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Po románu Honzlová (1972 a 1990), výboru próz Nebe, peklo, ráj (1976 a 1992) a sborníku Osočení 

(1993) je Hnůj země čtvrtou knihou Zdeny Salivarové. Věnovala ji “Kanadě, mé dobré maceše”, a na 

zvláštním vloženém lístku se v ní spolu s Josefem Škvoreckým definitivně jako nakladatelka rozloučila 

se čtenáři poděkováním  “za všechna léta, kdy nám Vaše přízeň umožňovala vydávat knihy v 

tehdejším Československu zakázané”. 

Když torontské nakladatelství Sixty Eight Publishers ohlásilo knihy svého “ročníku na rozloučenou” čili 

ediční plán na rok 1991, figurovala v něm jako č. 219 také próza Zdeny Salivarové (1933) Hnůj Země. 

Měl to být “román v dopisech o několika generacích české emigrace v Severní Americe, od 

sedmdesátých let minulého století až po současnost. Oslava  

emigrantu, kteří odešli z domova za svobodou. “Vychází až teď, což u nakladatelství Zdeny Salivarové 

a jejího manžela Josefa Škvoreckého nebylo po celou dobu jeho téměř čtvrtstoleté existence nic 

neobvyklého: naplánované knihy dostaly své číslo, jejich reálné pořadí určovaly však často rozličné 

vnější okolnosti. Pozoruhodné je spíše to, jak se oproti původní anonci liší konečný obsah románu. 

   Něco o tom vypovídá sama Salivarová v doslovu. Látku nosila prý “v hlavě i na papíře” celkem 

třiadvacet let, tedy hned od založení Sixty Eight Publishers v roce 1971. Péče o knihy jiných 

nedovolovala jí ovšem věnovat se té vlastní s náležitým soustředěním. Když se pak konečně letité 

služby i jha současně zbavila, přišly asi zase jiné starosti: Zdena Salivarová se  

v roce 1992 ocitla na divokých seznamech údajných spolupracovníků a agentů StB... Z potřeby aktivní 

obrany před podobným ocejchováním inspirovala a nakonec i uspořádala sborník  

příspěvků stejně postižených pod názvem Osočení (1993), který vyšel jako 226. titul jejího 

nakladatelství. Ani ten nebyl ale ještě svazkem posledním. Tím se signaturou 227 staly Škvoreckého 

Povídky tenorsaxofonisty (1993), fakticky však je jím až právě Hnůj země, který ostatně i Salivarová 

označuje za své “Poslední slovo”. 

   Spíše ale poslední slovo nakladatelky než spisovatelky: zcela stranou zůstal totiž příběh autorčina 

otce, který měl prý původně tvořit hlavní linii románu. K němu by zde Salivarová ještě chtěla vrátit, 

podobně je tomu však možná i s jinými motivy: oproti původním představám zúžila totiž záběr prózy 

především na svou vlastní zkušenost, byť ve fiktivním a  

objektivizovaném rámci románu v dopisech. 

   Psychologicky je to víc než pochopitelné: pracovat dvacet let pro záchranu české literatury, přivést 

přes všechny překážky na svět celou tu dlouhou řadu knížek, z nichž mnohá by možná ani nebyla 

napsána - a pak se najednou ocitnout před soudem ulice pro epizodu, kterou ostatně sama Salivarová 

dávno předtím popsala ve svém románě Honzlová (1972)... I  

otrlejší povahy by nepochybně pocítily potřebu se obhájit, postavit proti dávno zapomenutému 

vynucenému kontaktu cosi podstatnějšího, ukázat, co exilové nakladatelování stálo za oběti a zeptala 

se třeba také nenápadně, kde tehdy byli ti, kteří dnes jen nemilosrdně odsuzují. 

   Ale pozor - nevznikl žádný pamflet, třebaže informovanější čtenář může za jednotlivými pisateli i 

adresáty dopisů, jimiž se fabule románu rozvíjí, shledávat i zcela konkrétní osoby. Konečný soud 

Salivarové je ostatně obsažen hned v názvu románu: hnůj je sice cosi nepříliš vábného, zato však 

nesmírně důležitého pro další život. Jsou-li tedy za hnůj země označeni  



kanadští imigranti, znamená to současně jak střízlivé vidění jejich někdy až příliš lidských vlastností, 

tak i víru ve význam imigrace pro rozkvět země, která je přijala. 

    A to je asi ta nejpodstatnější změna oproti původnímu záměru. Z “oslavy emigrantů”, a to hned 

několika jejich generací, se stala realistická osobní výpověď o životě české imigrantské enklávy v 

Kanadě, kde staré příběhy předchůdců slouží spíše jenom jako příklad věčně se opakujících lidských 

osudů. Neboť jak napsal už Jiří Mucha, “českolovenská emigrace, jako  

termití královma, si vždycky odnáší v kusadlech podhoubí oné domácí mentality, která ji přiměla 

domov opustit”. Hnůj země to potvrzuje v plném rozsahu, i když často na příkladech zdánlivě 

nicotných, žensky přecitlivělých, o to však možná průkaznějších. 
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