
Novotný Vladimír: SVÉŽIVOTOPIS V CIZÍCH DOPISECH  

Plných třiadvacet let prý nosila Zdena Salivarová v hlavě i na papíře svůj “román-dokument” Hnůj 

Země - a když kýžený opus v dubnu 1994 s konečnou platností dokončila, takže vznikl svérázný 

“román o emigraci”, neopomněla ( poučena či naopak nepoučena tradičním zdůrazňováním 

autenticity psaného, viděného a slyšeného) místopřísežně prohlásit, že prý tu čerpala jen a jen ze 

života a že nic není v jejím Hnoji země vymyšleno ani vylháno. A nejen to: k epistorální formě údajně 

autorka sáhla až po mnohonásobném přepisování původních textů ( a také postupném připisování 

dalších a dalších epizod). Kdo nevěří, má kam běžet: Hnůj země vydalo Sixty-Eight Publishers jako svůj 

pravděpodobně definitivně poslední titul, jako nostalgickou labutí píseň torontského nakladatelství - 

a téměř současně vydal v Praze tuto knihu rovněž Ivo Železný. 

 Lapidárně řečeno, hnůj země představuje sarkastickou ódu na emigraci. Ať se totiž “přišlíci” octli 

podle Salivarové v exilu z těch nebo oněch příčin (u Čechů převažovaly v posledních desetiletích 

politické a ideologické důvody k odchodu z vlasti), pokaždé se postupně stali (třeba i zásluhou svých 

ratolestí a dalších potomků) oním příslovečným “hnojem” či ještě  

spíše solí země, do níž se dobrovolně či souhrou náhod uchýlili. Přišli do své nové vlasti z nezbytí, 

nabídli jí však to nejlepší, co v nich bylo anebo čeho byli v různé míře schopni, a proto se během času 

výrazně spolupodíleli na formování a kultivování tuzemské národní kultury. A co se Ameriky týče, Češi 

ji takto pomáhali přihnojovat, ba i přisolovat už odnepaměti, přinejmenším od poloviny 19. století. 

Coby argument pro tuto svou tezi Salivarová otiskuje tzv. autentické “ dopisy” dávných českých 

exulantů ze Spojených států: vhodný materiál (jak sama uvádí) našla v našem krajanském americkém 

kalendáři Amerikán, zkrátila ho, upravila a převedla do epistolární formy. A tím stvrdila 

přesídleneckou a vyhnaneckou tradici sahající až do poválečných let, kdy se fakt emigrace stal 

politickou vlastizradou a kdy posléze polistopadové návraty exulantů do vlasti (prý) nevyvolávaly 

mezi obecním lidem řevnivost a nevoli. 

 Než stejně jako s autentickým (pozor však: převzatým ze žánru lidového kalendáře, tedy z textů již od 

počátku stylisticky přizpůsobených a zkonformělých!) materiálem z minulého věku nakládala 

spisovatelka také se zpočátku ještě autentičnějším empirickým materiálem, shromážděným v její 

paměti během dvaceti pěti let, jež strávila po boku Josefa Škvoreckého  

v Kanadě (v “mé dobré maceše”), jíž je tato kniha o českém severoamerickém exilu věnována. Také 

zde fakta (byť existovala zejména v její hlavě, v menší míře na papíře) zkracovala, upravovala a 

především úporně převáděla do epistolární formy. Zvolená podoba ale měla od samého počátku 

pouze zakamuflovat skutečný autorčin záměr: píše-li román o exilu, de facto píše napořád o sobě, o 

svém arcizáslužném exilovém nakladatelování, o svých problémech, o tom, jak se jí jevili početní 

náhodní nebo naopak staří známí a přátelé, co se jejím spoluexulantům tehdy či onehdy v jejich 

nových zaatlantických životech přihodilo, jak nehoráznou smůlu tak často mívala se zpravidla pramálo 

spolehlivými a už vůbec ne dokanalými spolupracovníky., o tom, jak se za Atlantikem reflektovalo 

dění ve staré středoevropské vlasti a jak se hodnotily postoje někdejších krajanů v normalizovaném 

posrpnovém Československu. Zdena Salivarová to prožívá pod jménem zapálené a obětavé 

nakladatelky Věry Šimkové - a snad jediný, kdo v jejích očích z konkrétních exilových bytostí či 

údajných  

pisatelů dopisů (včetně těch znormalizovaných) obstojí, je nakonec její muž Václav, i když s 

nakladatelskou prací jí pomůže jedině v okamžiku, kdy už je jeho choť opravdu, ale opravdu na dně. 

