

   Jana, hlavní postava knihy, prožívá svou zkušenost světa právě v okamžiku, kdy se tento stává 

kromě neosobního mnohem více brutálním a ve svých hodnotách zcela vykloubeným v důsledku 

války a revoluce. Je členkou souboru Sedmikrása, jehož účelem je především vystavovat v zahraničí 

na obdiv šťastného člověka nové revoluční doby. Její rodina byla prohlášena za třídního nepřítele, i 

když chudobou mohla být ideálním vzorem proletářova utrpení a vykořisťování. “Soudružky” ze 

souboru odpovídají přesně novému šťastnému člověku, tedy tomu, který za osobní výhody a o málo 

lepší život, než  jaký žijí obyčejní lidé, obětuje všechny zásady morálky, slušného chování a věnuje se 

udávání a úsilí likvidovat všechny své přátele, kteří by mu mohli být konkurenty. Kromě toho určuje 

atmosféru románu všudypřítomnost tajné policie a především hrozivý strach z ní. V tom všem se 

odvíjejí Janiny každodenní tragédie, které všechny mají společné to, že z života se postupně vytrácí 

jakákoli naděje a možnost nalézt a uchovat cokoli ryzího lidského v tomto světě. Zlo nabývá na síle a 

člověk je příliš slabý, aby byl schopen postavit se mu nějakým heroickým činem. V tomto smyslu 

skutečně román Zdeny Salivarové připomíná některými svými rysy prózy F.M. Dostojevského, jak o 

tom píše i zahraniční kritika. Zřetelná vymezení zla a dobra jsou vždy jednou z hlavních konstrukcí 

jeho románů a jejich oddělení, stejně jako v románu Honzlová, prostupuje všemi liniemi díla. Také 

kontrapunkt bídy sociální na straně jedné a mravní na straně druhé je u obou totožný. Charaktery 

ženských postav ve všech Dostojevského románech a charakter Jany jsou si také velice podobné. 

Především mravní křehkostí a zdánlivou zranitelností, která se však najednou ukazuje jako silnější 

nažli  zraňující a falešně komunikující okolí. Takto, společně s odhodlaností přežít, jsou naznačena 

možná východiska. Odhodlanost přežít však doprovází a střídá úplně beznadějnost a vzniklé napětí 

vytváří nesnesitelnou mučivou bolest z tohoto světa, kterou autorka chápe jako základní pocit, aniž 

se ho snaží nějakým způsobem metafyzicky překlenout, jako to činí ve svém díle Dostojevskij. Této 

bolesti je možné se zbavit jen za cenu vzdání se nároku hlouběji reflektovat svět, který mne 

obklopuje, jak ukazuje příběh Janiny sestry Anči. Ta svou předčasnou fyzickou dospělostí, vynucenou 

svatbou a psychikou dítěte uniká do světa každodennosti, ve které se touha po přežití mění v pouhé 

přežívání a kde zcela chybí bolestné prožívání. Zbavit se bolesti, o to usiluje každý člověk, a tak výše 

uvedený způsob úniku, typický pro většinu vedlejších postav románu, není otázkou dobovou, jak by 

se mohlo nesprávně zdát, ale jde o zásadní nadčasovu problematiku. 

   Pro Janu Honzlovou však neexistuje možnost bolesti se úplně zbavit, ale může udělat cosi silnějšího, 

může ji potlačit. Samozřejmě že zpěvem, zpíváním svého protestsongu. A tak se odkrývají slovanské 

kořeny tohoto nádherně teskného románu, který je vlastně jedinou písní, když se v úplném závěru 

píše: 

 “Bože moj, otče moj, 



 na tejto doline 

 nyk sa ma nezpýta, ej, 

 dieučátko, čo ty je. 

 ...Slyšela jsem sama sebe, jak zpívám první hlas tohoto protestního songu zpod Tater, Jiřina tercii 

podemnou, dva rovné, neškolené hlasy, prostá mollová melodie, prostý lidový jinotaj. 

 Čo mi je, to mi je 

 porobeno mije,  

 kto že mi porobiu, ej, 

 nah ho Boh ubije.” 


