
JAC MÁ 60 A SVET GRATULUJE



Jani, pred týždňom si hovorila, že
narodeniny neoslavuješ. Vraj len
človeku zbytočne pripomínajú, že čas
letí a za ňou nič poriadne nezostáva.
Tak nám hádam odpustíš túto malú
oslavnú nehoráznosť, ale chceli by
sme Ti k šesťdesiatke zagratulovať a
pripomenúť aspoň kúsoček z toho, čo
sme spolu zažili a čo z Teba a Tvojej
práce zostáva v našich
individuálnych životoch aj v tom
veľkom verejnom feministickom
svete.

Tvoje aspekťáčky

gratulačná kytica 30. január 2023





 Milá Jana – spolu-Jana (lebo takto nás občas berú, raz
nám dokonca poplietli priezviská), raz za 6 rokov ma
dobehneš a ďalšie 4 roky sme obe štyridsiatničky,
päťdesiatničky a teraz už šesťdesiatničky. Pozerám sa
na poličku s knihami, ktoré sme si spolu vysnívali,
zostavili, poprekladali, zredigovali, s radosťou oddreli,
odprezentovali a pred rokmi ešte aj svojpomocne
pozanášali do kníhkupectiev, niekoľkokrát, v tých
horších prípadoch sme ich aj vyťahovali nepredané zo
skladov skrachovaných firiem. Beriem do rúk prvé číslo
časopisu Aspekt. Spomienky mi v hlave lietajú ako osy
a nijako sa mi ich nedarí usporiadať: Ako sme začínali.
Ako sme nevedeli, do čoho ideme. Ako sme si nikdy
nepredstavovali, že budeme šesťdesiatničky (s
výnimkou jednej z mojich nejapných poznámok, že si
raz budeme ťukať na stenu v nejakom zariadení pre
staré feministky a pýtať sa – ešte si tam?) 

Ešte sme tu. Aj keď unavené, ale nie sklamané.
Planceme sa životom ďalšieho tisícročia. Začiatkom
90. rokov som mala pocit, že to 20. nikdy neskončí a
my toho tak strašne veľa stihneme a zmeníme. 

Keby som nikdy v živote nepracovala nikde inde len v
ASPEKTE, nevážila by som si to. Ale keďže viem, ako to
chodí, a keďže počúvam, čítam, sledujem, ako mnohé
ženy fungujú v rôznych inštitúciách a čo všetko musia,
museli v priebehu profesionálneho života prehltnúť,
viem, že roky v ASPEKTE som prežila v luxuse. Napriek
všetkým ťažkostiam a problémom sme nemali
nadriadenú osobu, ktorá by komukoľvek podrážala
nohy, nepriala, uzurpovala si patent na rozum a pravdu
alebo rozdávala svoje múdra a vyžadovala lusknutím
prsta zrealizovať svoje „geniálne“ nápady. Bolo nám po
tie desaťročia fajn, lebo sme spolupracovali vo
feministickom kolektíve. Napriek realite, občasnej
ponorke, ťažobe, napriek nechutnej pochmúrnosti a
neznesiteľnej odpornosti toho nášho zápecníckeho
patriarchátu na slovenský spôsob, a to vo všetkých
podobách, od sofistikovaných pseudohumanistických 

 a pseudointelektuálnych podôb až po tie „kanálové“,
nám bolo fajn, lebo osoby, obsadenie, kulisy, scenár i
réžia onoho patriarchátu nám vždy boli na smiech, aj
keď nás z toho išlo poraziť. Bolo zdrojom toľkých
vtipov, bonmotov, zlomyseľných úškrnov, ktoré nám
pomáhali ísť ďalej. Keby tí vedeli... 😊 

 A koľko sme sa nadiskutovali, naskákali si do reči,
nasmiali sa. Koľko plánov sme mali a koľké sme naozaj
uskutočnili! Hlava mi to neberie, ešte že máme archív.
Už nikdy nezistíme, aký život by sme viedli, nebyť tej
guráže začiatkom 90. 

Milá Jana - ďakujem Ti za všetko. Aj za knihy, ktoré som
mohla vďaka tomuto hniezdu napísať a ktoré mi vyšli aj
vďaka Tvojej robote. Ďakujem za možnosť žiť pracovný
život, ktorý sa prelínal so súkromnými životmi nás
všetkých. Stálo to za to a viem, že lepšie to byť
nemohlo. Nikdy by som si niečo také nevedela vopred
predstaviť ani naplánovať. Feministický osud je jeden z
najlepších, napriek škrabancom a modrinám. Keď už to
inak nešlo, zaškerili sme sa do objektívu a išli sme ďalej.
Sama sebe i Tebe závidím našu energiu z predminulých
rokov – a som na tú našu drzosť, veselosť, energiu,
zvedavosť, nepokoru... a ich využitie tak veľmi hrdá! 

Prajem Ti, nech Ťa tieto feministické pomôcky do
života neopúšťajú, nech Ťa sprevádzajú ďalej. Stále Ti
veľmi pristanú. Prajem Ti, aby Ťa naďalej sprevádzala
Tvoja energia, guráž a humor, a áno aj – podvratnícke
chúťky. Vždy mali skvelé vyústenie!

Jana Juráňová

MUMOK



Milá Jana,
gratulujem k Tvojej šesťdesiatke!
Vieš, že nás všetky stále vidím v redakcii a knižnici na
Mýtnej, akoby sme boli osoby bez konkrétneho veku, len
hlavy a telá, ktoré pozerajú na počítač či sa skláňajú nad
tlačeným textom? 

Pred týždňom sme s Paulou Jójárt spomínali na stretnutia
nad prvým webom ASPEKTU, ktorý v jednoduchom html
kóde vytvorila práve Paula. Boli sme ešte len študentky,
Paula vždy bystrejšia a iniciatívnejšia než ja. Dodnes som
rada, že si so mnou nevyrazila v ASPEKTE dvere. Viem, že
som mala na mále. 

Veľa som sa za ten čas s Tebou, Janou Juráňovou, Julkou
Szolnokiovou, Katkou Krnovou, Zuzkou Maďarovou, Sašou
Ostertágovou, Líviou Bízikovou a ďalšími
spolupracovníčkami naučila.

Milujem jazyk Tvojich prekladov a Tvoj prístup k redigovaniu. Obdivujem Tvoje kritické
videnie vecí a to, že všetko (všetko, naozaj!) komplikuješ a na svojom komplikujúcom
postoji k svetu trváš. Pomáhaš na svet textom aj ich autorkám a autorom. Nie si žiadna
pôrodná babica, ale hlava-knižnica, svet-kniha, žena-jazyk. Súhlasíš? Nesúhlasíš?

Často pripomínaš, že treba kultivovať spory. A to nie pre spory samotné, ale ak treba, tak
vedieť spolu navzájom nesúhlasiť a predsa sa rozprávať ďalej. 

Všetky sme krehké. S vedomím tejto krehkosti, aj všetkej sily, čo udržiava krehkosť, aby sa
nezvrátila do nebytia, Ti želám - slová, slová, slová, buď ako doteraz - žena-jazyk.

Ľuba Kobová



Milá Jana, 

k tvojím okrúhlinám Ti prajem len to najlepšie, hlavne veľa zdravia a energie do života, ale

najmä, aby si s ňou vedela nakladať aj k svojmu prospechu ju využiť.

Nech Ti práca, či už v ASPEKTE, SAV, u nás v Sexistickom kixe alebo kdekoľvek inde robí

najmä radosť a je čo najmenšou záťažou. 

Bola si pre mňa vždy inšpiráciou – aj vo svojej práci s textom a dôslednosťou, ako prepájaš

významy a kontexty. Povedala by som, že na Slovensku tak tvrdo a láskavo zároveň vedia s

textom pracovať snáď len baby z ASPEKTU. Nebyť Vás, nepričuchla by som si až tak k

feminizmu v každodennosti, tak ako sme sa ho dotkli v mnohých našich konverzáciách. Aj

za to som Ti nesmierne vďačná.

Prajem Ti x desiatok ďalších rokov, ale snáď aj to, aby si včas rozpoznala, kedy je ten

správny čas nabehnúť na pomalšiu rýchlosť smerom k nejakému tomu sabatikalu (ak to

okolnosti dovolia čo i len trochu). 

Ešte raz Ti prajem všetko najlepšie a ten sabatikal či inak spomaľujúci mód želám z celého

srdca. Pozdravujem aj baby a mačky v ASPEKTE. A vďaka, že na mňa myslíte všetky.

Pomáhate mi, ani netušíte ako. 

