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 Bývají autoři jediné knihy: k nim zřejmě bude patřit i Zdena Salivarová (narozena 1933), ačkoliv ještě 

doma, v roce 1968, vydala sbírku povídek Pánská jízda a v Torontu pak novelu Nebe, peklo, ráj. 

Salivarová je ovšem do české literatury trvale zapsána také jako realizátorka exilového nakladatelství 

Toronto Publishers '68, které vykonalo stejně záslužnou a nanahraditelnou práci jako třeba Kramerius 

v době národního oavobození... 

Leč jako o prozaičce se zřejmě i nadále bude o Salivarové mluvit v souvislosti s jejím románem 

HONZLOVÁ. Ten vyšel v Torontu poprvé v roce 1972, dočkal se posléze celých čtyř vydání (u 

exulantské prózy zcela nevídaných) a vychází v těchto požehnaných časech konečně i doma, zásluhou 

soukromého nakladatelství Iva Železného Art-servis, který je také na knížce podepsán jako 

odpovědný redaktor (a že se pozná dobrá redakční práce!) 

Román Honzlová jako kdyby na první pohled nepatřil do veliké řady obžalovávajících exilových próz. 

Salivarová zde zachycuje atmosféru pedesátých let v Československu, potažmo v pražské čtvrti Karlín. 

Její hrdinka to má pošpatnělé po všech stránkách, zvlášť po té kádrové: její otec “zdrhl” kamsi za 

velkou louži, r první bratr je v Jáchymově, druhý na vojně u pétépáků, ona sama však jakýmsi 

zázrakem “chytla” místo v pěveckém souboru Sedmikrása, v němž se konečně může nějak rozumně 

realizovat. Soubor nicméně odjíždí na zahraniční zájezd, Honzlová neprojde kádrovým řízením a musí 

zůstat doma: ty dny, které osamoceně tráví v opuštěné kanceláři souboru, však patří k těm 

nejpestřejším, byť jejich nevšednodenní děje patří k tragickým. Honzlová je mladá dívka, která si 

nadmíru dobře uvědomuje, jak smutné je žití právě v tomto světě a v tomto čase (kdy kolem hřmí 

politické monstrprocesy), ví, že jakýkoliv autentický pocit, veřejně šířený, může přinést nedozírné 

následky, nicméně trvá na svém přesvědčení, že totiž za svůj život je třeba se prát. Důsledky jsou 

nakonec jasné, o  

Honzlovou se začíná zajímat i StB... 

Líčí se zde ovšem především atmosféra někdejší dělnické periférie Karlína: autorka zde na příkladu 

jedné obyčejné rodiny popisuje nuznotu, v níž jí je dáno žít, a bezmoc, která provází každý pokus 

bránit se proti nespravedlnosti a zlořádům. Rozumí se samozřejmě, že okolní svět je plný udavačů a 

estébáků a že i “normální” lidé nejsou daleko udání, vždyť takový je život, a ten v 50. letech zvlášť... 

Pozoruhodné na této próze (psané velmi střízlivým jazykem a plné emocionálně nabitých scén) je i to, 

že Salivarová zlo nedeklamuje, ale prostě předvádí. Pravdu tak má na obálce českého vydání 

význačný anglický prozaik Alan Sillitoe, když říká: “Každé slovo a čin v románu má filozofické a 

politické podtexty.” Zdá se, že právě v tom je síla románu Salivarové, a po jeho přečtení nelze než jen 

zopakovet charakteristiky už mnohokrát řečené: že totiž jde o román nadmíru zdařilý, svým 

způsobem i významný, a že tak v celku už neodmyslitelně patří do klasické řady nejlepších 

poválečných českých literárních děl. 


