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Druhé vydání, byť pozoruhodného románu, v podmínkách nutně omezených možností exilového 

nakladatelství, je událost hodná povšimnutí. Přede vším znamená, že poptávka čtenářů podstatně 

převýšila odhad nakladatelů (v tomto případě i autorky samé) a že zájem publika trvá, živen 

pravděpodobně i ohlasem z domova. A právě proto, že jde o situaci v podstatě nenormální, danou 

samou existencí emigrace i jejím rozhozením do všech koutů světa, vytváří tento úspěch cosi jako 

legendu: četli jste už Honzlovou? 

   Salivarová si především získala jednoznačně srdce emigrantů poúnorových, což nelze říci o žádném 

jiném autorovi, včetně jinak velmi úspěšného Škvoreckého. Toto jednoznačné přijeté Honzlové u lidí, 

kteří nezažili na vlastní kůži dopad “padesátých let”, jak se rádi neadresně vyjadřují v Československu, 

stojí za zmínku, protože má obecnější význam v kontextu české poválečné literatury. 

   Máme-li Honzlovou vůbec někam zařadit, pak patří mezi literaturu netoliko více či méně 

nekonformní, ale přímo a radikálně outsiderovskou. Patří tedy alespoň svým základním postojem 

mezi díla tak rozmanitá jako Hančovy Události, Jedličkovo Kde život náš je v půli se svou poutí nebo 

pozdní výtvory kalotické tradice (Durych, Zahradníček). Autorka je proti těmto všem autorům 

prakticky o generaci mladší, nesdílí tedy s Hančem jako spisovatelka pocit zoufalé výlučnosti a 

Honzlová jí není prostředkem vlastní sebezáchovy jako jsou literární texty pro Hanče. S Jedličkou 

nesdílí nostalgii po minulosti a realita dneška pro ni není charakterizována rozpadem samé podstaty 

existence, ztrátou společenských vazeb, devastovanou krajinou, marností ubývajících let. S katolíky 

nebo s pozdější katolizující literaturou (Holan) nesdílí ani  metafyzickou oporu ani literární tradici, na 

niž by mohla navazova. Je s nimi však zajedno v tom, co začíná být charakteristické pro spisovatele 

normalizované éry a co bylo až do roku 1968 velkou vzácností. V ničem nevychází z vývoje daného 

mocenským tlakem. Tomuto vývoji publikovatelné literatury, anebo přinejmenším literárnímu milieu, 

který tento vývoj vytvářel za sebou jako kometa chvost, unikl málokdo i z generace nejmladší, 

publikující koncem šedesátých let. Literatura takto závislá na oficiální ideologii (i když stojí reformně 

proti ní) často autocenzurovaná jenom podvědomě nebo plynoucí na vodách módního (a tedy 

akceptovatelného) proudu sebereflexe postrádá onu vnitřní naléhavost k pravdivému osvětlení 

situace a možnost sdělit své poznání těm, kteří stojí zcela mimo veškeré jinotaje zvnějšku zašifrované 

řeči. Taková je tragedie závislé nesvobodné literatury. Jejím údělem je rychlá smrt nesrozumitelnosti. 

Honzlová navzdory nepochopitelnosti všeho  

toho, co se děje kolem ní, ba právě díky tomu, že nechce chápat ideologii vysvětlování, chápe příměji, 

o co jde. Chápe, že závislostí na drobných výhodách, postavení, bytech a snaze vyšvihnout se za 

každou cenu nad ty ostatní, je mají všechny v hrsti. Ale rovněž, že o to zde jde, že jim (v tomto 

případě STB, ale lze to zobecnit na celou moc ve státě) o nic jiného ne 

jde. Ve chvíli, kdy váhá, zda-li nemá podepsat, uvědomí si, že její informace ani nikdo nepotřebuje, že 

o všech intrikách a drbech v souboru dávno vědí. A právě proto nepodepíše.  

