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Druga knjiga v trilogiji Vodnjaki! Zločini se tokrat vrtijo okrog znanega podjetnika,
enega bolj premožnih Slovencev, Štefana Matjašiča in njegove družine.

Ekskluzivni promocijski dogodek ob izidu – 5. marec 2022.
Posebna detektivska dogodivščina. Kraji zločina, inšpektorji, lažne sledi in druge
skrivnosti – v živo za omejeno število bralcev!
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SLOVENSKE KNJIGE IN FILMI
ČETRT STOLETJA KASNEJE
Pred več kot četrt stoletja sem pustil zanesljivo in
spodobno plačano službo, ker mi ni nudila dovolj
notranjega zadovoljstva, ter se podal na tvegano
pustolovščino v neznani posel, prepleten s filmi in
knjigami, ki so me navdihovali. Petindvajset let ka
sneje sem še vedno tu, na prepihu slovenske (pop)
kulture. Kakor vem in znam, veslam po reki iz dveh
pritokov, ki ju je že daleč nazaj lepo definiral nek
danji sodelavec. Rekel je: »Ti ne veš, ali bi
bil raje podjetnik ali umetnik.« Včasih je bi
la glede tega, ali bo treba sprejeti odločitev
in si izbrati samo eno stvar, še dilema, zdaj
je že dolgo ni več; kot svojevrstna dvoživka
bom šel – če bo le možno v najboljši druž
bi – po svoji stezi do konca.
Ko sem tako sredi devetdesetih let za
čel za Delo pisati o kinematografiji, je bila
ta pred vznemirljivim obdobjem: v Ameri
ki je bil glavna zgodba »Spielbergov« studio
DreamWorks, ki je ravno tedaj pripravljal
premiere svojih prvih filmov, kasneje pa
ponudil mnoge izjemne spektakle, v Slove
niji pa smo bili tik pred začetkom fenome
nalne slovenske filmske pomladi, ki je v na
še kraje prišla s prvima lastovkama natanko
pred petindvajsetimi leti. Najprej je prilete
la Košakova komična jugonostalgična dra
ma Outsider, ki je takoj po začetku pred
vajanja začela polniti dvorane ter kasneje
postala ogromen hit in prvovrstna popkul
turna zgodba. Drugi je bil Šterkov Ekspres,
Ekspres, ki je imel pomladansko premiero,
hitro pa je postalo jasno, da gre za simpa
tičen komunikativen art film, ki je navdu
šil kritike in Šterku prinesel tudi nagrado
Prešernovega sklada. Slovenski film je tedaj
skočil visoko v svoje sedlo in naslednjih pet
let je prineslo izjemno serijo dobrih in do
bro gledanih slovenskih filmov (denimo V
leru, Jebiga, Zadnja večerja, Porno film, Še
lestenje, Kajmak in marmelada, Pod njenim
oknom …). Večina je bila prvencev.
Po drugi strani pa je bilo tedaj za sloven
sko knjigo težavno obdobje. Osamosvojit
veno veselje je bilo že več kot pet let stran,
zdelo se je, da so slovenski avtorji in knji
ge opravili svojo družbeno funkcijo, tedaj
velike založbe pa niso čutile, da se splača
vlagati v izvirno knjižno produkcijo. Kot odziv na
to tesnobno stanje, ki je slovenske avtorje potiska
lo v brezperspektivni položaj, so na različnih kon
cih Slovenije vzniknile študentske založbe. Najprej
je v Ljubljani nastala Študentska založba, ki je la
ni praznovala četrt stoletja obstoja, potem pa sta ji
sledili mariborska Litera (ki letos praznuje dvajset
let obstoja) in novomeška Goga. Slovenski literar
ni avtorji so dobili nove domove za svoje ustvarjanje
in knjige ter kljub mnogim izzivom in negativnim
trendom, ki smo jim bili priča po prejšnji gospodar
ski krizi, je domača slovenska knjiga v zadnjih le
tih izplavala na površje ter zabeležila veliko boljše

