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Vydavatelia 
a kníhkupci

Je také milé v týchto 
časoch nenávistí, nadáva-
nia a populistického pro-
testu stretnúť ľudí, ktorí 

sa nehádajú, ba dokonca na seba 
ani nenadávajú. A vlastne nena-
dávajú vôbec, lebo tak nejako sa 
majú radi. Nehovorím o nejakej 
romantickej trilógii, ale o výroč-
nom stretnutí Združenia vydava-
teľov a kníhkupcov Slovenska. 

September je čas, keď sa väčši-
na kníhkupcov teší na najkrajšie 
sviatky roka – kniha je dlhodo-
bo jedným z najobľúbenejších 
darčekov. Ale zároveň dozrel 
aj čas pozrieť sa na tú šialenú 
jazdu, ktorá vypukla v marci 
2020 a jej hlavným posolstvom 
bolo – rúti sa na nás pandémia, 
zachráň sa, kto môžeš.

Zamknuté domácnosti, zavre-
té školy, obchody, reštaurácie. 
A, prirodzene, divadlá, kiná, 
koncerty nesmeli existovať, lebo 
koronavírus sa najlepšie šíri pri 
Hamletovi, Jamesovi Bondovi 
a za zvukov Beethovena či Hor-
kýže Slíže.

Mimochodom, ak ste v čase 
najtvrdšieho lockdownu čítali 
Camusov Mor, knihu o pandémii, 
tak si možno spomínate, že aj keď 
ľudia umierali v strašných boles-
tiach, opera každý večer hrala.

Ale späť na stretnutie Združe-
nia vydavateľov a kníhkupcov. 
Bilancovali. A treba povedať, že 
to bilancovanie nemalo trpkú 
príchuť konca sveta. Knihy sa 
čítali, ponúkali bezpečie a dali 
sa konzumovať aj v domácnosti. 
A ľudia čítali a zistili, že vlastne 
keď je ťažko, nemusí prísť 
Kňažko, ale radšej dobrý román, 
eseje, poviedky či populárno-ná-
učná literatúra.

Nehovorím, že kníhkupci 
a vydavatelia nezažili odsúvanie 
vydávania knižných titulov. Ba 
zatvorenie kníhkupectiev po-
stihlo stovky až tisíce mravče-
kov, ktorí sa starajú o to, aby na 
pultoch a v regáloch bolo všetko 
v poriadku. 

Ale vo výsledku a s odretými 
ušami sa vydavatelia aj kníh-
kupci s pokorou sklonili pred 
terorom korony a prispôsobili 
sa – ako správni tvoriví ľudia. 
Výsledok: čítali sme, čítame 
a budeme čítať.

A čo bolo na stretnutí to naj-
krajšie? Milovníci kníh v podobe 
vydavateľov a kníhkupcov majú 
v očiach taký zvláštny zasne-
ný pohľad. Myslia si, že svet 
je vlastne najlepšie miesto na 
život. S knihou v ruke.

 Editoriál
 Martina Kasardu

Pokračovanie na VI. strane

Jo Nesbø: 

Aj tyrania je lepšia  
ako absolútny chaos

Slovenskí čitatelia ho poznajú 
najmä ako autora severskej 
detektívky a tvorcu ikonickej 
postavy detektíva Harryho 
Holea. V týchto mesiacoch mu 
na Slovensku vychádzajú dve 
knihy poviedok – Žiarlivec a iné 
poviedky je už na knižných 
pultoch, Ostrov potkanov 
(obe Ikar) vyjde v októbri. 
A či sa séria s Harrym Holeom 
skončila dvanástou knihou? 
Spýtali sme sa za vás.

V  tomto roku vám vychádzajú 
až dve knihy poviedok – presedla-
li ste na tento žáner od románu? 
Čo od toho očakávate? Aké má po-
viedka výhody v  porovnaní s  ro-
mánom? 

Nie je to tak, že by som prestal 
s písaním románov a takisto to nie 
je prvýkrát, keď som napísal povied-
ky – už v roku 2000 mi v Nórsku vyš-
la zbierka poviedok. Poviedky ponú-
kajú iné možnosti a,  samozrejme, 
majú aj isté obmedzenia, nedajú 
sa tam napríklad tak ako v románe 
rozvíjať postavy, v  poviedke je po 
celý čas jedna atmosféra a  jedna 
zápletka. Ale je to niečo, čo veľmi 
rád robím, práve pre tieto odlišné 
výzvy a iné možnosti.

V  prípade týchto dvoch zbierok 
poviedok som začal s  dvoma prí-
behmi a  zo začiatku som nevedel, 
či pôjde o román, alebo o poviedky. 
Skončilo sa to niekde uprostred ako 
krátke novely Žiarlivec a Ostrov pot-
kanov. Ale mal som aj dve poviedky, 
na ktorých som pracoval a cítil som 
určitú spojitosť medzi týmito prí-
behmi. Písanie tohto žánru ma tak 
nadchlo, že to  nakoniec vyšlo na 
dve zbierky poviedok. Je to prvýkrát 
po dvadsiatich rokoch, keď som sa 
k poviedkam vrátil. 