Paula Jójárt



O „aha efekte“ alebo čo som sa od Jany Cvikovej naučila

7. 2. 2017 sa konala v ASPEKTE diskusia o knihe Ku konceptualizácii rodu v myslení o

literatúre, na ktorej som mala možnosť reflektovať svoje zážitky z čítania tejto knihy, ktoré

niekedy mali charakter „aha efektu“, niekedy to boli zážitky zo stretnutia so starou známou

(myšlienkou), ktorú som už dávnejšie nevidela, inokedy zase zážitok so stretnutia s doteraz

nepoznaným. Teraz som si na svoje potešenie z tých efektov spomenula.

„Aha efekt“ sa dostavil, keď som si uvedomila, že Janin text je ukážkovým príkladom

feministického výskumu, tak ako som to mala naštudované skôr z teoretických prác

amerických filozofiek. 

„Aha“, tak to vyzerá, keď východiskom výskumu je skúsenosť ženy, „aha“, tak to vyzerá,

keď skúmanie vedie k výsledkom, ktoré sú pre ženy žiaduce a potrebné, „aha“, tak to

vyzerá, keď výskumníčka/autorka je na svojej téme osobne zainteresovaná, je do nej

takpovediac vtiahnutá. 

A najmä „aha“, tak to vyzerá, keď preskúmavanie vlastnej skúsenosti s feministickou

literárnou vedou, ako píše autorka, sa spája s fundovanými teoretickými a konceptuálnymi

analýzami a syntézami.

Ďakujem, Jana.

Mariana Szapuová



Milá Janka,

vďaka Tebe som zažila závan inej atmosféry, úprimnej reči a odvážneho premýšľania. V

redakcii ASPEKTU som od Teba dostávala dôkladné rady nielen k celkom, ale k jednotlivým

vetám mojich recenzií a štúdií. Tešila som sa z toho, že ste ich potom v časopise aj

publikovali. Dodnes vo mne rezonuje, čo si mi prízvukovala – že treba dať pozor na to,

akými slovami charakterizujem tvorbu poetiek a nepoužívať lacné prívlastky typu „žensky

jemná“ poézia, nešíriť bezmyšlienkovito zautomatizované prázdne frázy, ktoré vychádzajú

z predsudkov. Tvoja monografia Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre (2014) je

pre mňa vzácna argumentovanými a naliehavými výkladmi toho, že je potrebné písať

alternatívne dejiny literatúry, nezaťažené kanonizáciou privilegovaných autorov.

Stretnutia s Tebou patria k základným koľajam mojej dráhy – pracovnej i životnej.

Nezabudnem ani na Modrý salón zameraný na poetky bez kníh (5. 11. 2015), na Tvoje

moderovanie, pri ktorom som od Teba otázkami a komentármi opäť dostala kľúčové

impulzy. Pre mňa bolo nepredstaviteľné, že by som s materiálmi na čítanku Potopené

duše (2017) išla niekam inam než do vydavateľstva ASPEKT, pretože Ty si sa podieľala na

publikovaní mojich prvých prác a aj na mojom dlhodobom formovaní. Ďakujem Ti za to

množstvo času, ktorý si strávila nad touto knihou a za Tvoj osobitý vklad do nej.

K jubileu Ti prajem predovšetkým pevné zdravie a každý deň niečo, z čoho budeš mať

radosť, nech sa k Tebe dostane nový príliv životnej energie. 

Srdečne Andrea Bokníková





Milá Jana,
keby nebolo Teba, Teba ako človeka, feministky, mojej prekladateľky a
vydavateľky, tak by moje návraty po 21 rokoch exilu na Slovensko neboli
takými, akými sa stali, návratmi ku skupine ľudí s tým istým svetonázorom, k
spoločným projektom, knihám, vystúpeniam, k rozvíreniu duchovnej hladiny
v krajine, v ktorej som vyrástla a na ktorej vývoji mi vždy záležalo a naďalej
záleží. Presadila si spolu s inými ženami v spoločnosti mnohé a veľmi
zásadné veci. 

Zostaň takou, akou si, presnou, veselou a aj právom nahnevanou.

V priateľstve 
Irena Brežná

 



Milá Jana, 
sledujem Tvoju prácu už dlhé roky a veľmi si
vážim všetku Tvoju odvahu a nasadenie, ktoré si
do nej dávala a stále dávaš. Ak sú ľudia, ktorí
pomáhajú túto krajinu postupne pretvárať na
miesto, kde sa môže dobre žiť všetkým, tak Ty
rozhodne patríš medzi nich. Pamätám si prvú
návštevu v ASPEKTE, vašu mačku a príjemné
privítanie, keď som prišla pre vaše knihy.
Ľudskosť. Ďakujem Ti za pozvanie do diskusie s
Irenou Brežnou, ktoré bolo pre mňa veľkou
výzvou, ale som nesmierne rada, že som ju
mohla prijať. Nedávno som počúvala podcast,
ktorý ste nahrávali s Miškou Kučovou a púšťala
som si ho opakovane kvôli mnohým dôležitým a
inšpiratívnym myšlienkam. 

Milá Jana, želám Ti všetko najlepšie k Tvojím
narodeninám a teším sa, že si.

Elena Gallová Kriglerová 



Milá Jana, 

jubileá sú ošemetná vec. Už zo samotnej podstaty slova by sa človeku malo chcieť jasať,

tešiť sa a radovať – veď zvládol skvelé, náročné a často aj neuveriteľne bolestné chvíle

života – a koľko práce a radosti má ešte pred sebou! Lenže človek – a človečica obzvlášť –

je nadaná kopou rozumu a kritického vyhodnocovania a teda – začne sa pri jubileu ošívať.

Že či je to číslo skutočne také a onaké... a tu sme pri merite veci! Pretože TY, Janka, si svoje

jubileum môžeš naozaj užiť a bujaro JUBELN s nami všetkými, čo Ťa máme radi. 

Veď Ty si už za svojho života dosiahla méty, ktoré veru naozaj málokto – si jednou z matiek

zakladateliek feministického hnutia, vydavateľstva a spisby v našej krajinke (BRAVO!),

si oficiálna SUPERŽENA (a svoje supersily používaš neúnavne tam, kde treba!) a okrem

toho si vždy sama sebou – nekompromisná, tvorivá, vytrvalá, profesionálna, detiAJzvery

ľúbiaca, inšpiratívna intelektuálka vždy idúca k jadru veci, aj keď to zabolí.

Veľmi sa teším, že som mala možnosť rásť a vzdelávať sa vo feminizmoch vďaka všetkým

Tvojim Aspektom a Tvojej prítomnosti na mojom životnom a pracovnom obzore.

Prikladám pár záberov z fotenia na výstavu v roku 2009 – superžena Jana Cviková a jej

verné alter ego Jana Juráňová by Juraj Robl (tiež sa pridáva k blahoželaniu). 

Veľké gratulácie a objatie k Tvojím skvelým 60. narodkám, milá Jana. Blahoprianie dobra,

lásky, zdravia a radosti posielame ja i celá naša rodina.

Viera Klementová Böttcher, Leo, Violka, Julián a Sky



Nechcem si predstavovať, kde by bol
slovenský feministický diskurz, keby
nebolo Jany Cvikovej. Je to beh na dlhé
trate, a navyše cez prekážky. Vďaka, Jana,
že ukazuješ cestu - aj za Tvoju odvahu,
vytrvalosť, trpezlivosť a prenikavý
pohľad. Všetko najlepšie!

Dobrota Pucherová

Jak říkal Václav Havel, naděje není
přesvědčení, že něco dobře dopadne,
ale jistota, že něco má smysl - bez
ohledu na to, jak to dopadne. Janku
znám mnoho let jako odbornici,
autorku a nebojácnou feministku.
Svojí prací, svojí jistotou vždy
ukazovala jiným, že má smysl usilovat
o rovné pojednávání všech členek a
členů společnosti, a tím způsobem
byla, je a zůstane nositelkou naděje.
Janko, díky za to, že jsi!

Srdečně zdraví
Jana Valdrová



Janu poznám len letmo. Aj tak mám celkom

jednoznačný pocit, že ju mám rád. Možno to bude

tým priestorom, mentálnym a fyzickým, ktorý

spoluvytvára. 

S SPEKTOM sme susedia, delia nás len dve-tri

brány. Bol pre mňa dôležitý dávno predtým, ako

sme sa prisťahovali na Mýtnu. Koncom 90. mi

kamoška priniesla aspekťácky časopis, v ktorom

bol článok o sexuálnej identite, doteraz si ho

pamätám. Písalo sa tam o sexuálnom kontinuu, že

väčšina z nás je kdesi na pomedzí. Tak ma to vtedy

ako mladého muža pred coming outom potešilo,

že si nemusím vyberať stranu, že nie je nutné ísť

doprava alebo doľava, mať jedno alebo druhé, že

môžem byť viac vecí naraz. 