Samo Rugelj

stanje kot slovenski film. Kar nekajkrat se je zgodilo,
da so imele nove slovenske knjige veliko več kupcev
in bralcev kot marsikateri novi domači filmi.
Lansko leto je bilo v tem smislu še posebej po
menljivo, saj je bilo na letni lestvici desetih najbolj
prodajanih knjig v knjigarnah Mladinske knjige kar
pet domačih, te pa so zasedle najvišja mesta. Prav
na vrhu je pristala knjiga Pustolovec zmote, humor
na prilika o moškem v srednjih letih, ki jo je
kot nadaljevanje svoje prve knjige Duh česa
napisal novinar Miha Šalehar. Za njo se je
uvrstila iskrena izpovedna zgodba Devica,
kraljica, vdova, prasica, ki jo je o izgubi mo
ža in vdovstvu nasploh napisala publicistka
Erica Johnson Debeljak, delo pa je prejelo
tudi nagrado za naj knjigo lanskega knjiž
nega sejma. Prav ob koncu leta je izšla mo
tivacijska knjiga Srečo, prosim, nadaljevanje
uspešnice Kako izgoreti, ki ju je napisal go
vorec in oglaševalec Aljoša Bagola, uvrstila
pa se je na tretje mesto lani najbolj proda
janih knjig. V četrto uvrščeni knjigi Kaj ho
če ženska? je novinarka in publicistka Irena
Štaudohar skušala najti odgovor na naslov
no vprašanje s potreti sedemnajstih žensk,
ki so živele z odprtim srcem. Na petem me
stu pa je bil Virus, ki je sicer izšel že konec
leta 2020, v njem pa je Tadej Golob svoje
ga junaka Tarasa Birso poslal reševat četrti
primer. Ob tem je bilo v toku leta na meseč
nih lestvicah najbolj prodajanih knjig še kar
nekaj izvirnih del, denimo Đordić se vrača
(Goran Vojnović), To noč sem jo videl (Dra
go Jančar), Kurji pastir (Feri Lainšček) itn.
Tudi za letos je že napovedanih kar nekaj
težko pričakovanih domačih knjig in verje
ti gre, da se bo spodbudno obdobje za slo
vensko knjigo nadaljevalo tudi v prihodnje.
Ustvarjalci gibljivih podob vedo, kaj je
treba storiti, če se film v neki deželi znaj
de v slepi ulici. Po navdih je treba oditi h
knjigam. Tako smo v zadnjem času beležili
kar nekaj televizijskih serij, ki imajo literar
no osnovo. Ravno zdaj lahko gledamo Do
lino rož po Golobovi kriminalki. Lani smo
lahko videli Primere inšpektorja Vrenka, ki
so se napajali v kriminalkah Avgusta Dem
šarja. Potrjeno je, da bodo posneli serijo po
kriminalnem romanu Rdeča kapica Irene Svetek,
resno pa se govori tudi o adaptaciji največje uspeš
nice zadnjih let, Belo se pere na devetdeset Bronje
Žakelj, režiral jo bo Marko Naberšnik, ki je s Pete
linjim zajtrkom po predlogi Ferija Lainščka ustvaril
enega največjih sodobnih slovenskih filmskih hitov.
Najbrž pa se bo zgodilo še kaj drugega.
Vrtiljak filma in knjig se bo gotovo nadaljeval tu
di v prihodnosti. Jaz si bom na njem tudi za naprej
skušal zagotoviti dober sedež. Seveda ne vem, kaj
bo prinesla knjižno-filmska prihodnost, vsekakor
pa bi rad imel dober razgled nanjo. Vabim vas, da
se mi pridružite. Naj se knjižno leto začne!
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domače leposlovje
Meta Hočevar

Zorko Simčič

DROBNARIJE

ČLOVEK NA OBEH
STRANEH STENE

Mladinska knjiga,
zbirka Nova slovenska knjiga,
2022, pt. v., 135 str., 24,99 €, JAK

Celjska Mohorjeva družba,
2021, t. v., 211 str., 25 €

Meta Hočevar

Meta Hočevar (1942) je scenograf
ka, kostumografka in režiserka, ki
se je predstavila tudi v pomembnih
evropskih in ameriških gledališčih
ter na festivalih, vzporedno s svojim
delom v gledališču in na ljubljanskem
AGRFT-ju, kjer je bila profesorica, pa
se je posvečala tudi področju arhitekture. Ob tem je napisala tudi
dve strokovni knjigi, Prostori igre in Prostori mojega časa, ki sta dra
gocen pripomoček pri študiju scenografije, zdaj pa je izšel še njen
leposlovni prvenec Drobnarije. Gre za kratke (pa tudi malce daljše)
zgodbe, včasih tudi prebliske, razporejene v treh delih (ter opremlje
ne z avtoričinimi risbami), iz katerih je jasno razvidno, da ima avto
rica tako pozorno oko kot smisel za dramo pri vsakodnevnih, pa tudi
nenavadnih doživljajih. Primer prve je denimo kratka zgodba Voda
o paru; ta stopa vsak po svoji strani potoka, ki govori svojo zgodbo
dovolj glasno, da sta partnerja lahko pač tiho; primer druge je Tepka,
zgodba o starcu, ki se je odločil, da bo obral tepke z drevesa, po
tem pa se mu je – tako je poročala Kronika – izmaknila lestev, zato
je omahnil z drevesa in po nekaj urah umrl. Kaj je v svojih zadnjih
trenutkih razmišljal starec, ko se je krčevito oklepal zverižene veje?
Je mislil na smrt ali morda na svojo pokojno ženo, ki ga je čakala že
nekaj let, se sprašuje avtorica in tudi v tej žalostni zgodbi najde nekaj
vedrine. Vitalistična zbirka živahnih prebliskov. > Samo Rugelj