Vaša najnovšia kniha Žiarlivec 
a iné poviedky (The Jealousy Man 
and other stories), ktorá vyšla na 
Slovensku iba pred pár dňami, je 
pre slovenského čitateľa, ktorý 
vás pozná najmä zo série krimiro-
mánov o  Harrym Holeovi, tema-
ticky dosť nečakaná. 

Veľmi nerád sa pokúšam v  krát-
kosti predstaviť svoje poviedky či 
romány, pretože keby sa dali skrátiť 
do dvoch – troch viet, neboli by také 
dlhé. V prvej knihe poviedok, Žiarli-
vec a iné príbehy, bola spoločnou té-
mou príbehov žiarlivosť. Keď sa nie-
kde objaví žiarlivosť v  celej svojej 
nahote, všetci vieme, že tento pocit 
by sme si želali nemať, želáme si, 
aby sme ho mohli nejako amputo-
vať, odstrániť z našej osobnosti, ale 
aj tak tam je, aj keď je naozaj ťažké 

FOTO – THRON ULLBERG

   ŠÍRKA STĹPCOV 

počet stĺpcov               1                   2                  3                  4                  5                 6 
šírka v mm                 40,5              84            127,5           171           214,5         258

  PRÍPLATKY 

výroba inzerátu + 10 %
požadované umiestnenie + 10 %

  STORNO POPLATKY 

dva pracovné dni pred uverejnením 100 %

       

  TECHNICKÉ PODMIENKY 

Technické podmienky sú uvedené v samostatnom dokumente pre 
uverejňovanie inzercie v denníku SME.

JP
171 x 229 mm

farba 4500 EUR

1/1
258 x 345 mm

farba 5900 EUR

1/2 šírka
258 x 171 mm

farba 3800 EUR

1/3 šírka
258 x 113 mm

farba 2600 EUR

1/2 výška
127,5 x 345 mm

farba 3800 EUR

1/3 výška
84 x 345 mm

farba 2600 EUR

1/4 šírka
258 x 84 mm

farba 2100 EUR

1/4 výška
127,5 x 171 mm

farba 2100 EUR

O KNIHÁCHmagazín
Jún 2022 / číslo 3 / 7. ročník

Cena: 0,30 €

Evolúcia 
pokračuje

Mám rád knihy 
o evolučnom vý-
voji, rád si čítam 
o Najväčšej show 
pod slnkom, ako 

jedného zo svojich najlepších sprie-
vodcov evolúciou nazval Richard 
Dawkins. Čítanie o evolúcii nás učí, 
že príroda je veľmi vynachádzavá, 
občas sa pustí do absurdných expe-
rimentov, ale nakoniec sa vyrovná 
s chybami – hoci svojským spôso-
bom. A nie je práve milosrdná.

A keď sa niekto a niečo postaví 
vývoju? Nuž, evolúcia je ako 
tichá vody a viete, čo robí takáto 
tichá voda. Vývoj pokračuje. Aj 
keď tou horšou stranou mince je, 
že vývoju nezáleží na žiadnom 
živočíšnom druhu. Ani na 
ľuďoch. Takže keď sa dostaneme 
do slepej uličky, baktérie prežijú, 
ale vlastníci supermiliardárskych 
jácht a atómových kufríkov nie. 
Evolúcia milosrdenstvo nepozná. 

Pred pár dňami bieloruský 
totalitný režim znova zakázal 
román Georgea Orwella 1984. 
Súdruh Lukašenko tým len 
spopularizoval čítanie. Zakážte 
čokoľvek čítať, hneď sa to vyšplhá 
medzi bestsellery. Brániť ľuďom 
myslieť, vnímať, rozmýšľať, 
brániť ľuďom chcieť žiť slobodne 
sa opakovane ukázalo ako 
zločin proti evolúcii. Bohužiaľ, 
okrem zákazu knihy vytiahol 
Lukašenko aj trest smrti. Aj keď 
to totalitní páni nechápu a snažia 
sa byť nemilosrdní k oponentom, 
s evolúciou boj prehrajú. 

Ako nazval príhodne istý Lenin 
jednu svoju knihu – Krok vpred, dva 
kroky vzad. On síce v tejto svojej 
revolučnej agitke nadával na 
demokratov, ale takým správne 
totalitným spôsobom. Len potvrdil, 
že evolúcia sa nebojí ani slepých 
uličiek. Besnenie mocipánov, ktorí 
si myslia, že vedia všetko a môžu 
všetko, je evolučný omyl. Evolúcia je 
slobodná, takže jeden revolučný krok 
hodí spoločnosť o dva kroky späť. Ale 
príbeh po peripetiách pokračuje.

Nuž – a keď sme pri evolúcii, 
aj u nás sa dejú malé zmeny – 
už najbližšie číslo Magazínu 
o knihách nájdete v SME nie vo 
štvrtok, ako bolo zvykom, ale 
v stredu 6. júla 2022. A potom 
vždy každú prvú stredu v mesiaci. 
Dôvod? Aby bol Magazín o knihách 
už pred víkendom vo všetkých 
dobrých kníhkupectvách. 

