tlARTlNA BITTNERo\Á z Ho§p.ozirun
NAp§ALA Knižru o yíT nnrčnÝcn žrnÁcn

itartina Bittnerová bydlí v Hospozíně na Slánsku

a je jí 36 let. Pochází z \ř}sočiny, ovšem do školy chodila už v Praze, kam se s rodiči přegtčhovali- Psaní ji vždycky bavilo, ale svou první knížku vydala tepry€ rr€dáÝIro - v říjnu loňského roku. Kniha pod názvem
,,Spisovatel§ a Erós' hovoří o jedenácti výjimečných ženách píevážnéžijicich
y 19. století.

svým osudem to výjimečnéženy čítehdejší společnosti, Bylo mi také
byly. Netwdím, že jsem vždy našla lito, že v současnédobě se na qrťy
něco nového, ale myslím si, že jsem
vylimečnéžrny zap ominá a také, žr
nabídla určiti noý pohled, či si se v literatuře o nich mluví přfliš šavšimla některých skutečností,které

o kčy jste vlastně poznala, že
a zmililajste literární soutěknihu?
že, dosáhla jste na nich nějakých
§ěkdr- ve čtvrtétridě ZŠjsem úspěchů?
r}orršela psát fiktivní příběhy o inNedokážu si vzpomenout na
tryste mohla napsat

díánech, keré jsem si zapisovala do
zrláštnrho sešitu. Pamatuji si, že to
cetla maminka mé spolužačkya té
se to lrbilo. Přesto jsem svůj zájem
tenkrát odložila a wátila jsem se
k nému až někdy v šestnácti. Tak-

o Literaturu studenti zrovna
noc nemilují, jak to bylo u vás?
Pro mne literaturu objevil a dal

ie,ii }rásu poznat hlarrně náš profe-

cor litratun- na obchodní akadePraze pan Miroslav Král,.Brzy
pnl m,enrrité isem se začala zúčastfu,m rňmÝch literárních soutěží

nii r

,

rdiifir rim isem

se dostala do nově

noúlúebrr klubu mladých autorů
§ticdislu ápadočeských spi(pobočka Obce spisovav Praze). I(ub inicioval tamní
i|fu] Frmtišek Spurný člověk vel-

|

,61*r"&,ní-, laer/ byl schopný nifun
,J.dým wé zkušenosti předaL

Už v první knize jsou naznače-

všechny, ale bylajsem oceněná nej-

méně na sedmi literi{rních soutěžích.Nejradějivzpomínám na Literární Šumavuv roce 1 998, kde jsem
získa|a 2.místo jak v kategorii poezie, tak rovněž 2. místo v kategorii

hle mladi autoři zpravidla začína- próza. Dá se říci, že oceněnívobou
ale iá už tehdy začala psát
kategoriích je poměrně v|jimečný
htnně povídky, poezii pak jen krát- jev, a proto si toho hodně cením.
ce kolem mých 20 let.
O Můžete zrod VašíknížkypřiO iIáte -mělecké kořeny?
blížitčtenářům?
Ne_ nejsem zádné umělecké roKniha Spisovatelky a Erós je na
dim-, a tak jsem ani nikoho neznala, rozhraní beletrie a literatury faktu,
Ldo bv psal a nějak mi mou touhu Při psaní jsem se hodně faktů dr1xát usnadnil či mi nějak poradil. žela, informace jsem zjišťovala neYstoupila jsem do toho prostě tak- jen z rtuné literatury, ale byla jsem
řftaiic -po h]avě". Přišly vzlety i pá- i v Památníku národního písemdr,. KdrĎl.ch měla větší zkušenosti,
nicM. Příběhy jsou o jedenácti ýř5tě bl.ch do mnoha věcí šla poně- jimečných ženách, spisovatelkách,
lud šiko\r€t Na druhé straně bylo herečkách či autorkách i těch, kte,ajimavé pořád něco objevovat.
ré nikdy nenapsaly ani řádku, ďe

ií po€zii,

blonovitě. Chtěla jsem v jejich vztazich najit nové pohledy. YžÁlď. například téměř neměly přístup k formálnímu vzdě|áni a dokázaly b|t
na tu dobu moderní, protože hodně četly a to i odbornou literaturrrO Jakémátedalšíplány?
ny vztahy jedenácti žen také smě-

Martina Bittnerová

se svou knihou na chodbě slónskéknihovny.

byly dříve v literatuře v souyislosti
s těmito ženami opomíjeny.
o proč jste se věnovala právě tématuo ženách?
Osudy napřfl<lad Karoliny Světlé,
Boženy Němcové, Marie Majerové
a dalších mne velmi zaujaly. Obdivýi je za to, žn v tehdejším životě,
tak obtížnémp r o žrny, dokázaly j eš tě něco vyfvářet, psát, hrát divadlo,

prostě dávat či wacet mnohé tvůr-

rem k mužům.Dalšíkniha tedy
bude o mužích, znovu o těch, kteřipíevážnéžlJiv L9. století. A znovu o těch, kteří byli až neočekávaně rychle zapomenuti. Kniha bude
například pojednávat o herci Prozatímníhoa později také režiséru
Národního divadla )akubu Seifertovi. )eho životje dokladem toho,
žemižetevyletět jako raketa a pak
na vás brzy všichni zapomenou.
Dalšíosobností, o které se málo ví,
byl Vilém Dušan Lambl, vyrrikající lékař a vědec. Dodnes je po něm
pojmenován jedenbičíkovec,o kterém se učíi češtístudenti medicíny, ale netuší, po kom to jméno má
}ako svou třetí knihu bych ráda napsala něco pro děti. Sláva Pilik