Bojan Bizjak

BONISIMO

Zorko Simčič

»Eno temeljnih del slovenske povoj
ne proze. Največji roman slovenske
ga zdomstva. Eden prvih modernih
slovenskih romanesknih tekstov. Prvi
slovenski eksistencialistični roman.
Roman, za katerega je pisatelj leta
1993 prejel nagrado Prešernovega
sklada,« novi izid opiše dr. Tanja Ozvatič, ravnateljica Celjske Mo
horjeve založbe. To je namreč že šesti izid knjige, tretji pri Mohorjevi
založbi, tokrat v počastitev častitljivih sto let akademika Simčiča, ki
je leta 1941 mislil, da v tujino odhaja za dva dni, dejansko pa se je iz
izgnanstva vrnil po dvainpetdesetih letih. Nekoč Slovencem neznan
pisatelj – knjiga je namreč v Buenos Airesu izšla že leta 1957, prvi
slovenski prevod pa je nastal 1991 – danes pa prejemnik Prešernove
nagrade za življenjsko delo in državnega odlikovanja, srebrnega reda
za zasluge Republike Slovenije. Prenovljeni izid knjige si je zaželel
avtor sam, saj pravi, da je že več let razmišljal o kritični presoji dela
in je zato jezikovno ter stilistično popravil določene besede, da bi
naredil vsebino bralcu še razumljivejšo. In zakaj roman navdušuje še
danes? Ker se dotika tematik, ki ostajajo aktualne, pa naj bo to razu
mevanje obdobja druge svetovne vojne in posledic prejšnjega režima
ali pa vprašanje begunstva, tujstva in koncepta domovine. »Tujini
dve, domovine pa nobene ...« > Ajda Vodlan

Nataša Skušek

PASJA SREČA

Litera, 2021, t. v., 118 str., 19 €, JAK

Primus, zbirka Avtorji,
2021, m. v., 252 str., 22 €

Roman se zgodi v eni sami noči sredi
novembrske Ljubljane, na vlažni klopi,
pregrnjeni s časopisom, ko se na vse
lepi megla, in v okoliških lokalih, do
kler so še odprti, na pomenljivo izbra
nem, tesnem prostoru med nabrežjem
Ljubljanice in Prešernovim spomenikom. Bonisimo, šestdesetletnik,
nekdanji mornar, pesnik, glasbenik, ločenec, brodolomec mnogih
ljubezni, čaka na jutro, ko se bo po treh letih molka iz tujine vrnila
odtujena hči. Družbo mu dela krt, njegov alterego, ki mestoma pre
vzema Bonisimov monolog. Pripoved fragmentarno zasnovanega
romana iz navidezne časovne in prostorske utesnjenosti nemudo
ma izstopi, zaniha med sedanjostjo in preteklostjo, seže v čas, ko je
istrski študent prišel v Ljubljano študirat, v spomine na razlomljene
ljubezni, na pobeg iz utesnjujoče predvidljivosti življenja na tovorno
ladjo, s katero potuje kot mornar, ki v duši nosi poezijo in glasbo.
Zgodba se z digresijami prelije v revizijo življenja s kasnimi obžalo
vanji, toda tudi dragocenimi spoznanji, za katerimi se je pehal nek
danji iskalec smisla. Zgodbe v zgodbi se zvrnejo v leto 1913 kot v
spomin na neko prejšnjo eksistenco, se izstrelijo v bivanje na drug
konec sveta, v nov začetek … Kot se prelivajo in preskakujejo zgod
be, preskakujejo ravni jezika. Vmes vznikajo dragulji poezije. Bojan
Bizjak (1959), avtor sedemnajstih romanov in petih zbirk poezije, je
vešč pripovedovalec in pesnik, ki brni v sozvočju poetike Tomaža
Pengova. > Maja Črepinšek
4
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Nataša Skušek

