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Jono Borgul'ovó

Literórne o Vydovotel'ské oktiviý
devoťdesiotych rokov v Bonskej Bystrici

lý[esto Banská Byslr.ica ako bývalé i nantlvo kra1skó sídlo disponuje ce lkom slušnýrn počtom
^'^kultúrno.umcleckých inštitúcií' sptllkov a,zdruŽení, ktoré sa kaŽdé sv<l.jou mierou a úrov-

ňou ambícií zaslúŽilo o podporu či ignoranciu l iterárneho Života. vyúsťu.|úceho do edičných po-
činov' oni v podstate v dobrom slova zmysle zabezpečovalj t teraz zabezpečujú konvenčnú
produkciu umeleckc.j, l iterárnovedne.; či bibliografickc.i l itcratúry (Literárne a hudobnó tnúzeum'
Státna vedecká kniŽnica' okresnii kniŽnica' stredoslovcnská odbočka Spolku slovenských spiso-
vatelov. Univerzita Matcja Bela' štúdio Slovcnskóho rt-'zhlasu. Bábktlvó tjivadlo na Rázcestí a i. ).
Takýto štandard vytvára dobré podhubic na to, aby sa z neho rnohlo vyčleniť nicčo svojbytnó,
špeciÍické. netradičné'

Na tomto mieste by som sa chcela osobitne zmieniť o svojom materskom pracovisku, ktoró
prichýli lo pod svoje ochranné krídla l iterárny klub Litera 2.Ieto vol'né zoskupenie Ludís tvori-
vými l iterárnymi ambíciami. ktoré začalo s pravidelnou činnosťou roku l99 l a doteraz sa prezen-
tovalo štyrmi zborníkmi či almanachmi prác, v súčasnosti .jc v tlači piaty - tak trochu jubilejný'
S podporou Spolku slovcnských spis<lvatcLov tak dostírvajú možnosť zviditelňovania nádejné ta-
lenty' z ktorých sa pravdepodobne niekolkí úspešne uchytia v ccloslovenskom kontexte. Nepri-
pisujem existencii uvedeného litcrárneho klubu osobitnú výninročnosé, pretoŽe po<lobné pracu.jú
aj inde. Je však dóleŽité, aby vÓbec boli.

okrem toho Litcrárnc a hudobné múzeum boio .uarantorl vydania ojedinelej publikácic. pro-
stredníctvom ktorej sa dostalo úcty a uznania básnikovi Mikulášovi Ktlváčor,i. Tenttl výrazný
predstaviteť slovenskej l iteratúry (nar' lt l ' mrija l934) preŽil cclý svoj tvorivý Život v Banskcj
Bystrici. kde a.j predčasne vo veku 5t] rokov zomrc| (26. máia l992). Básnikovi priatelia a obdi-
vovatelia jeho umeleckóho diela sa rozhrldli ..zhmotniť.. svoj pohl'ad na svojráznu osobnosé drl
reprezentatívnej knrŽnej podoby, v ktorej by sa zhodnotil luclský rozmer básnika.'

Po roku l989 sa s nástuporn novéhrl spoIcrčcnsko.hospodárskcl-ro poriaclku objavil vel'mi zaují-
mavý.jav _ tým.je vznik mnoŽstva súkromných vydavatcťsticv. ktoré doslova zaplavil i kniŽný trh
literatúrou rozličného druhu, predovšetkýrn však komerčnc ladenou' Je to do iste.j miery samo-
zrejmé. pretoŽe sa musia riadié ekonornickými kritériarni' Ani Banskii Bystriczr nie.ie v uvedencj
sfére výnimkou. Na tomto miestc však musím podotknúé, že mcsto v tejto oblasti po roku l989
moh]o iba získaé, pretoŽe dve dcsaťrtlčia predtým stratiIo.|cdiné kamennó vydavateťstvo - Stre-
doslovenské vydavatelstvo, ktoré podLahlo tlaku normalizácie (|91 | )'-

V spleti kometčno-reklamných vydavatel,stiev sa však roku l99'1 aj v Banskej Bystr.ici ncnít-
padne vynorilo rikési minivydavateLstvo jeclného muŽa s provoku.júcinl názvom Drcwo a srd (d'a.

Stan is lav  Ba]ko .  S tcťan S ln i I r Ia :  MIKI .  svedcc tvo  o  s tave . j cdnc j  dušc.  Ko láž.  r joku l lentov  a  spon ic t rok  na  básn ika  Ní iku iíša
Kováča. Peter Popelka-/Literárne a hur]obné ttlúzeutn, BratislavýBarrská I}ystrica l 99.1.

Pozri Jana Borgulor,ír:,C-esty nortnaIizácie v Stredoslor,ctrskottl vyrJavatel.stve v Banskcj Bystrici ' ln: ]an Wiendl (red.):
Nonny nonna l i zace '  UCt -  AV CR/S lezská  un iverz i ta .  P rahď()pava l  996.