Potom som Janu stretol osobne, v jej kancelárii

na Mýtnej. Pamätám si, že najviac ma prekvapilo,

aký má príjemný a láskavý hlas (neviem, čo som

čakal). 

Krátko nato som bol v ASPEKTE s jednou

kamoškou, šesťdesiatničkou, na čítačke. Jana

moderovala, kamoške sa to veľmi páčilo, hoci bola

nervózna, lebo dovtedy nebola vo feministickej

knižnici. Bola z Jany nadšená, len nerozumela,

prečo má také „nezriadené vlasy“. Mne sa to páči,

veď aj ja mám také, povedal som kamarátke s

dokonale nafarbenými a zastrihnutým vlasmi.

Odpovedala, že to je iné. 

S mojou priateľkou a kolegyňou Táňou Sedlákovou sme si raz povedali, že by sme jedného dňa mohli
byť podobný power couple ako Jany z ASPEKTU. Neviem, ktorá Jana by som mohol byť ja. Obe sa mi
páčia a som rád, že si nemusím vyberať, nemusím mať jedno alebo druhé a môžem zostať kdesi na
pomedzí. 

Ale pokojne budem tou s príjemným láskavým hlasom a krásnymi nezriadenými vlasmi.

Dušo Martinčok



Milá Jana, 
keď sme sa rozprávali o dizajne mojej
druhej zbierky poézie, navrhla som tvrdú
väzbu. Tvrdá väzba je pre mužov, ktorí sa
potrebujú cítiť dôležito, povedala si. A tak
Identity vyšli v krásnej mäkkej väzbe.
Ďakujem za návod, ako si vystreliť z
dôležitých mužov, a prajem všetko
najlepšie k narodeninám!

Marcela Veselková

Najprv si pre mňa, milá Jana, bola,
priznávam sa, iba Juráňkinou
kamarátkou s cool šatkovou
čelenkou. Roky bežali, veľa rokov –
ale čo už tam po rokoch, nech ich čert
vezme, sral ich pes. Čosi z toho, čo si
napísala, som si prečítala; viac ráz
som Ťa videla v akcii, počula
prednášať, diskutovať, argumentovať.
A? Klobúk dole. Párkrát sme spolu
slovo dve prehodili, nebolo toho veľa.
Dôvera je zvláštna vec. Jedna z
najcennejších. Keby mi chcel niekto
ukradnúť bohatstvá, u Teba si ich bez
obáv ukryjem. Veľa čo najlepšieho do
ďalších čias Ti prajem.

Zuzana Mojžišová 



Takže oslávenkyni želám tak úplne normálne
ľudsky hlavne zdravie a veľa energie – aspoň
toľko, koľko jej mala, keď sme sa pred 30 rokmi
prvýkrát stretli v úplných začiatkoch ASPEKTU.
Ani sme vtedy možno veľmi nevedeli a netušili,
do čoho sa vlastne púšťame (aspoň ja určite nie),
no ťahalo nás to na cestu rebeliek voči
patriarchátu. Len tie roky fakt nejako čudne
rýchlo bežia – a hoci sa nedajú ani zastaviť, ani
okašľať, ja dúfam, že sa na tých rebelantských
cestách budeme môcť stretávať ešte zopár rokov
a desaťročí. Snáď aj ďalších 30. 😃

Eva Riečanská

Milá a vážená Jana, spomienky mám
parádne, dokonca aj dáku hádku počas
môjho lenivého šaškovania v knižnici si
pamätám, samozrejme prevažujú tie
obohacujúce, no hlavne Ti ďakujem za
všetko, čo dlhodobo robíš, v tíme aj osve,
si (nielen pre mňa od čias VŠ) inšpiráciou a
nesmierne dôležitou osobou v našom
kultúrnom prostredí (ďakuje Ti aj moja
monografia a vlastne i Glosolália,
skromnejšia sestra geniálnych Aspektov), a
ako povedala Gloria Steinem, svoju
pochodeň nikomu nepredávaj, nech si
zapália svoje a tá Tvoja ešte dlho (čo
najzdravšie, najspokojnejšie a najveselšie)
žiari, naša tma ťa potrebuje (60 is the new
50:-).

Derek Rebro



Jana, Jana,

skôr, než som stretla Teba, stretla som ASPEKT. 

Presne viem, 

kde som čo z neho čítala.  

To boli také pecky! 

Lesbická existencia. Pusinky (a dotyky), čo nie sú

na rozkaz. Osobné je politické. 

Vypisovala som si mená autoriek a autorov, ktoré

ste preložili a hľadala som ich ešte v kartotékach v

Univerzitke. 

Aj keď... máločo tam bolo.

No veď dobre, boli deväťdesiatky. 

Strašne som Ťa chcela spoznať, a tak som si

niekedy v r. 1997 vymyslela sekciu o násilí na

ženách na konferencii Dieťa v ohrození a pozvala

Ťa tam. 

Prišla si... v natáčkach.

V takých tých kovových, aké nosila aj moja

babička.

Ako: mala si ich dve, nie na celej hlave, 

ale aj to stačilo, 

aby na Teba všetci pozerali. „Ha - ha!“

Stála si tam pri dverách, počúvala si tie vznešené

reči o ochrane detí

a potom si pred stovkou psychológov, sociálnych

pracovníčok, právnikov, psychiatričiek vystrihla

nasrdené tri minúty o feminizme a ochrane žien a

odišla. 

Od toho momentu som bola stratená. 

Aj poradenstvo som sa učila robiť z toho, čo ste

preložili, 

z Násilia I a II, nie na výcvikoch.  

Tak to proste bolo. 

Ty si si išla tou svojou tvrdohlavou cestou a

niekde si ma skrížila a zmenila tú moju. 

A za to ďakujem. 

A želám Ti také tie banálne veci, veď vieš... nič

vznešené,  

len nech si zdravá, nech máš radosť z kadečoho

navôkol.

Ida Želinská



Aaaach, kde a ako zacat, co
napisat, aby moja gratulacia
nebola hruba pateticka kniha o
tom, ako sa moj zivot a vklad
ASPEKTU donho - a teda Jany
Cvikovej, Jany Juranovej a
Anci Daucikovej (ale nielen vas
troch, samozrejme) zlial v
jedno. Takze rusim patos, aj
prival slov...

Jani, sama vies, ze feministicka
optika/identita je celozivotna a
nezrusitelna. A aj ked zivot s
nou pravdepodobne nie je ani
lahsi, ani jednoduchsi, zda sa
mi zaroven ten najpravdivejsi a
najlepsi, aky – aj vdaka tebe -
mozem zit. A zijem...

Ak by som na fotke, ktoru som
vyhrabala v mojich archivoch
(hoci nie som jej autorka), bola
ja, a niekto by sa ma opytal, co
citim, ked myslim na teba, Jani,
a na ASPEKT, netvarila by som
sa inak:) 

Citim radost a vdacnost, ze v
tomto cudesnom svete som
dostala moznost Ta stretnut,
Jani, a s tebou cely svet, ktory
bol vo mne, ale az ASPEKT ho
pomenoval a zadelil mu (podla
mna) tie spravne a uzasne
aspekty a atributy.

DAKUJEM, Jani.
Hana Fabry



Keď som išla robiť svoju prvú rešerš, ešte na vysokej škole, zaklopala som na dvere

ASPEKTU. Bola som veľmi strémovaná, no mala som šťastie na Janu Cvikovú, ktorá si k

téme sama kládla otázky a sama si na ne aj odpovedala. Asi si to už nepamätá, ale ja som si

nie náhodou vybrala adresu na Mýtnej, pretože sa mi zdala zo všetkých zákutí kultúrneho

sveta na Slovensku najvľúdnejšia. 

ASPEKT bol pre mňa aj neskôr prvou informačnou voľbou, nielen kvôli množstvu

poznatkov, zabudnutých príbehov a podnetných teórií, ktoré tam zhromaždili, ale najmä

kvôli pohľadu na svet.

To, čo som si v bežnom živote len potichu myslela, bolo v byte na Mýtnej celkom

samozrejmé, dokonca sa za to oplatilo bojovať.

Vládla tam skrátka koncentrovaná vodnárska energia: vizionárska, nekonvenčná,

idealistická, smelá. 

Takto som zvonku a trochu mýticky vnímala projekt „dvoch Ján“.

Dalo sa spoľahnúť, že tam kdesi strážia odlišné pohľady na skutočnosť a že inakosť (v

akomkoľvek zmysle) tam bude prijatá.

Preto som im aj s dôverou ponúkla svoju debutovú zbierku poviedok Jednorožce a som

rada, že ju takmer bez výhrad prijali.