Kratkoprozni prvenec vizualne
umetnice in pisateljice Nataše Sku
šek očara s svojo divjo nepredvidlji
vostjo in prepoznavno pisavo. Kratke
zgodbe se praviloma pnejo čez nekaj
strani, a jim uspe ustvariti ščemeče, prasketajoče vzdušje – jasno je,
da je njihov prostor skrbno in premišljeno odmerjen. Protagonisti
zgodb izjemno artikulirano podajajo informacije o stvareh, ki jih ob
krožajo, ali podrobnostih, ki jih privlačijo, vendar pa samo dogaja
nje poteka vmes, med vrsticami nekakšnih notranjih dialogov, ki se
berejo v eni sapi. Kot priznava ena izmed protagonistk: »Moj čas je
sestavljen iz trenutkov in skušnjav.« Jezik je preprost, zračen in so
čen, pogosto ga bogatijo narečja, pogovorne besede ali kletvice, med
temami pa se najpogosteje pojavljata nerazumljenost in erotika, ki
poskrbita za kar nekaj nepozabnih trenutkov. Kljub navidezni vsak
danjosti zgodbenih prizorov (pranje perila, družinska večerja, dan na
plaži, služba, nakupovanje, novoletna zabava) imajo zgodbe »skoraj
hiperrealističen oziroma nadrealističen« učinek, kot v spremni bese
di h knjigi zapiše Suzana Tratnik. Zaobrnitve perspektiv in različni
pripovedni prijemi, ki so pravi mali eksperimenti, pa nas dodobra
pretresejo in pravzaprav kar snamejo s tečajev. > Veronika Šoster

domače leposlovje
Janko Prunk

Kazimir Kolar

ISKANJE PRISTANA

ZGODBE NEKEGA
SLABIČA

Pivec, zbirka Branje,
2021, t. v., 196 str., 24,90 €

Litera, zbirka Litera,
2021, t. v., 97 str., 19,90 €, JAK

Le kaj bi lahko pričakovali od lepo
slovnega prvenca Janka Prunka (1942),
renomiranega zgodovinarja, avtorja
mnogih knjig, tudi monumentalne
Zgodovine Evrope v dobi racionalistič
ne civilizacije 1775–2015, kot to, da
se bo dogajal v prelomnih zgodovinskih časih. Ravno v tistem tednu
med drugo svetovno vojno, ko je Nemčija zavzela Dansko, se začne z
umirjeno pisavo in s klasičnim pridihom izpisan roman, v katerem je
osrednji lik Tone Sevnik, mladi doktor zgodovine, gimnazijski profe
sor v Ljubljani ter honorarni predavatelj na zagrebški univerzi, zaradi
česar se ves čas vozi z vlakom tja in nazaj. In prav na vlaku spozna
študentko medicine Milo, srečanje pa po začetnih nesporazumih
kmalu preraste v skupno zgodbo, za katero se zdi, da so pred njo
zgolj svetli obeti. Seveda pa smo v času vojne, Hitlerjev vojaški stroj
ni samo nekje daleč stran, temveč k sebi potegne tudi bližnje ljudi.
Tako se temna senca spusti tudi na Milo, saj je fant, ki ga je pred leti
zavrnila, zdaj gestapovski agent z maščevalno močjo, njegova lažna
obtožba pa povzroči njeno tragično smrt. Zaradi izgube svoje žene se
Tone odloči, da stopi v odporniško gibanje ter naprej v partizane, kjer
pa je kot opredeljeni krščanski socialist deležen novih preizkušenj v
obliki groženj komunističnega komisarja. Izziv njegovi prihodnosti je
velik, vendar ga Prunk vešče pripelje do konca, s tem pa spretno spne
romaneskno zgodbo s temo svoje, v tistem času precej kontraverzne
disertacije z naslovom Pot krščanskih socialistov v Osvobodilno fronto
slovenskega naroda 1918–1941, ki jo je zagovarjal ravno 45 let pred
objavo svojega literarnega prvenca. > Samo Rugelj

