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Propagace polské literatury v Čechách

• web iLiteratura (http://www.iliteratura.cz) – polská sekce

• časopisy: A2, Host, Protimluv, Listy, Plav, Tvar, Demokratický střed

• knižní veletrh „Svět knihy”

• Polský institut v Praze (http://www.polskyinstitut.cz;  literatura: 
Lucie Zakopalová)

• polský Institut knihy (http://www.instytutksiazki.pl)

• další informace: vybrané polské portály (např. http://culture.pl) 

http://www.iliteratura.cz/
http://www.polskyinstitut.cz/
http://www.instytutksiazki.pl/
http://culture.pl/


Současná polská próza

• Andrzej Stasiuk: Východ (Kniha Zlín, 2017)

• Olga Tokarczuková: Svůj vůz i pluh veď přes 
kosti mrtvých (Host, 2017; 2. vyd.)

- „ekologicko-morální thriller“ z prostředí 
Kladské kotliny

2017: film Agnieszky Holland Přes kosti 
mrtvých

• Olga Tokarczuková: historický román 
Jakubovy knihy (Host, 2017)

- příběh samozvaného mesiáše Jakuba Franka



Současná polská próza

• Szczepan Twardoch: Morfium (Host, 2017)

- příběh polsko-německého „antihrdiny“ za 
druhé světové války

• Jacek Dehnel: Lala (Větrné mlýny, 2015)

• Hubert Klimko-Dobrzaniecki: Samota
(Větrné mlýny, 2015)

• Mikolaj Łoziński: Kniha (Havran, 2015)



Současná polská próza
• Joanna Batorová: Pískový vrch (Paseka, 

2015) – první část dilogie o osudech žen 
několika generací v dobách komunismu

• Dorota Masłowská: Zabila jsem naše 
kočky, drahá  (Odeon, 2014)

• Sylwia Chutniková: Kapesní atlas žen 
(Fra, 2014); Potvory (Argo, 2013)

• viz také audiobook Královnina šavle 
(Tympanum, 2008)



Starší polská próza

• Sławomir Mrożek: výbor 
satirických povídek Ti, co mě nesou 
(Fra, 2017)

• Witold Gombrowicz: Deník (Torst, 
2015) a Kronos (Torst, 2015)

• Czesław Miłosz: Myslivcův rok 
(Host, 2011)



Fenomén polské literární 
reportáže

Reportér Mariusz Szczygieł o literární reportáži:

„Polská škola reportáže je více či méně literární popis skutečnosti, který 
v Polsku také nazýváme literární reportáž. Jinak řečeno: hezky popsat 
fakta, lépe než publicistickým stylem.

Uvedu příklad. Novinář, jenž odvádí svou poctivou práci, 
takzvaný ,zprávařʻ, formuluje první větu o zamilovaném páru takto: 
,Poznali se v práci.ʻ Jiný napíše: ,Poznali se v továrně.ʻ A třetí, který 
provedl hlubší reaserch, řekne: ,Poznali se v továrně na klavíry, kde 
pracovali v jednom oddělení.ʻ Jenže reportér ,z naší školyʻ by to 
formuloval úplně jinak: ,Poznali se při leštění kláves.ʻ

Vymýšlím si, když píšu tímto způsobem? Ne. Falšuji skutečnost? 
Ne. Přeháním? Ne. Zveličuji? Nemyslím si. Je to ta samá informace, jen 
podaná — podle mého názoru — zajímavějším způsobem.“ 

(Host, 2012, č. 5, s. 31)



Reportážní edice nakl. Dokořán 
– J. Jiskrová/Máj

• první kniha: Mariusz Szczygieł – Gottland
(2007; 21 dotisků)

• Mariusz Szczygieł: Projekt pravda (2016)

• Wojciech Górecki: Přípitek předkům (2017) 
– reportáže z Ázerbájdžánu, Gruzie a 
Arménie

• Lidia Ostałowska: Cikán je Cikán (2016) –
život Romů v postkomunistických zemích

(tatáž autorka: Akvarely pro Mengeleho, vyd. 
P3K, 2014)



Reportážní edice nakl. 
Dokořán – J. Jiskrová/Máj

• Margo Rejmer: Bukurešť. Prach a krev (2015)

• Witold Szabłowski: Vrah z města meruněk. 
Příběhy z Turecka (2016)

• Paweł Smoleński – reportáže z Blízkého 
východu: Izrael už se nevznáší (2013); Irák. 
Peklo v ráji (2015)