Blahoželám Jane Cvikovej k jubileu, živijó a všetko najlepšie! 

Barbora Hrínová



Zobrala ma na konferenciu. Téma znela:
Strach pred homosexualitou v strednej a
východnej Európe. Bolo to vo Frankfurte
nad Odrou v októbri 2018. Polroka po
tom, čo som musel odísť z teologickej
fakulty pre moje verejné vystúpenie na
obhajobu práv LGBTI+ ľudí. Veľmi som si
to vážil. Ani si neviete predstaviť, aké
dôležité vtedy pre mňa bolo zostať v
kontakte s akadémiou. Jana to vedela.
Cestou späť sme si urobili túto selfku.
Jana stála pri mojich rozhodovaniach na
dôležitej križovatke môjho života. Ísť
doprava, doľava, zostať stáť? Ona
počúvala a kládla dobré otázky. Vďaka,
Jana, že si. Drž sa. 

Ondrej Prostredník

Milá Jana,
stretnutie a spolupráca s Tebou boli pre
mňa veľmi obohacujúce a inšpiratívne.
Prispela si k tomu, že som prehodnotila
svoj úzky psychologický prístup v
pomoci ženám zažívajúcim násilie a
zmenila ho na komplexný feministický
prístup v prípadoch jednotlivých žien i v
ponímaní rodovo podmieneného násilia
páchaného na ženách ako
celospoločenského javu a problému.
Srdečne blahoželám k Tvojmu životnému
jubileu a do ďalšieho života a práce
želám všetko najlepšie, veľa zdravia,
tvorivých síl a elánu.

Eva Sopková



Keď bude ASPEKTU 60, to

bude krása! Sídli v krásnej

novej budove na Námestí

ľudských práv a vo veľkej

knižnici si v pokoji nažíva zo

desať mačiek, ťažko ich medzi

knihami nájsť a spočítať.

Spoločnosť sa konečne

dopracovala do fázy

rozvinutej demokracie,

dodržiava ratifikovaný

Istanbulský dohovor,

rozviazaná je Vatikánska

zmluva, ani Vatikán ako

pápežský štát už neexistuje,

reparácie vyplatené obetiam

sexuálnych zločinov zožrali

celú pokladnicu, zariadenie aj

oblečenie a z rímskokatolíckej

cirkvi sa stal chudobný

žobravý rád, ktorý musel zrušiť

celibát, aby všetci jeho

členovia neskončili na ulici.

Manželstvá párov rovnakého

pohlavia aj transrodových

párov sa osvedčili, ľudia si

zvykli, už nefrflú na

nezvyčajné svadobné

sprievody vo farbách dúhy.

Spoločnosť sa zdá akási

pokojnejšia, zvýšila sa životná

úroveň a vzdelanosť, vymizol

extrémizmus aj rómske osady

a nahradili ich pekné mestské

štvrte s predzáhradkami

plnými kvetov a zeleniny.

Všeobecne sa znížilo násilie,

ako nedávno potvrdila

policajná prezidentka. Je ešte

čo zlepšovať. To bude témou

do oral history s matkami

zakladateľkami. Kým im ešte

pamäť slúži. pac jac!

Eva Filová



Milá Janka,
z celého srdca Ti želám ešte veľa zaujímavých a
vzácnych chvíľ a objavov s literatúrou, s
feminizmami a s ľuďmi, ktorých máš rada, ale aj s
novými známymi a priateľmi, ktorých ešte len
spoznáš. Píšem to práve preto, lebo viem, že
časom človek stráca vieru v to, že sa veci menia k
lepšiemu, ale verím, že Tebe sa to nestane a
zostaneš vždy otvorená a zvedavá objavovať
zázraky a súvislosti sveta (a ľudí v ňom). 
Vždy ste mi boli príkladom spolu s Jankou
Juráňovou a dodávali ste mi silu k tomu, aby som
nevzdávala neustály boj s nepochopením okolia
a spochybňovaním toho, čo robím. Ďakujem Ti za
tvoje rady a podporu. Všetko najlepšie k
narodeninám!

Lilla Bolemant



Darling, tieto dve fotky budú mať v auguste 10 rokov. Čo je proste neuveriteľné.
Pripomínam Ti ich pri tejto príležitosti, lebo to bola taká celkom dobrá chvíľa, Tvoja
chvíľa... Musia byť obe spolu, vieš, lebo jedna je síce super, ale nie je na nej DOMKA! A
druhá je síce blbá, ale tam DOMKA JE!!! (Všetko najlepšie!)

Gabriela Magová



O existencii Aspektu som sa dozvedela od svojej spolužiačky v roku 1994, keď mi priniesla

na ukážku jedno z prvých čísel so slovami, že podľa toho, ako zmýšľam, predpokladá, že sa

mi takýto časopis bude páčiť. Keď som potom neskôr začala študovať v Bratislave, tak

prvá návšteva knižnice ASPEKTU bola pre mňa udalosť. Bola som študentka a nemala som

odvahu len tak osloviť „tie Jany", veď každý ich musel otravovať, taká bola moja

predstava. Nepamätám si na moment, kedy som Janu Cvikovú stretla prvýkrát tak naozaj

a začala sa s ňou rozprávať, ale viem, že dosť skoro si začala so mnou tykať a že napriek

tykaniu som voči nej cítila veľký rešpekt a cítim ho doteraz. Neviem to spočítať, ale Jana

bola so mnou prítomná pri každom rodovom tréningu, ktorý sme robili, musela mávať

štikútku, koľkokrát sme sa na ňu odvolávali, spomínali ju, používali ako referenčný bod.

Ďakujem jej za obrovský kus práce, ktorý urobila pre slovenský feminizmus, za neúnavný

boj, ktorý viedla a my ho vedieme ďalej. Keď ju občas (ako nás) chytá istá frustrácia z tej

tunajšej situácie, chcem, aby vedela, že nič z toho, čo urobila a o čo sa snažila, nebolo

márne, naopak je tu viac cvikových, než si kedy myslela. Jana, mám Ťa rada a želám Ti čo

možno najlepšie zdravie, dobrých ľudí a zverov okolo seba, ktorí Ti dodajú potrebnú

energiu a lásku a čakám na Tvoju knihu 30 rokov môjho feminizmu, bola by to pecka! 

Jana Jablonická-Zezulová 



Milá Jani,

s tímto přáním se mi v hlavě vynořuje vzpomínka na náš „pracovní“ výlet do Athén, kdy

jsem se s Tebou seznámila. Tedy, Janu Cvikovou jsem ze svých studií už znala a

vzpomínám si, jak jsem na nějakém kurzu v rámci získávání přehledu o genderových

neziskových organizacích prezentovala právě ASPEKT a jeho aktivity, a už tehdy jsem

věděla, že pokud se jednou seznámím s Aspekťačkama a Janou Cvikovou, bude mi ctí. A

ten moment v Athénách u večeře s výhledem na Kapitol je pro mě zhmotněním těchto

mých přání. Je pro mě ještě o to silnější, že to je moment, od kterého jsme s Dianou a

Paulou začali pracovat tom, čemu už teď říkáme Sexistický kix. Stal se z toho časem velký

projekt a všechny, kdo jsme toho teď účastny, se velmi rády s Tebou učíme. (Ani nevíš, jak

spokojeně na Tebe ukazuju, když svým synům vysvětluju, že i já mám paní učitelku. 😊 )

Je mi proto ctí zagratulovat Ti k jubileu a srdečně Ti popřát do dalších let jen to nejlepší,

hlavně zdraví, spokojenost, spoustu milých lidí v životě a zároveň co nejméně starostí.

Všechno nejlepší, Jani!

Jitka Dvořáková

 

Tu fotka z Athén (rok 2014). Sice v horším rozlišení, ale tam to tehdy za podpory Kati

Farkašové začalo. 😊 Děkuju.



Milá Jana,
mrzí ma, že som si nikdy nenašla čas Ti
povedať, že si moja najobľúbenejšia
feministka. Moje prvé stretnutie s tvojím
feministickým dieťaťom – časopisom
Aspekt pred tridsiatimi rokmi, považujem
za najdôležitejší zvrat v mojom živote.
Bol to okamih, kedy som sa po jeho
prečítaní stala vnútorne slobodnou a
vydala som sa na cestu spisovateľky.
Dnes oslavuješ nádherných šesťdesiat a
preto mi dovoľ poďakovať Ti za všetko,
čo si pre mňa, pre ženské práva a
slovenskú feministickú literatúru urobila.
Nech Ťa bohyne sprevádzajú J na
každom kroku a doprajú Ti ešte veľa
nádherných chvíľ na našej matičke zemi.