Literární typ vytáří Salivarová v Honzlové ne tím, že měla odvahu nepodepsat, ale tím, že jasně vidí 

celou situaci. Pro oficiální i polooficiální literaturu toto neplatí, ale většina lidí doma včetně té 

poúnorové emigrace, která to všechno nezažila, se s tím okamžitě ztotožní. Dalším charakteristickým 

znakem Honzlové jako typu své generace je její vztah k mladému knězi a k víře, kterou on 



představuje. Intuitivně chápe, že všechno, co je potlačováno, musí mít nějakou hodnotu. Ale církev, 

tradičně slabá v českém prostředí, se ve střetnutí s totalitním režimem redukuje na pár babiček v 

kostele. Pro žižkovského vyděděnce je víra mladého kněze nepochopitelná. Je jí pochopitelný jenom 

jako kluk, s kterým kdysi chodila,  

a jako outsider, proti kterému stojí celá mašinerie světa. Tento odstup vyjadřuje formálně i tím, že 

nechá kněze mluvit o náboženských problémech spisovně. Postava kněze působí neživotně, 

nadbytečně. Ale právě tím se strefuje do skutečnosti. Kdo z těch, kteří vyrůstali v padesátých i 

šedesátých letech vůbec něco věděl o existenci hluboce věřících křesťanů? 

   Román Salivarové, máme-li ho tak nazvat, není románem v pravém smyslu slova, není životní poutí, 

nekončí ani vítětzsvím ani prohrou. Končí přežitím. Svou podstatou není koncipován. Je určen 

nahodilou “souhrou” každodenních malicherných zavilostí, jež nesmyslně, avšak organicky určují 

realitu dne. Tragická smrt vlastního bratra i hodné paní Troníčkové, zaviněná sice nedbalostí 

komunálních úřadů, nemá ve skutečnosti s těmi úřady vůbec co dělat, a nevyplývá ani organicky z 

děje. Působí sice melodramaticky, jako osudové odstranění posledních životních opor Honzlové, ale i 

tato poslední nesmyslná rána - dodávající veškerému dění ráz všeobecného spiknutí, zdůrazňuje 

nezbytnost zaujetí sebou. Vnitřní  

dialog s dobou pak vytváří sice málo útěšnou avšak jedinou náhražku za soulad s okolím, soulad, 

který je dán méně nešťastným, protože méně exponovaným rodinnou situací, v případě hrdinky otec 

utekl za hranice a bratr sedí, respektive doluje v Jáchymově, ale i méně nekompromisnějším 

vrstevníkům Honzlové. 

   Tím se dostáváme k hlavní ose díla jako dialogu s dobou, sebereflexi postrádající úplně zuřivost 

deníkových záznamů Hanče, Diviše nebo i takové Noci s Hamletem. Důvody jsou nasnadě. Salivarová 

nevede ideologický boj. Nemá proto kulturní zázemí. Patří k nové generaci městských vyděděnců, 

které včerejšek zanechal na holičkách. Jediné východisko nachází v parafrázi oficiálního žargonu, jenž 

se obrací proti jeho vlastním původcům.. A tak průvodčí tramvaje trpí na omrzliny, jenž utrpěl “ve 

službě v zimě ještě za republiky”,  jinde zase si Honzlová představuje, jak její kolegové juchají v 

Helsinkách a jak se muchlují s představiteli utiskovaných ras a národů na potkání. “Bol z bezútěšné 

situace léčí nadsázkou: Svěží ráno s rosou se dávno vypařilo, jesti vůbec ještě nějaké svěží ráno s 

rosou existuje, ...” a sebelítost ničí nemilosrdně tím, že shazuje sama sebe anebo dělá, že jí to je už 

všechno fuk. 

   A právě tím se znovu ztotožňuje se všemi obyčejnými lidmi, jimž také nic jiného nezbývalo. Ale 

naléhavostí, s níž důrazňuje potřebu pomoci kde se dá, více než potřebu jakkoli přežít, i humor, s 

nímž komentuje smrtelnou vážnost těch, kteří se zapojili nebo jsou přímo živi žargonovou realitou, 

osvobozuje. A skutečné umění není jenom katarzí, nepříjemnou pravdou,  

ale i náznakem osvobozující cesty, a tedy i potěšením. A za ten elán poděkujme paní Salivarové a 

připijme jí na zdraví. 


