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 Kafkovská absurdita obnažená na dřeň a úsilí o zachování lidské identity v podmínkách, které tomu 

vůbec nepřejí - to se stává až nápadnými rysy v moderní české literatuře. Ale inspirační zdroje i tvůrčí 

potenciál jsou zřejmě tak široké, že nehrozí nebezpečí nějakého klišé. K tomuto tvrzení opravňuje i 

román Zdeny Salivarové Honzlová (vydává ho jako svoji první publikaci nakladatelství Art-servis v 

Praze, když poprvé vyšel v roce 1972 v nakladatelství Sixty-Eight Publishers v Torontu, které autorka, 

manželka Josefa Škvoreckého založila a dosud vede, v roce 1978 získala Cenu Egona Hostovského). 

Děj zasáhne pouze několik dní, které však znamenají v životě hrdinky mnoho. Jediná ze souboru písní 

a tanců. Sedmikráska nesmí z ”kádrových” důvodů odjet na zahraniční zájezd. Má tak čas přemýšlet o 

sobě i o svém okolí, ale “běh života” se tím stejně nezastaví, lidé nezmění ani k obrazu svému, ani 

nedostanou podobu méně dravčí. Kam se poděla duše? ptá se Honzlová a obrací se na společnost, v 

níž působí poněkud excentricky. Ale to jenom proto, že vykolejeno je všechno a téměř všichni kolem 

ní. Jak z neskutečna se jeví napřažená ruka ku pomoci, absurdní se zdá být ochota porozumět si, 

nepodrážet si nohy, neradovat se z nezdaru druhého. Kdo chce psa bít, hůl si najde, a oněch holí je 

celý les. 

Jana Honzlová žije ve zdeptané rodině, otec emigroval do Ameriky, bratr Ivo je politickým vězněm v 

Jáchymově, druhý bratr slouží u PTP, mladší sestra je samorost, malý citlivý bráška jako by byl 

předurčený k tragéii a matka unavená životem, v němž hořké mělo vždycky navrch. Honzlová žije s 

handicapy, které násobí pomluvy a závist kalegů a kolegyň. Ale ani na okraji společnosti se nevzdá své 

víry ve všechno dobré, co v člověku nezarostlo plevelem. A tato víra, která se má tak málo o co opřít, 

je silná a rovná, že dává životu smysl, a to i v okamžicích, kdy by už mnohý rezignoval. Ale autorka 

nedělá z tohoto postoje hrdinství, protože hrdinka nikdy nejedná zkratkovitě a nikdy své činy nemusí 

následně zhodnocovat. 

Román je hledáním lidské duše na poušti lidských vztahů. Najde-li ji, zasáhne ji bolestně a z bolesti se 

pak zrodí nová kvalita. Ucítíme-li tedy bolest, ucítíme i duši. Kniha je tak dvojnásob objevná. 

Alan Silitoe o ní napsal: ..Toto dílo má šíři, kterou většina anglických románů nemůže mít vzhledem k 

charakteru anglické společnosti. Každé slovo a čin v románu má filozofické a politické podtexty.” 

( Román Honzlová nyní vychází v omezeném počtu výtisků, celý náklad přijde do prodeje ve třetím 

čtvrtletí. ). 