Uršuľa Kovalyk

Začiatkom 90. rokov som pracovala vo
vydavateľstve Kalligram. Boli to krásne
roky a práve tam, v redakcii, som počula z
chodby od jedného návštevníka redakcie
tieto slová: „....škoda, že sa dali na takúto
vec, sú to talentované novinárky...“ Hovoril
to muž a reč bola o Jane Cvikovej a o Jane
Juráňovej. Práve totiž založili prvú
feministickú organizáciu na Slovensku,
ASPEKT. Bola som šokovaná z tejto vety a
zároveň naštvaná z takéhoto prístupu. Od
tej chvíle sledujem aktivity oboch žien.
Medzičasom sme sa aj zoznámili, aj sa
stretávali a stretávame sa na rôznych
podujatiach. Obdivujem ich odhodlanosť,
ich neúnavnú prácu a vieru v to, čo robia.
Janka, k narodeninám Ti prajem všetko len
to najlepšie, som rada, že Ťa poznám a
vďaka za všetko, čo ste tu vytvorili s
ASPEKTOM! 

Eva Bolemant
 



Dnes je Tvoj deň. Deň narodeninový. Tento rok zvlášť okrúhly. 

Kde sa berú tie roky. Nerozumiem. Veď naše duše sú také mladé. To len to telo nám dáva

signály, že už nejde tak zľahka, búrlivo či nespútane... a nebodaj nám nedovolí vstať z

postele☹

Už niekoľko dní na Teba myslím, ako Ti je. Myslím tak osobne. Vlastne to ani neviem.

Za tie roky vedieme rozhovory skôr pracovné... a pod tým všetkým skôr tušíme naše

osobné životy. 

Jani, v tento deň Ti úprimne prajem zdravie... tak vzácne. Lásku... hlavne od tých

najbližších.

A ešte by ma napadali slová ako šťastie... všeličo... no frázy, ktoré bežne používame.

Prajem Ti nech sa Ti splnia Tvoje ešte nenaplnené túžby. Veď Ty najlepšie vieš, ktoré... také

skôr osobné... dobre si zaplávať... pochodiť so psíkmi... niečo, čo si užiješ. Nemyslím na

Tvoje pracovné úspechy. Tie sú nezmerateľné a jedinečné.

Jani, všetko najlepšie k Tvojim narodeninám a ďakujem za všetko, čo mi dávaš.

 

Katka Krnová

 



Keď som bola malá, myslela som si, že Jana Cviková je ikona.

Dnes ju beriem skôr ako vzor. Osobne je pre mňa vzorom v pracovitosti, vizionárstve,

veľkorysosti, profesionalite aj pokore. 

Meno Jana Cviková bolo v našej rodine postrachom. Pre môjho otca bola stelesnením

feminizmu, ktorému však vôbec nerozumel. Možno práve preto mi moja mama, keď som

mala 15 rokov, vybavila prvú brigádu – v ASPEKTE. Kopírovala som odborné články z

nemeckých kníh. Celé dni, skoro celé leto som stála pri kopírke. V ASPEKTE som pochopila,

že chcem študovať. Aby som nemusela celý život stáť pri kopírke. 

Keď som mala približne 25, oslovila ma Jana Cviková na prvú ozajstnú profesionálnu

spoluprácu. Stala som sa vďaka nej junior expertkou v projekte Lingvistický výskum a

manuál rodovo citlivého jazyka. 

Dnes mám 36 a toto je stále jedna z mojich kľúčových tém. Za uvedenie do nej vďačím

Jane. 

Považujem ju, odborne povedané, za svoju neformálnu mentorku, rozprávkovo povedané,

za dobrú vílu, ktorá sa mi v živote pravidelne zjavuje a vždy dobre poradí.

K narodeninám Jane prajem zdravie, aby mohla byť slobodná a pracovať na všetkom, v

čom vidí zmysel.

Lucia Molnár Satinská



Vždy, keď sa v slovenskom parlamente nastolí otázka interrupcií a ich zákazu, spomeniem

si na Janu Cvikovú. Jani, odpusť za toto spojenie! Ale príliš dobre si pamätám, ako si

opakovane varovala – ešte v 90. rokoch –, že táto téma sa určite vráti do nášho života.

Vtedy to znelo nereálne, ale trvala si na svojom s istotou Kassandry. Vravela si, že politici a

političky to hocikedy môžu vytiahnuť a pragmaticky zobchodovať v prospech svojich

politických cieľov. Skutočne sa tak deje čoraz častejšie. A zakaždým si poviem – tá Jana

mala pravdu! Žiaľ...

S Janou Cvikovou som sa zoznámila cez Janku Juráňovú, stalo sa tak po založení Aspektu.

Aspekt a jeho aktivity patria k tým najlepším, najinšpiratívnejším, najdôležitejším veciam,

ktoré sa v mojom živote udiali. Preto keď vzniklo rovnomenné občianske združenie,

neváhala som ani chvíľu a vstúpila som doň. To, čo baby v ASPEKTE dokázali vytvoriť,

presadiť, ovplyvniť, iniciovať, je epochálne. Vôbec nepreháňam. Presadzovať v našich

končinách začiatkom 90. rokov feministickú optiku znamenalo prejaviť grandióznu odvahu

a postaviť sa takmer „proti všem“. A naše „aspekťáčky“ sa postavili. Aj slovami, aj

skutkami, aj svojím pôsobením vo verejnom priestore. Zároveň vytvorili jeden z najlepších

intelektuálnych časopisov a vydavateľstiev v slovenskom a českom ponovembrovom

kultúrnom priestore. A to je len vrchol ľadovca. Jana Cviková sa stala oporným pilierom

tohto snaženia, jeho istotou. V mnohom mala a má pravdu. Často – našťastie.  

Jednoznačne priznávam, že vďaka ASPEKTU a Janám som sa začala venovať rodovým

otázkam v slovenskom divadle, realizovala výskum zameraný na našu prvú divadelnú

režisérku Magdu Lokvencovú etc., etc. 

Pri príležitosti jubilea Jany C. mi ostáva už len ďakovať, žehnať a volať ˇživio“!!!

Nadežda Lindovská



Milá Januli, 

si moja zvláštna priateľka! Pretože aj keď vieme o sebe už roky, ba viac – spolupracovali

sme vďaka printovému i internetovému Aspektu, a potom cez moje knihy vydávané vo

vašom skvelom aspekťáckom vydavateľstve, osobne sme sa stretli len pár ráz. Až

neuveriteľné! Možno práve preto mi hlboko utkvela v pamäti spomienka na naše prvé

stretnutie. Tuším to bolo po nejakom kolektívnom zhromaždení, zrejme Obce spisovateľov

Slovenska. Aspekt bol ešte novorodeniatko s 1. číslom Mýtus krásy. Asi málokto vtedy

tušil, aký to bude prierazný, dôležitý a feministkami vítaný časopis. Koľko poznania a

informácií o feminizmoch nám prinesie! Koľko tém zo životov a postavenia žien, ktoré boli

dovtedy obchádzané, nerešpektované a až tabuizované. Tiež sviežich literárnych textov,

originálov i prekladov, aj výtvarných inšpirácií. Pamätám si ťa ako mladú ženu s tichým,

pokojným hlasom uprostred davu. Pri tom stretnutí si mala svetlo v očiach. Svetlo v tvári.

Pozvala si ma napísať niečo na tému materstva do Aspektu. To bolo prvé ohnivko našej

spolupráce. Sem-tam sme prehodili pár viet ešte na nejakých podujatiach ASPEKTU...

Aj teraz, k jubileu, Ťa môžem objať len na diaľku. Zaželať veľa zdravia a tvorivej energie pre

tvoju vedeckú, redaktorskú či prekladateľskú prácu. Buď dlho medzi nami. Buď jedným zo

stálych majákov /vidíš, chýba mi ženský rod:)/ stále potrebného feminizmu u nás.

 

Jana Bodnárová



Milá moja kamarátka Janka, 

poznáme sa ešte z „predaspektovského“ obdobia, pamätám sa na popoludňajšie

polotajné diskusie v redakcii Slovenských pohľadov o podobe, názve a obsahu nového

časopisu, aj o tom, kde bude sídliť, kto bude prispievať a odkiaľ sa bude financovať jeho

vydávanie. Koľko entuziazmu, koľko očakávania, koľko chuti niečo robiť pod hlavičkou

všeobecne zatracovaného a vysmievaného feminizmu! A Ty (aj so svojou spoluJankou) si

bola hnacím motorom tohto doteraz trvajúceho dobrodružstva, na svoje plecia si si

naložila tento ťažký a nepopulárny náklad, za ktorý sa Ti dostalo viac nadávok, výsmechu

a osočovania ako vďačnosti a uznania. A napriek všetkému si to nevzdala. Palec hore,

klobúk dolu!