162

lej len DAS)' Jeho majiteťom, redaktorom aj autorom je mladý Banskobystričan Peter sulej.
Nekonvenčný názov vydavateťstva vysvetLuje asi takto - drevoje stav, v akom sa slovenská kul-
t(lranachádza' a srd je spósob, ako tento stav zmenié. Už z tohto vyjadrenia je cítié, o akú produk-
ciu Šulejovi pójde - predovšetkým o tú nekonvenčnú' alternatívnu. vychádzajúcu
z undergroundu. Sám o tom hovorí: ,,...vo veciach. ktoré chcem vydávaé v budúcnosti, by mala
byé revolta, pretože na Svete je spústa vecí, ktoré rozčulujú, znervózňujú, a nemóŽeme ich nemo
prechádzaé. Ako vydavatel nemám záujem vydávaé milostnú lyriku, lebo podobne ako hovorí
Schopenhauer, myslím si aj ja' Že te1 je toťko, ako úrody na poliach a spokojne ju prenechám
osemnáséročným. Možno, že aj preto moje básne pósobia agresívne, ale nemóže to byé inak a uŽ
vonkoncom nie tak ako to povedzme spieva Phil Coll ins v známej piesni o bezdomovcoch. Je to
slaďák, ktorý vždy zaberie aj na diskotéke, ťudia sa k sebe tiůia, vyznávajú si pri.tej piesni lásku
a tam je vypovedaná krutá pravda o bedároch'.. To je podl'a mňa dementné!...j Činnosé tohto
vydavateťstva sa riadi vlastným vnútorným poriadkom (akýmsi manifestom)' určujúcim jeho pro-
fi l.-

Pristavme sa krátko pri majitelovi vydavateLstva: V dobe vzniku bol dvadsaésedemročný, vzde-
laním banský inžinier (smer automatizované spósoby riadenia)' autor poézie a sci-fi próz, inkli-
nujúci k undergroundu. V podstate nečitateL inej slovenskej pÓvodnej literatúry, neškolený
v literárnej teórii. orientovaný na alternatívnu kultúru, ovplyvnený počítačovou technikou. V za-
čiatkoch činnosti mal aj paralelné vydavatelstvo Print Servis, v kťorom vydával inú literatúru,
nehodiacu Sa do programu DASu. okrem toho venuje sa aj inej polygrafickej činnosti ' Dote-
rajšia produkcia vydavateLstva predstavuje osem útlyoh kniŽiek, ktoré si nachádzajú svojich
čitateťov i distribútorov. od začiatku pósobenia na knižnom trhu je moŽné dostaé uvedené
knihy v bratislavskom kníhkupectve AF na Kozej ulici č' 20, ako aj v banskobystrickom kníhku-
pectve DUMA, Dolná 35.

A kto sú autori DASu? Prvých páé kniŽiek pochádza z dielne banskobystrických tvorcov, nala-
dených najednu vlnovú dížku s majiteťom Petrom Šulejom. Neostali bez povšimnutia. Napr. debut
Mareka Jančiara Buldozér sa umiestnil v ankete KniŽnej revue Za rok 1994 na piatom mieste.
Básnická zbierka Antona I' Pižurného PandorinapixLa získala v tom istom roku Cenu Ivana Kras-
ka.

Po nadobudnutí prvých vydavatetských kontaktov a istej reklame Peter Sule.; nadviazal pracoV-
né i priatelské vzéahy s mladým a úspešným autorom z Nových Zámkov Petrom Macsovszkým
a výsledkom bola nielen básnická zbierka Ambit, ale aj poviedková kniha Leptokaria jeho neme-
nej úspešného priate|az toho istého mesta, prozaika Vladimíra Ballu' obe si našli velmi priaznivú
odozvu v literárnokritickÝch časopisoch.

Mária Glocková: s autololn prvého slovenského portra. Rozlrovol s PetLorrr Šuleiorn. Stner dtres 20. augusta l 994'