Takže evolúcia pokračuje 
a my sa tešíme na ďalšie čítanie. 
Užite si nástup leta a zásobte 
sa knihami. Hoci aj o nie vždy 
milosrdnej evolúcii.

 Editoriál
 Martina Kasardu

Pokračovanie na VI. strane
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Do stanice v Humennom 
som sa zamiloval

Jaroslav Rudiš: 

Žije v Českej republike a Nemecku, ale Slovensko pozná tiež veľmi 
dobre. Je fanúšikom železničnej dopravy, čo výrazne determinuje 
aj jeho tvorbu. V románe Winterbergova poslední cesta (Labyrint 
2021) sa takmer storočný Wenzel Winterberg, rodák z Liberca, spolu 
s opatrovateľom Janom Krausom vydajú na jeho poslednú cestu 
strednou Európou – vlakom z Berlína do Sarajeva podľa starého 
rakúsko-uhorského bedekra z roku 1913. JAROSLAV RUDIŠ.

Azda nebudete mať námietky, 
keď poviem, že Winterbergova poslední 
cesta je vaším doteraz najúspešnej-
ším románom. S úspechom sa pre-
dáva v  Nemecku, Česku a  ďalších 
krajinách. Keď ste ju písali, tušili 
ste, že to bude prelomová kniha? 

To je veľmi ťažké, lebo to dopre-
du nikdy neviete. Myslím si však, že 
mnoho vecí sa pre mňa zmenilo už 
prvou knihou Nebe pod Berlínem. Vtedy 
som študoval v Berlíne a knižka bola 
vlastne vedľajším produktom môjho 
novinárskeho štipendia. Dostal som 
za ňu Cenu Jiřího Ortena a  začalo 
sa o  mne hovoriť ako o  spisovateľo-
vi. Vtedy som si myslel, koho bude 
nejaký Berlín zaujímať? No v  Česku 
sa predáva dodnes, stala sa bestsel-
lerom. Neviem, aké by to bolo, keby 
knižka vtedy nemala ohlas. Možno 
by som písal ďalej, neviem. Ale áno, 
písal by som. Veľa vecí zmenil aj náš 
komiks Alois Nebel, ktorý sme urobi-
li s Jaromírom 99. A film, ktorý podľa 
komiksu vznikol. Obidvoch nás to 
šialene nakoplo do ďalšej práce. 

Ste český spisovateľ, no už dlho 
žijete v  Berlíne. Prečo ste sa tam 
potrebovali presťahovať? 

V  Berlíne som študoval a  potom 
rok žil, pred zhruba ôsmimi rokmi 
som prednášal na tunajšej Humbol-
dtovej univerzite. Od deväťdesiatych 
rokov ma toto mesto priťahuje, pro-
stredie mi je blízke. Keď som písal 
Nebe pod Berlínem, ešte bolo trošku 
cudzie, teraz už nie. Mám rád ten od-
stup od strednej Európy, od našich 
príbehov. Pre mňa je tiež dôležité byť 
obklopený nemčinou a  miešať jazy-
ky. Hľadám, čo nás prepája. Z Prahy 
je to kúsok. Keď nie je pandémia, 
každé dva alebo tri týždne som 
v Česku. Keď mi je za Českom smut-
no alebo tam musím ísť, sadnem na 
vlak a o štyri hodiny som v Prahe. Je 
to oveľa bližšie, než si myslíme. Ale, 
samozrejme, súvisí to aj s možnosťa-
mi, ktoré tu mám. Najviac čitateľov 
mám v  Nemecku, Česku a  Poľsku. 
Určite mám čitateľov aj na Sloven-
sku, ale po Česku ich je najviac v po 
nemecky hovoriacich krajinách. 
Vždy ma bavilo pohybovať sa medzi 
jazykmi, medzi krajinami. 

Knihy píšete už viac ako dvad-
sať rokov, čitatelia poznajú váš 
Grandhotel, Potichu, Národní třídu alebo 
Český ráj. Z niektorých vznikli filmy, 
z  iných divadelné adaptácie, hovo-
rili sme o komikse. Ako sa podarí, že 
jeden autor obsiahne toľko žánrov? 

Sú to také pekné náhody. Čo sa 
mňa týka, na začiatku musí byť silný 
príbeh alebo zaujímavá postava. Ak 
sa to vyvinie z  knižky do divadelnej 
hry alebo preskočí z knižky do filmu, 
nechávam tomu voľný priebeh. Som 
otvorený všetkému. Úplne najzaují-
mavejšie je, keď sa toho chopí niekto 
celkom iný a nájde tam niečo, o čom 
neviem, že tam je, vidí súvislosti, kto-
ré som tam podvedome možno dával, 
ale mne neboli úplne jasné. Aj teraz 
sa bavíme o možnej filmovej adaptá-
cii Winterbergovej poslednej cesty. 
Samozrejme, ja si ju viem predstaviť 
ako trošku podivný železničný film, 
také roadmovie, v ktorom hlavné po-
stavy cestujú vlakom v jeseni a zime. 
Ale nechávam tomu voľný priebeh. 
Už od januára sa Winterberg hrá v Br-
ne ako divadelná adaptácia. 