Vždy som si vážila Tvoju razanciu, odvahu jasne formulovať názory a schopnosť riešiť veci

veľmi prakticky. A nekompromisnosť, akej som sama nikdy nebola schopná. Obdiv. 

A jedna osobná spomienka, poteš sa so mnou: náš babský výlet do Mníchova, slnečná

záhrada, kde sedíme s pleťovými maskami na tvári, hostiteľka Janka J., Ty, Evička J., Ľuba

L. a ja, popíjame citronádu a smejeme sa a smejeme... Krásne časy! Fotku nemám, škoda.

Janka moja, k Tvojmu sviatku Ti želám všetko najlepšie, teda zdravie, Zdravie a ZDRAVIE.

Objímam tuho tuho. 

Vitaj medzi nami dospelými.

Maja Štefánková



Jana Cviková zmenila môj život. Bez nej by som bol iný
človek, iný čitateľ, iný otec, iný muž aj autor. Vplyv jej
osobnosti a jej práce na mňa bol zásadný, formovala
ma od mojich tínedžerských rokov. Považujem ju za
kľúčovú osobnosť svojej generácie a pokračovateľku
najlepších tradícií slovenských silných žien a
intelektuálok, ako boli Terézia Vansová, Timrava, Hana
Gregorová, Perla Bžochová či Zora Jesenská, a to je aj
odkaz vzbury, vzdoru a hnevu, často priam pukania od
zlosti.
Moje detstvo, štúdium na základnej škole a gymnáziu
boli ešte plne v zajatí rodových stereotypov – od
učebníc histórie a literatúry cez jazyk politiky až po
telocvik. Slovo feminizmus sa iba pomaly začínalo
používať, väčšinou nesprávne. Jana Cviková a jej
kolegyne mi na prvých seminároch, prednáškach a
konferenciách ASPEKTU ukázali, že feminizmus nie je
iba boj za práva žien, ale snaha o lepší svet pre
všetkých bez rozdielu. Pre mňa to znamenalo aj cestu k
pochopeniu vlastnej mužskosti v dvadsiatom prvom
storočí, k nadväzovaniu kvalitných vzťahov a
vyjadrovaniu svojej osobnosti. Feminizmus som začínal
chápať ako spôsob, ako prelomiť hranice medzi ľuďmi,
prekonávať predsudky, priniesol mi oslobodenie a
zblíženie, posilnil moju solidaritu a zmysel pre
rovnoprávnosť. Zároveň mi dal silnú vieru, že
spoločenské pomery sa dajú zmeniť. Pochopil som, že
všetky tie kydy o džendžeri slúžia akurát na to, aby
nám vnútili, akí by sme vraj mali byť, namiesto toho,
aby nás prijali takých, akí/aké sme.

Janu som bližšie spoznal ako prvotriednu
prekladateľku z nemčiny: Ujma od Libuše Moníkovej,
Prečo sa dieťa varí v kaši od Aglaje Veteranyi, Pretože
to je na láske to strašné od Nicole Müller. Tieto tri 

knihy som považoval za radikálne, zásadné, otvárali mi
nové svety a životné skúsenosti, prinášali katarzné
zážitky v protiklade s dominujúcim maskulínnym,
patriarchálnym diskurzom v našej kultúre. Ten sa
prejavoval napríklad aj tak, že ani mnohé bratislavské,
nieto vidiecke kníhkupectvá vtedy nechceli aspekťácke
knihy predávať, alebo ich odsúvali úplne na okraj
regálov a záujmu. Pamätám si, ako raz Jana tento
žalostný stav výstižne okomentovala a knižky z
vlastného vydavateľstva nazvala hrachy, ktoré poctivo
hádže na stenu slovenskej kultúry.

Neskôr som Janu spoznal ako aktérku mnohých
verejných debát a diskurzov, kde som vždy obdivoval,
ako si svoje jasné postoje vie presvedčivo a
zrozumiteľne obhájiť. Nebolo však počuť len ju,
záležalo jej vždy na tom, aby dávala hlas aj iným
ženám, často umlčiavaným, odsúvaným, zabúdaným,
či už išlo o aktérky novembra 1989 alebo obete
domáceho násilia. Vďaka nej som sa stal spojencom
feminizmu. Lepšie som pochopil štruktúry útlaku.
Postupne som si osvojoval rodovo citlivý jazyk.
Popri tom všetkom sa Jana stále ďalej vzdelávala,
rozširovala okruh svojich občianskych aktivít a
prehlbovala skúmanie rodových aspektov v literárnej
vede. Vzdelávala seba a popri tom vzdelala už druhú
generáciu, hádam trocha aj mňa.

Dnes má Jana 60 a ASPEKT 30. Nech puky jej hrachov
naďalej praskajú na stenách slovenskej kultúry, nech
nám prinášajú knižné a iné plody a dožívajúce
patriarcháty nech pokojne pukajú od zlosti!
Všetko najlepšie! Janou Cvikovou sa nerodíš, stávaš sa
ňou!

Michal Hvorecký
 



Milá Janka,

keď som hľadala našu spoločnú fotku, ktorá by Ťa potešila a ktorú

zrejme nemáš, vynorila sa mi z nášho archívu tá (tie), kde mi pri

príležitosti dvadsiateho výročia ODZ dávaš roztomilý

strapatoružovomodrý kameň symbolizujúci náš spoločný nikdy

nekončiaci boj za ľudské práva žien. 

Rozmýšľam, či mám napísať, že si mi akoby symbolicky ten

„balvan“ zavesila na krk, ale cítim, že by to nebolo voči Tebe

spravodlivé – dnes rovnako ako vtedy. Mala som ho tam totiž

zavesený odjakživa. Rozdiel je len v tom, že kým som nepoznala

Teba, ženy okolo Teba a prácu ASPEKTU a kým som sa nezačala

otvorene a nahlas, tak ako Vy všetky, hlásiť k feminizmu, väčšinu

vecí som vnímala a vysporiadavala sa s nimi skôr intuitívne a

prirodzene asertívne, avšak bez toho, aby som ich mala

pomenované. 

Hoci som sa (po rozhodnutí odísť z patriarchálne zadefinovaného

akademického prostredia) od začiatku deväťdesiatych rokov

podobne ako Ty v inej mimovládke intenzívne venovala

presadzovaniu ľudských práv a nediskriminácie, až zoznámenie a

neskôr aj úzka spolupráca s Tebou a ASPEKTOM ma definitívne

nasmerovala k dôrazu na tému ľudských práv žien a rodovej

rovnosti – a to nielen vo vzdelávaní, ale aj v advokačných

aktivitách, ktorým sme sa posledných 20 rokov s kolegyňami v

ODZ s veľkým nasadením venovali. A práve na tejto ceste je mnoho

priesečníkov, prienikov a v istých obdobiach aj spoločných

trajektórií, kedy sme sa navzájom posilňovali a podporovali. Či už

išlo o (občianske) kampane, jednotlivé aktivity alebo veľké projekty

ako ten náš spoločný, ktorý pre sféru vzdelávania definitívne

otvoril „ružový a modrý svet“. Škoda len, že sa ľudia, ktorí túto

sféru reprezentujú, tomu a celému arzenálu pomôcok, metód a

zdrojov pre efektívne rodové vzdelávanie, ktoré tento projekt

priniesol, až dodnes tak urputne bránia a kladú tomu až

nezmyselne tvrdý odpor. 

A práve hlboký pocit spolupatričnosti, zdieľania a vzájomného

pochopenia – aj bez slov či s veľmi málo slovami – je to čo som v

našom spoločnom úsilí i v komunikácii a vo vzťahu s Tebou

najčastejšie zažívala, čo ma vždy nesmierne posilňovalo a čo si

zároveň na našom priateľstve najviac vážim. Rozhovory s Tebou

ma nielen obohacovali, inšpirovali, provokovali a podnecovali, ale

zakaždým aj posúvali ďalej a hlbšie v mojom chápaní a

zvnútorňovaní si feminizmu, v mojom myslení, postojoch a činoch. 

Ďakujem.

Všetko dobré a nech sa Ti aj naďalej darí

Lota Pufflerová



Milá Jana,

kam sa dnes pozriem, všade samé tridsiatky – zánik
Československa, 30 rokov ASPEKTU, 30 rokov sme so
SME, Havel sa stal už iba českým prezidentom a my
sme dostali iného... a potom sú tu vzácnejšie
dvojnásobné tridsiatky – napr. Tvoje výročie alebo let
prvej kozmonautky do vesmíru či vražda JFK... 