Kazimir Kolar

Zgodbe nekega slabiča je druga knjiga
Kazimirja Kolarja, ki se je leta 2016
predstavil z romanom Glas noči, to
krat pa se podaja v svet kratke zgod
be. Knjigo sestavlja devet zgodb, v
katerih srečamo antijunake ali pa vsaj
precej neprijetne in neprikupne like,
ki se sprehajajo po meji in jo večkrat tudi prestopijo – včasih samo
zato, da bi videli, kako je na drugi strani. Ali pa iz trmastega kljubova
nja, ki je v svojem bistvu globoko ironično in celo (samo)destruktivno.
Bizarni in odklonski liki privlačijo bralca na poseben, prav voajerski
način, saj mu dajejo možnost varnega raziskovanja in ga obenem iz
zivajo. Zgodbe pogosto spominjajo na velika dela svetovne književ
nosti, celoten sentiment zbirke je nekako v duhu Zapiskov iz podtalja
F. M. Dostojevskega, prva zgodba Sladoledarjevo poročilo priklicuje
Camusevega Tujca, zgodba 1943 takoj spomni na Šolski zvezek Agote
Kristof, zgodba V kazenski koloniji pa si s slavno Kafkovo zgodbo o
mučilni napravi deli celo naslov. Zadnja zgodba v zbirki se dogaja leta
2049 in se precej metafikcijsko loteva apokaliptične prihodnosti ter
preseneti s svojimi futurističnimi elementi. Zbirka, ki sloni na slabi
čih, je sicer polna ironije, pikrega posmeha družbi in brezkompromis
nih podob, ki se zažrejo v sliko realnosti. > Veronika Šoster

ZMENEK S KNJIGO

Za otroke, odrasle in družine!
KNJIŽNA ŠKATLA Z
ODLIČNIMI KNJIGAMI IN
IZVIRNIMI IZDELKI
SLOVENSKIH PODJETIJ!

ŽE OD 19,00€
Zagotovite si knjižno škatlo po trenutni ceni še do konca februarja.
www.sodobnost.com
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intervju: Dijana Matković

pogovarjal se je: Žiga Valetič

Prvenec V imenu očeta je napisala leta 2013, nato pa je sledil premolk, vsaj kar zadeva avtorsko leposlovje. V podobnem
času – med obdobjem »vseslovenskih vstaj« – je samoiniciativno ustvarila spletni esejistični portal Državljanska odgo
vornost, že v času študija pa postala prva urednica spletne Airbeletrine. Za revijo Literatura je uredila eseje pod rubri
kama Antologija tesnobe ter Antologija svetlobe, od katerih je prva izšla tudi v knjigi (2016). Zadnji dve leti je urednica
portala Disenz, ki objavlja družbenokritična besedila, vse več pa tudi prevaja in nemalokrat sama izbira dela, ki jih bo
prevedla. Knjiga Zakaj ne pišem, avtofikcijski esejistični roman, je avtorsko delo, ki zaradi časovnega odmika od prvenca
nosi tudi svojstvena pričakovanja.

