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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 
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