Vnútorný poriadok Vydavatelstva Drewo a srd: '. l. Autot.onr alebo členonr vydavatelsva Drewo a srd (ďale.j len DAS) sa
rnÓže stať každý umelec bez akýchkolvek pohlavriých, rasových, národnostných, fbrrnálnych či ideologických obrnedzerrí.
2. DAS špecifikuje umelca ako človeka narábajúceho s realítou i rre-realitou ináč ako váčšina. 3. DAS chce cez prizmu
svojich produktov preskúInať všeobecne platrré etické a estetické princípy, poprípade ich ešte rozšíriť. 4. DAS sa cez tvor.bu
svoiich autofov a členov zalneriava na boj proti akejkolvek ideológii a jej následným deriváciárn, t'j. totalitarizrlu.
absolutizmu' fanirtizl lu, atď. 5. DAs V tejto ' 'Vo.jne..pouŽíva ako zbrane akékoťvek ideológie a ich následrré derivácie' t..1'
totalitariz|nus' abscrlutizmus, fanatizlrrus, atď.' pretransfonnované do umeleckej podoby' 6. Produkty DAS nie sír pre
všetkých! 7. DAS-u lezá|eŽí na fonne vyjadrenia ani na zvolenonr rlédiu' (Na prostriedku nezáleŽí. dÓležitý je ciel ') 8'
DAS 1e v svojej podstate hyperrealistické. a preto Verí v ne.existenciu konečného ciela, t.j. odideologizovanie myslellt l l
človeka. 9. DAS je apriori apolitické l l 0. DAS je čisto komerčná záleŽitosť | (Ziadna aI ternatíva, Irczávis1osé či utrderground.)
l l. DAS si je vedoIné časo-priestorových súvislostí' a pretojc tento poriadok len dočasný. Platí dovtedy. pokral nebude
vypracovaný nový' alebo do absoIútneho zániku DASu. 1 2. Poriadok DAS.je otvorený a prístupný akýInkol,vek polemikárl '
ktoré však nernusia byť akceptované' V Banskej Bystricr 19. deceIrrbra l 994'..
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od tzv. medzimestských vzéahov bol iba krok k vzéahom medzinárodným, pretože nateraz po-
sledná knižka DASu sú texty nórskej multimediálnej umeleckej society origami s názvom Kon.
templatie' Vyšla v slovensko-ang|ickej mutácii a v edičnej poznámke sauvádza.. ' 'texty (...) sú
fantastická skladačka mýtov a neomýtov starého 'dobrého', ale uŽ odchádzajúeeho sveta papie-
rovej civilizácie s hi-tech (post)moderného priestoru stále viac a viac frustrcrvaného jedinca na
prelome tisícročí..'. ' Pripravovaným titulom je slovenský preklad divadclnej hry E'ugena Ionesca
I-ekcie a pozdravy, ďalej v|astná Šulcjova básnická zbierka Ku|t' básne Mily Haugovej a i. Na-
priek samostatnému originálnemu mysleniu, Peter Šulcj lko vydavatel. predsa len v začiatkoch
hladal podporu u skúsených a renomovaných autorov z okolia. ako sú Pave] Hrúz a JoŽo Urban'
ktorí mu pomáhali ako externí redaktori či autori doslovov.

Zaujímavá je tieŽ formálna stránka kniŽnej produkcie Šulejovho vydavatelstva - informačne
detailizovaná tiráŽ aj s uvedením internetového kontaktu. čtarový kód na obale knihy (čo má
znamenať, žekniha je tovar ako každý iný'1, poďakovanie autora (niekde dotiahnuté ad absurdum ),
uvádzanie sponzorov a i ' Keď na d|hšej časove.j osi sledujeme kniŽnú produkciu vydavatel'stva
Drewo a srd, móŽeme konštatovaé, že autorské zázemie má tendenciu stále sa rozširujúceho kruhu
s čoraz váčším záberom a zámerom. Sveilčí to o etablovaní sa Petra Šuleja na slovenskom kniŽ-
nom trhu' Medializácia jeho produkcie ijeho samého na stránkach Dotykov, RAKa, Knižne.j re-
vue, Kultúrneho Života a iných, hcl zarad,uje do radu takých vydavateLstviev ako Modrý Peter.
Archa, Koloman Kertész Bagalri L.C.A. a ďalších. Aj ked' sám tvrdí, že jeho existencia v Banskej
Bystrici je náhodná, nateraz prestavuje literárno.vydavateI'ský potenciál tohto mesta a je takmer
isté, že s ním treba v nasledujúcich rokoch na ecličnom trhu váŽne počítať.

Prehlad kniŽnej produkcie vydavatc[str'a Dreu'o a srd v Banskc.j Bystrici: 1 ' Peter Sulej: Porno. l 994 i.zblerka básní); 2. Marek
Jančiar :  Bu ldozér ,  l  994 (zb ie rkabásní) ;3 .  Jura i  Rybn iká r :  l lúz ie .  l994 (zb ie rkabásní) ; .1 .  Anton I '  P ižurný:  Pandor inap ix l ' a .
l994 (zb ie rka  básní) ;5 .  Roben Verseghy:  T icho.  1994 (próza) ;6 .  Peter  Macsovszky:  An lb i t .  l99 .5  (zb ie rka  bírs r rí ) ;7-
V lad i rnír  Ba l la :  Leptokar ia .  l  996 (zb ie rka  pov iedok) ;  8 '  ( ) r igar l i  poet ika:  Kontempla t tc .  1996 (zb ie r .ka  bírsní) .




