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   Zdena Salivarová označila svůj chytře otitulovaný román Hnůj země, jenž má být jakýmsi sumářem 

její exilové zkušenosti, za román-dokument. První část onoho sousloví tedy sděluje, že jde o umělecký 

žánr pracující s fikcí, zatímco druhá odkazuje k rovině literatury jako “svědectví”, zápisu reality. Sama 

navíc dodává: “Čerpala jsem jen a jen ze života, nic není vymyšleno  

ani vylháno.” Jako by to bylo podstatné, chce se namítnout, jako by v literatuře nešlo o “pravdu” 

jiného druhu. Ale ono to u této knihy podstatné přece jen je. 

   Hnůj země, jehož “pravdivost” je podtržena a sugerována dopisovou formou, je totiž záležitostí 

především osobní; je autorčinou sebeprojekcí. Hůře řečeno: pokusem “vmodelovat” samu sebe do 

románové hrdinky, přitom jako by od ní ukročit stranou, a jen tak - s nemalou (sebe)zálibou - nechat 

ji dopisovat přátelům o své práci a sobě samé a zase naopak se dočítat, co přátelé napíší o ní. Marná 

pomoc, v epistulární mozaice Hnoje země nečteme příběh postavy Věry Šimkové, lopotící se s 

exilovým nakladatelstvím Libra, ale Zdeny Salivarové-Škvorecké s jejím (a manželovým) Sixty-Eight 

Publishers. Nečteme tu o fiktivním - byť jsou klíčové figury jakkoli maskovány - exilovém literárním 

společenství, nýbrž o reálném poměru naklad atelky a jejích autorů, čtenářů či protivníků. Jenže 

Samožerbuch, kde jsou ostatně dopisy také hojně citovány, nebo kniha rozhovorů Opustíš-li mne, 

nezahyneš, byly již napsány. Románová  

podoba téhož je především opakováním z dosti nešťastné perspektivy. 

   Není samozřejmě méně hodnotné, když spisovatel šifruje do hlavní postavy svého románu sám 

sebe. Potíž nastává, není-li hlavní příčinou, proč se tak děje, potřeba vystavit vlastní existenci 

poměřování a zkoušce, a to čím k sobě náročnější, tím cennější - jinak totiž máme co dělat s projekcí 

typu: “Podívejte, jaká já jsem skvělá, jak mi to sluší.” A tak se tu v roli Věry Šimkové během 

posrpnového dvacetiletí předvádí ani ne tak jeden exulantský osud, nýbrž autorčina schopnost vzít 

život do vlastních rukou, její praktičnost, láska a vděčnost Kanadě, příkladný vztah k manželovi, 

poměr k jiným emigrantům, smůlovitost při výběru spolupracovníků (ze všech se vyklubali buď 

gauneři, nebo lenoši), skromnost, pracovitost a hlavně obětavost. A na těch jiných - zdaleka ne na 

všech, protože někdo také musí podávat kladné reference o ústřední postavě - zase nevděk, 

hamižnost, pitomost, neschopnost cenit si svobody atd. 

   Kde zůstala sebeironie proletářské romance Honzlová? Tady se změnila například v křiklavou 

parodii zkažené a líné neteře Ivany, kukaččího vejce, nasazeného do rodiny Šimkovy, která nicméně v 

multikulturální Kanadě neujde happy endu v Číňanově náručí. Kam se poděla vypointovanost a 

sarkasmus povídek Pánská jízda? Transmutovaly do sentimentu, do místy až idylismem 

pocukrovaných štěstíček pracovitých a férových exulantů, případně do polopatismu, jímž o poměrech 

v Husákově státě referuje stěží uvěřitelný vědec-polodisident, titulovaný tu James Bond ... 

   Ani na chvíli nepochybujeme o tom, že Salivarová je významná postava české kultury, že si zaslouží 

respekt a uznání. To však tu budiž řečeno mimo hovor o této konrétní knize. 
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