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Svět knihy Praha 2020 ukáže různorodost polské literatury.
Hlavní hvězdou bude Andrzej Sapkowski
Organizátoři mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha si
pro 26. ročník jako hlavního hosta vybrali Polsko. Program, který od 14. do 17. května
zaplní výstaviště v Holešovicích, vzniká v česko-polské spolupráci. Jeho poznávacím
znamením je různorodost. Návštěvníci se setkají s autory populárních detektivek,
nejzajímavějšími prozaiky i skvělou polskou poezií, včetně slam poetry. K očekávaným
hostům patří zejména nestor polské fantasy Andrzej Sapkowski. Autor kultovní ságy
Zaklínač se na festival vrací po deseti letech. Polskou kulturní rozmanitost přiblíží také
multižánrová Knižní noc, bohatý program zaměřený na děti nebo diskuse o slavné polské
reportážní škole.
Hlavním lákadlem polského programu bude bezesporu Andrzej Sapkowski. Jeho Zaklínači se
jako jedné z nemnoha středoevropských literárních postav podařilo probojovat do hlavního
proudu globální popkultury. Mlčenlivého krotitele monster, kterého vedle knih proslavila i
počítačová hra a nyní seriál Netflixu, uvede na veletrhu nejenom sám hvězdný autor. Přijede
také Tomasz Bagiński, v současnosti nejvýznamnější polský tvůrce animovaných filmů.
Podílel se i na vzniku počítačové hry The Witcher a nyní je výkonným producentem seriálu
Zaklínač, který na konci loňského roku vévodil žebříčkům sledovanosti.
Zajít na polský program se vyplatí už jen proto, že mezi letošními hosty může třeba být
budoucí nositel Nobelovy ceny za literaturu. Polsko už má literárních nobelistů šest a loni
oceněná Olga Tokarczuk v minulosti několikrát Česko navštívila, přijela i na veletrh Svět
knihy Praha. Byla také mezi potvrzenými hosty aktuálního ročníku, ale v souvislosti
s náročnými povinnostmi spojenými s nejvyšší literární cenou se nakonec rozhodla až do léta
celý veřejný program zrušit. S českými čtenáři by se nicméně ráda setkala, a tak se na její
návštěvu můžeme v budoucnu těšit.
V polské delegaci ale nebudou chybět nositelé dalších literárních cen loňského roku. Na
veletrhu přivítáme například čerstvého vítěze nejprestižnější polské literární ceny Nike a
jednoho z nejznámějších Poláků v Česku – Mariusze Szczygieła. Přiblíží nejen svoji poslední
knihu Není, ale také české publikum uvede do zajímavého polského literárního fenoménu –
literární reportáže. Své české překlady představí i dvojnásobný laureát této ceny a jeden ze
žijících klasiků polské prózy – Wiesław Mysliwski. Diskusí se zúčastní i Marek Cichocki,
laureát esejistické Ceny Józefa Mackiewicze, a také reportér Jack Fairweather, který získal

prestižní britskou Costa Award. Jedná se sice o autora píšícího anglicky, ale do programu
čestného hosta ho nominovalo téma – příběh Witolda Pileckého, dobrovolného vězně tábora
Auschwitz.
Polská programová nadílka je velmi různorodá. Ve spolupráci s organizátory veletrhu
představí vše od velkých románů o složitých dějinách střední Evropy přes ostrý slam a
hipsterské kuchařky pro běžce až k dětské literatuře. „Pokud jste byli v Polsku naposledy
třeba před deseti lety, překvapí vás, jak rychle se mění. A nejde jenom o nové dálnice či
varšavské mrakodrapy. Vedle nich vyrůstají nová muzea a galerie a bouřlivě se rozvijí i živá
kultura. Zároveň je Polsko země, která intezivně prožívá svou historii i tradice. Literatura,
divadlo nebo film odráží všechny tyto diskuse jako první. Tuhle různorodou a často vzájemně
si protiřečící zemi chceme představit,“ popisuje ředitel Polského institutu v Praze Maciej
Ruczaj.
Příležitost vychutnat si Polsko všemi smysly budou mít návštěvníci zejména během
prodlouženého pátečního veletržního večera, takzvané Knižní noci. Na Gauči ve Stromovce
se objeví mimo jiné i divadelní představení podle hry Wojciecha Tomczyka Norimberk.
Kapela Tęgie Chłopy roztančí publikum moderními verzemi tradičních písní a nebudou
chybět ani speciality polské kuchyně. A pro fanoušky slamu je během večera připraven
program, v němž se vedle českých mistrů Dr. Filipitche, Anatola Svahilce či pana Fenka o svůj
básnířský um podělí Rudka Zydel (mistryně Polska 2018) a Wojtek Cichoń alias Kidd, zajímavý
a zkušený slamer, který se pohybuje na pomezí rapu a spoken word. Návštěvníci se nemusí
bát, že by polskému slamu nerozuměli, překlad textů se bude promítat za účinkujícími.
Letošní rok je výjimečný tím, že se díky polsko-české spolupráci obě země vystřídají v květnu
jako čestní hosté veletrhů v Praze a Varšavě. „Velmi jsme stáli o tuto vzájemnost, která
zdůrazňuje význam literatury a kultury v budování naších vztahů – mezi Poláky a Čechy – a
také v rámci celého regionu střední Evropy a visegrádské čtyřky,“ zdůrazňuje Dariusz
Jaworski, ředitel polského Knižního institutu (Instytut Książki), hlavního organizátora polské
účasti na veletrhu. I proto bude program na Světě knihy Praha odrážet i zájem a význam,
který české kultuře přisuzuje polské publikum: nebudou chybět úvahy o vlivu Hrabala na
polskou prózu či různé pohledy polských autorů píšících o českých tématech. Některé
autorské dvojice, jako třeba Martyna Bunda a Petra Hůlová nebo Marzanna Kielar a Petr
Hruška, vystoupí na obou veletrzích při společných čtení.
„České čtenáře kromě polské reportáže jednoznačně okouzlily polské knihy pro děti. To je
vidět i na pultech českých knihkupectví, a tak bude součástí polského národního stánku
dětský koutek, kde se budou střídat prezentace a dílny pro nejmenší čtenáře, a v Lapidáriu
Národního muzea najdete velkou výstavu ilustrace pro děti,“ dodává Lucie Zakopalová,
programová koordinátorka polského programu.

Na první ochutnávku polského programu zve Svět knihy Praha ještě před zahájením 26.
ročníku. Jako předvoj do Prahy a Brna už v dubnu přijede vítězka Evropské ceny za literaturu
a filmařka Marta Dzido. Doprovodné akce festivalu zahájí 6. a 7. dubna polsko-česká beseda
Možnosti slasti, tedy diskuse o milostném románu Marty Dzido a Jana Němce v Knihovně
Václava Havla, a česká premiéra filmu Pan T, příběhu extravagantního literáta uprostřed
šedé stalinistické Varšavy. Projekci připravil Svět knihy Praha společně s festivalem 3Kino.
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