Neviem presne, odkiaľ pramení tá imperatívna sila
„okruhliakov“ (nebude to okrúhlym tvarom nuly?), ale
nebudem jej odvrávať, prijmem rešpektovanú tradíciu
a presne v jej duchu Ťa chcem pri Tvojom okrúhlom
objať spomienkami na naše spoločné chvíle pri
kliesnení  ciest a cestičiek a prerážaní múrov. 

Vy dve s Janou ste boli úplne prvá línia. A za Vami, v
zákryte, sme kráčali my – Vaše +/- generačné
súputníčky – Zorka, Jarka, Marta, Kaťa, Anča, Zuzana,
Mariana... a pridávam seba do tohto šíku. 

Idú mi hlavou spomienky na stretnutia u vás na Mýtnej
(čierny kocúr sedí na počítači, oči mu svietia a veľmi s
nami súhlasí), ale aj na rôznych seminároch (vizuálne si
privolávam napr. taký posledný predcovidový v Satori
(to je názov!!!) stage), alebo potom výsostne
akademické príležitosti pri obhajobách Zuzany či
Veroniky. Možno niekde sa už medzičasom priestorové,
personálne i časové koordináty posunuli, ale to nič
nemení na tom, ako som našu spoluprácu a dišputy
vnímala – impulz, ktorý ma niekam posúva, a to moje
vnútorné posunutie chcem transformovať do
posúvania hraníc vo verejnom priestore, do
zväčšovania priestoru pre feminizmus ako
samozrejmej súčasti našich životov, ale najmä nárokov
na spoločnosť, v ktorej ich žijeme. Za to sa Ti chcem
obzvlášť poďakovať. Lebo viem, že to boli často
betónové hranoly, ktoré si musela likvidovať a

 obrusovať, niekedy dlho a trpezlivo pilníčkom na
nechtíky, inokedy brutálnou silou a neraz päsťami a
holými rukami a veru neviem, či mal kto fúkať
škrabance a natierať modriny. 

Pamätáš si, keď ste s Janou napísali do knihy Kde sme?
Mentálne mapy Slovenska trochu spomienkový (ale
viac bilančný) rozhovor o feminizmoch na Slovensku a
o ASPEKTE? Otvárali ste trinástu komnatu a končíte
slovami: 

Na vlastnej koži sme zažili, čo to znamená mať moc
vytvárať priestor pre seba aj pre
iných a niesť za to zodpovednosť. ...... Uvedomila som
si, že spätne pri pohľade na ASPEKT ako na inštitúciu
sa to zrejme mnohým javí tak, akoby sme dostali akúsi
pomyselnú mapu, podľa ktorej sa stačilo orientovať v
„rodovom“ teréne. Lenže taká mapa nebola, boli len
naše kliky háky, podupávanie na mieste, krok vpred a
tri vzad… bolo veľké diferencovanie rôznych
priestorov a odborných i aktivistických komunít, v
ktorých sme sa pohybovali. Tak sme si v každej z nich
museli nanovo skicovať mapku. Keď to teraz je už
hotová „mapa“, vzbudzuje to vo mne rešpekt, pokoru,
údiv, obavy…

Môj dovetok po ďalšej dekáde – tú mapu ešte stále
nemáme a už na ňu ani nečakáme, ale našťastie máme
v tejto spoločnosti zopár ľudí, ktorí cítia rešpekt,
pokoru, údiv, obavy… a to je to jediné, na čom sa dá
stavať. 

Milá Jana, objímam Ťa spomienkami, ohromným
rešpektom a pokorou pred všetkým, čo si dokázala.
Vždy bolo pre mňa radostné a inšpiratívne, keď sa v
nejakom bode naše životné trajektórie stretli a teším
sa na všetky stretnutia, ktoré nás ešte čakajú. 

Oľga Gyárfášová
 



Milá Jani, 

cez víkend som bola na kurze Za obzor (realizuje CEEV
Živica), ktorý spája pestrú zmes ľudí z najrôznejších
prostredí, ktorí chcú na sebe pracovať. Bol to úlet v
tom najpozitívnejšom slova zmysle. Robili sme viaceré
simulácie a jednou z nich boli politické TV diskusie na
rôzne témy. V každej sa vždy, podľa zadania,
vyskytovala aj osoba, ktorá zastupovala nejakú
občiansku organizáciu zaoberajúcu sa témou diskusie.
A teraz pozor: názvy väčšiny organizácií v každej z
diskusií boli síce vymyslené, ale ASPEKT bol
reprezentovaný neomylne! A počas seminára ešte
prišiel na pretras (nie z mojej iniciatívy J) – v závere
dokonca vo fikcii, podľa ktorej všetky knihy vo Vatikáne
majú byť nahradené knihami ASPEKTU, ktoré sa majú v
týchto končinách stať povinným čítaním. Na moje
zaradovanie, že konečne mám úvod do zdravice pre
Teba, vzdelávaniachtivé účastníctvo kurzu spontánne
a jednomyseľne udelilo ASPEKTU cenu.

Pri svojom brisknom ume už iste tušíš, že tento krátky
príbeh je ilustráciou toho, čo by Ti v Tvojich verejných
feministických začiatkoch, a možno ani donedávna, asi
nenapadlo: že ASPEKT, jeho misia, aktivity a myšlienky
nielenže presiahnu do všetkých možných hláv a útrob
v našej spoločnosti, ale že sa dokonca stanú aj
symbolom popkultúry!

Vidím, ako sa smeješ a ako mi hovoríš, že ASPEKT
predsa nie si iba Ty a že je „dcérou“ a zároveň aj
priateľkou mnohých ďalších. Veď jasné. Ale iste si
môžem dovoliť nespochybňovať, že si mu vtlačila
zásadnú a nezmazateľnú pečať. A keďže som mala to
šťastie sa od svojich profesijných začiatkov okolo Vás
obšmietať, aj Vám vďačím za to, že som sa ocitla v
dobrej spoločnosti a zároveň na správnej, podnetnej a
vzrušujúcej ceste. 

Si súčasťou mojej cesty a v najrôznejších myšlienkach
a situáciách sa s Tebou často spájam. Napríklad keď
niečo píšem, hovorím si, že to musím napísať fakt
dobre, keďže sa môže stať, že to bude čítať aj Cviková.
Tiež si požičiavam Tvoje bonmoty (vždy, samozrejme,
aj s uvedením kreditu), ako napríklad konštatovanie
„radšej nič, ako nanič“ či slovné spojenie „arogantné
babatko“ (myslíme tie v kravatách). Ale, samozrejme,
siaham aj hlbšie pod povrch a ďalej za horizont. Bola a
si pre mňa inšpiráciou, mentorkou, priateľkou, ikonou,
životným vzorom  a absolútnou hviezdou. Verím, že
Božka nám nadelí ešte veľa času a priestoru, v ktorom
sa budeme môcť v myšlienkach aj naživo prepájať. A
dúfam, že Božka tiež zariadi, že okolnosti, za ktorých sa
tak bude diať, budú priaznivé a optimistické. To celkom
nezištne prajem Tebe a celkom zištne sebe. 

Dávno, pred rokmi, počas obeda na tréningu na
prepytujem Donovaloch, sme sa smiali na Tvojej
poznámke, že veľa ľudí si o nás, feministkách, myslí, že
sme nejaké škaredé ropuchy. Tvoj vklad do diskusie sa
však týmto konštatovaním neskončil. Analyticky si
pokračovala s výrokom „...aj keď, musím konštatovať,
že medzi mnou a ropuchou nie je z hľadiska vplyvu na
spoločnosť žiadny zásadný rozdiel“. Tento výrok sa
spolu s hurónskym smiechom, ktorý nasledoval,
zapísal do najhlbších útrob môjho plazieho mozgu. Aj v
kontexte toho, čo píšem vyššie, však musím pri všetkej
úcte k Tebe a Tvojmu úsudku skonštatovať, že si sa
hlboko mýlila. Z hľadiska vplyvu na spoločnosť totiž
rozdiel medzi Tebou a škaredou ropuchou predsa len
je. A je dosť zásadný.

Objímam Ťa, Jani, a do ďalších rokov Ti prajem, aby
boli zdravé a naplnené. A teším sa na skoré stretnutia.                

 Janka Debrecéniová 
 



Milá Jano,

vždy jsem Tebe chápal v jistém smyslu jako bytost
zrozenou v čase svobody. To svobodné nadechnutí
bylo sice na jedné straně umožněno pádem
komunistického totalitárního režimu, ale na druhé
straně se vyznačovalo svobodným epistemologickým
nadechnutím, čímž myslím zvláštní stav feministické
existence - její tělesnosti, reflexe i sebereflexe, stav
vědomí a poznání a stav politiky identity, kdy se lidská
bytost, žena i muž emancipují na základě nového
poznání. Epistemologické nadechnutí zároveň iniciuje i
specifickou motivaci, přináší nové pohledy a intenzity,
které jsou součástí dobové vlny, proudu a aktivismu,
který posléze dodává věcem nezbytnou sílu a směr.