 Nepříliš lichotivé vysvědčení, které vystavuje Salivarová značné části českého exilu, má být 

podtrženo a stvrzeno právě tím, že zvolila epistolární žánr, jenž vtiskuje veškerému jejímu 



kvazirománu v dopisech pečeť nepochybné (ač v jádru zcela klamné) autenticity - a všechny autorčiny 

přísné, zřejmě ale povýtce spravedlivé odsudky a kritické příměry, jichž se tu našim exulantům 

dostává (o lidech žijících v Čechách ani nemluvě), se tedy opírají právě o spisovatelčino fiktivní 

dobrozdání, že “ nic není vymyšleno ani vylháno”, že “ čerpala jen a jen ze života”. Jistěže: ale jejíma 

očima, jejím perem a z jejího hlediska ! Proto také vyznívá próza Hnůj země coby zamýšlaná óda na 

emigraci paradoxně a rozporuplně coby óda sarkastická: těch nedokonalých a kolikrát tzv. 

negativních postav a postaviček se vyskytuje v dopisech z Hnoje země až příliš mnoho ! Tito mluvčí 

exilu dovedou otrávit atmosféru kolem sebe tak důsledně a důkladně hlavně proto, aby mohli 

utěšeně zahnívat v intolerantní konzervativní provinčnosti, jež si bezpochyby dobře osvojili už v 

českých zemích. Proto také z jejich řad srší jedna nechutná pomluva na adresu počínání náruživé paní 

nakladatelky Šimkové za druhou - a šíří je dokonce i ti exulanti, kteří se považují za hlásnou troubu 

humanismu a masarykismu. Rovněž tito lidé, o nichž Salivarová píše z posmutnělým rozhořčením, 

však v rámci českého exilového společenství vytvářejí hnůj severoamerické země, žádnou solí  

země ale nebudou, ať zas přesídlí do staré Evropy či nikoli. 

 Ochotně dáváme autorce za pravdu, když se v dopisech dočítáme o tolika příkořích, jež její nebohá, 

leč srdnatá protagonistka musela volky nevolky podstoupit, neměli bychom však zapomínat na to, že 

se při četbě stáváme světky polemiky velice jednostranné a jednostrunné a že jacísi nepojmenovaní či 

přejmenovaní “ odpůrci” nakladatelky Věry Šimkové, ktrří tu vystupují toliko v rolích 

bezcharakterních zloduchů a zlolajných pomlouvačů, zde nemají možnost své nepravdy a svá neřčení 

hájit. Kdyby k tomu v dopisech docházelo, o to víc bychom zřejmě nakladatelčiny postoje uznali a 

obdivovali, takto však čtenář musí zůstat ku škodě věci nestranní a neutrální a pomyslet si v duchu o 

hnojích zemí své. 

 V severoamerických epistolárních partiích tudíž autorčina óda na exil místy hraničí až v hněvivou 

karikaturu exilu, konečný verdikt by ale měli vynést zasvěcení (?) čtenáři za velkou louží. Fundovaněji 

bychom se měli vyslovit ke kluzké a šikmé ploše, jíž je život československý normalizační - aspoň ten a 

takový, jakým se jeví být ve fiktivních dopisech od Vltavy, v níž se po srpnu 1968 (nepřímo však už 

dávno předtím) pomyslně napájí kozácké komoňstvo. Ani zde není nic ani vylháno, ani vymyšleno: 

takoví jsme byli (či jsme), tak jsme žili (anebo žijeme), tyto pasáže však nicméně mají především 

publicistický, až fejetonický charakter. Mezi českými tuzemci a českými exulanty se samozřejmě 

tragicky rozšiřovala přinejmenším mentální a stále víc i sociální propast, nikoli náhodou tolikerá jejich 

polistopadová setkání mohla připomínat výjevy z ochotnicky hrané muzeální grotesky, bylo by to však 

nesmírně nešťastné nedorozumění, považovat Čechy jenom za dějiště ponoižujícího a sebeklamného 

konformismu stejně jako pokládat náš exil za divé rejdiště ztřeštěných, ne 

návistných a nepřejícných existencí. A naopak: našinci z Kanady dozajista natolik zřetelně a reliéfně 

rozpoznávají všestranné nedostatky, neduhy a ničemnosti těch, co zůstali za Dubčeka a za Husáka a 

za Jakeše žít v Čechách a na Moravě, až rádi zapomínají nastavit obdobně neslitovné zrcadlo také 

sami sobě - hnoji kanadské země. 

 Próza Hnůj země kromě toho evidentně představuje v tvorbě Zdeny Salivarové (ale též Josefa 

Škvoreckého) určité dovršení svérázné zpovědní, biografické linie, v níž se podává značně subjektivní 

pololiterární svědeství o jejich nakladatelských zkušenostech s pohostinnou i nepohostinnou náručí 

českého exilu. Na to již pronikavě upozornil Jiří Peňás: takovýto dokumentárně polemický, převážně 

sebeobhajovačný ráz mají též knihy Samožerbuch, Benefice, Osočení či Opustíš-li mne, nezahyneš, ale 

nesporně i leckterá publicistická vystoupení této renomované spisovatelské dvojice z posledních let. 

Možná je to zbytečné: bída exilu může být přece zcela nenásilně souměřitelná s bídou domoviny, 

vychvalování kanadské  



demokracie příliš nepomůže jinačí znovuprocitající české demokracii středoevropské ...Zato v jednom 

aspektu se Zdena Salivarová zcela vůčihledně inspirovala starodávným krajanským kalendářem: její 

román v dopisech má totiž nefalšovaný a autentický happy end - končí svatbou. Proč bychom se 

raději všichni ve spolek netěšili, když to nakonec přece  

jenom pro ty pro ty tak dobře dopadlo !? 