Slovenské nakladatelství 
Absynt – slovenské překlady

• Paweł Smoleński: Oči zasypané pieskom
(2015) – reportáže z palestinského 
prostředí

• Wojciech Jagielski: Noční pútnici (2016) –
reportáž o nedobrovolných dětských 
vojácích v Ugandě

• Jacek Hugo-Bader: Kolymské deníky (2017) 
– reportérská road-movie po Sibiři

• Witold Szabłowski: Vrah z mesta marhúľ
(2017) – reportáže z Turecka



Slovenské nakladatelství Absynt
– české překlady

• Wojciech Tochman: Jako bys jedla kámen 
(2017) – reportáže z (po)válečné Bosny

• Ryszard Kapuściński: Šáhinšáh (2017) –
íránská revoluce v r. 1979

• Katarzyna Surmiak-Domańska: Ku-klux-klan. 
Tady bydlí láska (2017) – příběh historie i 
současnosti amerického Ku-klux-klanu

• Filip Springer: Miedzianka. Příběh zániku 
(2017) – příběh zaniklého hornického 
městečka v česko-polském pohraničí

• Katarzyna Boni: Ganbare! Workshopy smrti 
(2017) – Japonsko po cunami z r. 2011



Reportážní knihy jiných nakladatelů

• 20 let nového Polska v reportážích 
podle Mariusze Szczygieła
(Premedia, 2014)

• Sylwia Frołow: Dzeržinskij. Láska 
a revoluce (Premedia, 2015)

• Lidia Ostałowská: Akvarely pro 
Mengeleho (P3K, 2014)



Dobrodružná a populární beletrie
• Elżbieta Cherezińska: Hra o kosti (Argo, 2017)

- dobrodružný historický román (Polsko Boleslava 
Chrabrého, reálie středověké Evropy, motiv sv. 
Vojtěcha)

• Katarzyna Bonda: Dívka o půlnoci (Jota, 2016)

• Zygmund Miłoszewski: Hněv (Host, 2016)

- série příběhů prokurátora Szackého: 



Dobrodružná a populární beletrie

• Marek Krajewski: série o Eberhardu Mockovi (nakl. MOBA)

- tzv. retrodetektivka (prostředí německo-polské Vratislavi před 2. světovou 
válkou)



Knihy pro děti a mládež

• Justyna Bednareková: Neobyčejná dobrodružství 
deseti ponožek (čtyř pravých a šesti levých)
(Host, 2017)



Knihy pro děti a mládež
Aleksandra Cieślak: Dodělej si knihu (Baobab, 2017)



Knihy pro děti a mládež

• Piotr Socha: ilustrovaná encyklopedie Včely
(Slovart, 2017)



Knihy pro děti a mládež
Wiesław A. Lasocki: Medvěd od Monte Cassina (Baobab, 2016)

- události 2. světové války pohledem medvíděte Wojtka



Knihy pro děti a mládež

• Marcin Mortka: Tappiho toulky po Bručících horách 
(Host, 2016)

- série příběhů o Vikingovi Tappim



Knihy pro děti a mládež
• Aleksandra Mizielińská – Daniel Mizieliński: 

obrátkový atlas Mapy. Atlas světa, jaký svět 
ještě neviděl (Host, 2016) 



Knihy pro děti a mládež

Aleksandra Mizielińska – Daniel Mizieliński – Ewa Solarzová: Design (J. Kostelecká, 2015)



Knihy pro děti a mládež

Aleksandra Mizielińská – Daniel Mizieliński: Domek (Jana Kostelecká, 2014)



Odborná literatura
• Patrycjusz Pająk: Hrůza v české 

literatuře (Academia, 2017)

• Sławomir Cenckiewicz: Anna 
Solidarita. Život a dílo Anny 
Walentynowiczové na pozadí doby 
(1929–2010) (Ústav pro studium 
totalitních režimů – Volvox Globator,
2016)

• Karol Modzelewski: Zaženem dějin 
klisny! Vyznání potlučeného jezdce 
(Pant, 2015) – vzpomínky polského 
disidenta



Současná polská poezie

• Maciej Melecki: Prask (Protimluv, 2017)

• Tadeusz Dąbrowski: Černý čtverec 
(Větrné mlýny, 2015)

• Piotr Macierzyński: Antologie 
esesáckých básní (Petr Štengl, 2015)

• antologie 12x poezie Polsko (Fra, 2011) 
– výběr z tvorby mladé generace 
polských básníků