Ve svém historicky vlastním epistemologickém
nadechnutí například Betty Friedan upozornila na
zvláštní dědictví mužského hegemonického systému,
se kterým se bude muset potýkat každá přicházející
generace žen, neboť bude muset „vynaleznout
feminismus znova“. Navzdory existující víře v sociální
pokrok, který se „zarývá do všeobecného podvědomí“
existuje ale podle ní neúprosné pohřbívání myšlenek.

Přesto Betty Friedan později vzpomínala, že nepoznala
nic tak tajemného a mystického, jako když začala
reflektovat „ženský mýtus“, a že to vytrysklo odkudsi z
nitra, přičemž se v této epistemologické reflexi
odrážela nejen její osobní zkušenost, ale i zkušenost
druhých žen a tehdejší stav poznání.

Pokud je ale osudem feminismu diskontinuita a jeho
opětovné „nové vynalézání“, potom je feminismus
prvotně spíše epistemologickou záležitostí než
sociálně-politickou a to navzdory i tomu, že je to právě
politika, která ho periodicky čas od času potlačuje
nebo naopak protěžuje.

Uplynulo víc jak třicet let od svobodného nadechnutí,
ale opět se ukazuje, že optimistická představa, že není
možné historii vrátit nazpět je mylná, a to i ve vlasti
Betty Friedan v souvislosti s rozhodnutím Nejvyššího
soudu USA, který v roce 2022 zrušil dosavadní volný
přístup k umělému ukončení těhotenství.

Rozumíme historickým přeryvům?

Dnes se sice píšou populární publikace o globálním
feminismu, ale jak si vysvětlit návazné diskontinuity a
přerušení, proč k nim dochází a proč se stalo téměř
osudem „vynalézat feminismus znova“?

I nástup komunistického režimu v roce 1948 ukázal, že
to, co se zdálo být v rámci první republiky sociálně
nevratné jako dílo pokroku, jehož součástí byla i
moderní emancipovaná žena, vše bylo naopak lehce
odstraněno a na dlouho dobu potlačeno.

Dějinný pohyb nejrůznějších proudů a vln, provázejí
vzápětí často diskontinuity, po kterých následují
epistemologické nádechy, ať už se jedná o boj za stejná
politická práva, zápas za kulturní hodnoty nebo
postmoderní zdůrazňování důležitosti diference nebo
prosazování genderové politiky.

Zatímco na Západě dochází ke stále disipativnějšímu
rozvrstvování feminismu v rámci specializovaných
témat jako je biopolitika, postkolonialismus,
kyborgizace, virtualizace nebo intersektionalita, u nás
existují archaičtější formy disipace, kterým dominuje
sociologický feminismus nebo interdiskursivní politika,
kdy mnohé feministy oprašují starou socialistickou
politiku, aby dodaly důležitosti velkým narativním
emancipačním příběhům.

Zdá se mi, že bude třeba se znova epistemologicky
nadechnout a „vynaleznout feminismus znova“…

mirek vodrážka
 



Drahej Jane do kytice jeden, skoro
poetický bodliak od Elfriede, ktorá nás
niekoľko zimných mesiacov – počas tých
štyridsiatich štyroch rokov, čo sme si
blízki – sprevádzala na našej ceste. 

Čas nám dáva dobrovoľne to, čo bude, 
nemilosrdne nám berie to, čo bolo, berie
nám minulosť, 
hoci neustále míňame to, čo je potom za
nami. 
Keby sme boli bývali vedeli, aká dôležitá
raz minulosť bude,
pozhoveli by sme a užívali si ju, ale to sa
nedá. Nemôžeme inak.
Čo je za nami, je za nami. Spýtajte sa
času! 
Potvrdí vám to.

Andrej Zmeček

Díky ASPEKTU je ze mě feministka. Byl to
právě časopis, který Jany založily, kde jsem
poprvé četla krásné, moudré, systematické
texty, co mi daly vhled do šíře a hloubky
feministického myšlení. Hrozně jsem stála
o to se zapojit, nějak pomoct. A setkání v
Bratislavě pro mě bylo formativní. Díky
Janě C. jsem se ujistila, že fakt nemusím
být hodná holka, abych byla vřelá lidská
bytost; že se nemusím hezky žensky
usmívat, abych dala lidem najevo, že jim
naslouchám; že ženské spojenectví a
podpora fakt existují, vzdor tomu, že svět
jednu pořád poučuje o opaku. 
Milá Jano, díky za vše, co jsi pro
feminismus vykonala – intelektuálně,
aktivisticky i lidsky. Díky Tobě a ASPEKTU
jsme všichni/všechny bohatší. Všechno
nejlepší k narozeninám!

Tvoje Kateřina Liška
 

Jana, si pre mna jedna z najdolezitejsich
zien od 90. rokov v mojom pracovnom
zivote. Intelektualne aj jasnostou postojov,
inspiracia, na ktoru nikdy nezabudam.
Dodala si mi odvahu v casoch, ked som
bola neista, vdaka Tebe a podpore od
Aspektaciek a Eve Sopkovej som zvladla
vytvarat nove veci aj vydrzat.

 
Monika Grochová



Drahá Janka! 

Vyberám Ti kvietok. Chcem, aby sa Ti páčil. Vyberám pestrofarebný. Taký, ktorý má každý

okvetný lístok iný. Ak by sme sa pozreli bližšie, zistili by sme, že každý lupeň je podobný, a

predsa odlišný nielen farbou, ale i tvarom. S prekvapením zistíme, že kvet vlastne

nemôžeme zaradiť. (Veď ani nemusíme.) Zvedavé vstúpime dovnútra. Hovoríme si, že je

veľmi dobre, že sa nik nikoho neopýta, či to takto môže v kalichu vyzerať. Určite by sa

spoločnosť výrazne polarizovala a trvalo by mnoho rokov, kým by sa našla zhoda. Kým by

sa implementovali všetky pripomienky. Kým by… no, vráťme sa teraz radšej do našej lode. 

Práve sa rozchádzame do všetkých zákutí. Niektoré si priniesli lezeckú výstroj a šplhajú na

piestik. Niektoré používajú špeciálne optické prístroje na skúmanie peľových zrniek, iné

majú so sebou pomocníkov na meranie sily vetra. Všetky sa snažíme prepracovať aj na

skryté miesta či odvrátené strany. Každá hľadáme iný výhľad, aby sme ho mohli popísať

ostatným. Je to nakoniec nečakane náročná expedícia, ale tešíme sa, že môžeme byť

prieskumníčky. Veď nie každej to bolo dopriate. Cítime sa dnes výnimočne. Máme istotu,

že Ty uprostred s JJ, ZM, KK, AO, AD, EK (…) energicky a zároveň s veľkou starostlivosťou

odoberáte vzorky, zapisujete, brúsite a cizelujete všetko možné, čo nám pre naše výpravy

treba. Kričím teda a dúfam, že ma bude počuť: 

Janka, ďakujem Ti z celého srdca za všetko. Želám Ti krásne narodeniny. 

 

Pavlína Fichta Čierna



Drahá Jana,

z celého srdca Ti želám, aby si sa aspoň na chvíľu videla tak, ako Ťa vidíme my, čo sme mali

to šťastie Ťa stretnúť a dokonca roky spoznávať. 

Napríklad by si videla nesmierne trpezlivú aspekťáčku, ktorá so mnou trávila hodiny pred

počítačom, kým som bola schopná napísať zmysluplný odsek, a roky, kým som bola

schopná napísať ako-tak zmysluplný text. 

Videla by si malú veľkú jac, ktorá mi sedí na pleci a radí vždy, keď sa snažím sformulovať

myšlienku, pripraviť podujatie či položiť otázku. 

Videla by si ženu, ktorá je nesmierne veľkorysá, múdra, kritická a láskavá. 

Jedna by si myslela, že Jana Cviková nemôže byť neviditeľná. Lenže hoci patríš k

najviditeľnejším feministkám v krajine, väčšina tvojej práce je vlastne v úzadí: keď

pomáhaš na svet textom iných ľudí; keď tráviš hodiny premýšľaním nad tým, aby boli

knihy a články lepšie; keď Ti na prechádzke so psom chodia hlavou knižné obálky; keď sa

radíš s ľuďmi a počúvaš tak, ako som to u nikoho iného nezažila.

Jana, k šesťdesiatke Ti želám najmä veľa zdravia a síl. A pocit spokojnosti a zadosťučinenia. 

 

Zuzana Maďarová

 


