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   SUCHÉ KONSTATOVÁNÍ že  se prozaička ZDENA SALIVAROVÁ, občanským jménem Škvorecká, trvale 

zapsala do dějin české literatury jednak jako organizátorka exilového torontského nakladatelství 

Publishers ´68, jednak jako autorka generačního románu HONZLOVÁ (poprvé Toronto 1972 a pak 

čtyři další vydání), je maximálně pravdivé. Také Ivo Železný přispěl k české nakladatelské kultuře, 

když ve svém nakladatelství Art-servis dokázal tuto prózu vydat jako první u nás (donedávna aspoň 

část  

nákladu). 

 

   Národ však tuto knihu nezná a nejspíš o ní mnoho neslyšel, navíc tu nenarazíme na žádné laciné 

efekty ani na bombastické děje, nikdo tu nedobývá svět a nikdo také není světem zdoláván. Kostky 

jsou už totiž dávno vrženy, a to, co zbývá, je čirá a konkrétní, přímo fenomenologická lidská bolest. 

   Pražská  rodačka Zdena Salivarová (kromě Honzlové vydala v Praze povídkovou sbírku Pánská jízda a 

roku 1976 v exilu milostnou novelu Nebe peklo ráj) byla v letech 1952 - 1962 zpěvačkou Čs. souboru 

písní a tanců a pak zpívala a hrála v experimentálním divadélku Paravan. Na základě těchto 

zkušeností mohla do prostředí smyšleného souboru Sedmikrása situovat své vyprávění o Janě 

Honzlové, obyčejné pražské holce z Karlína, která je ráda, že je ráda - že má zaměstnání, které se jí 

líbí, že má v souboru o pár stovek víc než v nějaké dílně. Musí se totiž starat o matku a mladší 

sourozence; otec je někde za velkou louží, jeden bratr je mukl v Jáchymově a druhý na vojně u 

černých baronů ... Že má tak pošpatnělý  kádrový profil, to je v padesátých letech (kdy se děj 

odehrává) více než katastrofa, ale Honzlová je houževnaté, vzdorné a nepoddajné děvče - a 

především úplně normální, přirozené až k nevíře, za nic na světě nechce mít něco společného s něčím 

nepřirozeným, násilnickým.. S tím násilím, které zaplavilo zemi - s kádrováky, s jejich servisním 

okolím, s udavači, s estébáky, třeba i zamilovanými, se světem, v němž i místo uklizečky musí být 

obsazeno kádrově spolehlivou osobou. A nejhorší nakonec není vlastní věznění a pronásledování ze 

strany moci, ale strašlivé, nesnesitelné pokrytectví, špinavá a obludná demagogie, kterou se vše 

umně zaobaluje. Kafkův výrok o století lži se mohl v Čechách let padesátých naplnit vrchovatou 

měrou ... 

   Román Honzlová však není románem společenským či politickým; je to především výpověď o 

člověku tváří v tvář bezectné a bezohledné každodenní brutalitě morální. V této atmosféře musí zcela 

zákonitě dojít k celému řetězu nešťastných náhod, aby byla míra bolesti naplněna k nesnesení. V čase 

“naší krásné karlínské současnosti” pak logicky hynou i nepravdami trýzněné děti, do nichž ostatní 

lidé vkládají své poslední naděje. V tomto smyslu je krutý, ale mravně neobyčejně srdnatý a očisťující 

text Zdeny Salivarové klasickým románem vykoupení, k němuž ovšem v knize prozatím nedochází. A 

po přečtení této znamenité prózy je třeba si znovu a naléhavě připomenout její motto, slova z 

Popeleční středy T. S. Eliota: “Za to, co stalo se tak, aby se to nestalo už zase, kéž není příliš drtivý 

soud nad námi ...” 