»Ob pisanju me v življenju rešuje tudi nepisanje.«
Dijana Matković

ZAKAJ NE PIŠEM

Cankarjeva založba,
2021, t. v., 256 str., 29,99 €, JAK

Bukla: V knjigi, ki je nekakšen križa
nec med avtofikcijskim romanom in
sociološkim esejem, se prepleta več
tem. Ena od njih je – na kar nami
guje že naslov – pisanje. Pa naj vas
vprašam drugače: zakaj pišete?
Matković: Pisanje je ob urejanju in
prevajanju edini način, kako se zmorem, znam in hočem vključevati v
družbo. Obenem je tudi izjemen privilegij, saj izobrazba in dostop do javnosti nikakor nista samoumevna. Pišem, ker verjamem, da obstajajo ljudje, s katerimi si imam kaj povedati, kaj dati. Ko te vere ni bilo – ko sem bila izolirana
in dislocirana – je potihnilo. Pisanje je moj način vključevanja v dialoško izmenjavo z drugimi ljudmi – z živimi in tradicijo.
Bukla: Kako ste sploh prišli do končne zamisli o takšnem hibridu? Če se
ne motim, ste prvotno želeli napisati knjigo esejev?
Matković: Dogovor z urednikom Aljošo Harlamovim je bil, da ob starih esejih
napišem nekaj novih. Toda bolj kot sem motrila to idejo, bolj sem ugotavljala, da je preozka ali sploh neustrezna za to, kar želim na tej točki izraziti. Največ časa sem porabila za iskanje forme, ki bi zaobjela trideset let, popisanih v
knjigi, ter to, kar sem v zadnjih letih izkustveno in bralsko pridobila. Potrebovala sem tudi obliko, ki bi mi nudila pot iz molka, nekakšno soočanje z njim
in preboj iz njega. Ko sem odkrila pravo formo, je šlo hitro. Sicer sem si želela
več časa, a sem se na koncu pomirila z nedovršenostjo rokopisa, ker recimo
še enega dodatnega meseca dni nočnega pisanja psihofizično ne bi prenesla. Pisanje te knjige je bilo moje najintenzivnejše doživetje doslej. Če bi rekla, da je primerljivo z zaljubljenostjo ali tesnobo, ki nas prav tako prebudita
na vseh ravneh – čustveno, mentalno, fizično – bi rekla premalo, saj je vsebovalo obe stanji.
Bukla: »Kdor je bil onemogočen v tem, da bi se izrazil kot oseba, kot bit
je, ne bo besedičil, ko bo končno prišel do besede,« zapišete v knjigi. Je
to razlog, zaradi katerega je minilo dobrih osem let med knjigo V imenu očeta in to?
Matković: Kar želim s tem povedati, ni samo o meni: osebe, ki prihajajo iz pomanjkanja, pogosto zvezanega z nasiljem in zlorabami – čeprav je že samo
pomanjkanje vrsta nasilja – navadno trpijo zaradi psihičnih motenj, PTSD-ja
in samoprezira kot ponotranjenega sovraštva okolja. Imajo občutek, da njihove zgodbe niso pomembne, da za ustvarjanje niso dovolj nadarjene, obenem pa nimajo časa za razvijanje talentov, ker morajo delati za preživetje. Če
se, zelo redki, vendarle prebijejo iz teh omejitev in vstopijo na področje, ki je
sicer rezervirano za privilegirane, jih tu pogosto pričaka sindrom prevaranta, ki prav tako povzroča ustvarjalno blokado. In če takšne osebe kljub vsemu pridejo do točke, ko si vzamejo besedo in ne čakajo, da jim jo kdo blagovoli dati, takrat ne besedičijo in ne okolišijo. Besedni odvodi od stvarnosti so
privilegij tistih, ki jim javnost tradicionalno pripada, in tistih, ki se svoje pozicije ne zavedajo in jih posnemajo – tudi zato, ker jih morajo, da bi bili sploh
6
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pripuščeni zraven. S to knjigo sem skušala najti jezik in obliko, ki bi bila bolj
podobna moji izkušnji in manj predpisanim uniformam izražanja.
Bukla: Kako to, da vas do zdaj ni mikalo napisati izmišljene tretjeoseb
ne zgodbe?
Matković: V knjigi je nekaj delov izmišljenih ali pa sem nekaj resničnih oseb
združila v eno fiktivno. Sledila sem misli Mladena Dolarja, da moramo včasih
uporabiti laž, da bi prikazali resnico. Morda bom morala v bodoče lagati več.
Bukla: Revščina, kot jo opisujete vi, se nekako začne v devetdesetih, v
času tranzicije, in traja vse do danes. Kako nujno je pisati o njej?
Matković: Skušam pisati o socialno-ekonomski neenakosti. Revščina je zgolj
ena od njenih posledic, govorim tudi o prikrajšanostih spola, priseljenstva ...
Prikrajšanosti imajo skupno točko: vse so posledica izkoriščanja za ustvarjanje tujega profita ali varovanja kapitala, ne le ekonomskega. Je pa ravno ekonomsko pomanjkanje v javnosti nemalokrat prikazano zgolj v črni kroniki ali
na način tako imenovanega poverty porna, ki v ničemer ne problematizira sistemske neenakosti in ne maje družbenih struktur. V najboljšem primeru so
revni predstavljeni kot ubogi ljudje, ki jim bogati ali država blagovolijo pomagati, ne pa kot posledica izkoriščanja. Nihče ne dvomi o obstoju revščine,
vendar pa veliko ljudi dvomi o obstoju družbenih razredov. In o dejstvu, da je
večini ljudi usojeno, da bodo v svojem razredu tudi obtičali.
Za pisanje o lastnem izvoru me je med drugimi opogumil tudi Édouard
Louis. Sama sicer nadaljujem, kjer se njegov Opraviti z Eddyjem že konča – torej tudi po pobegu v mesto in izobrazbo. Moje pisanje je zvrstno sicer bolj
podobno pisanju Didierja Eribona v knjigi Vrnitev v Reims, kjer je osebno izkušnjo prikrajšanosti podkrepil s teorijo – on kot profesor filozofije sicer izrazitejše od mene. Upam, da bomo kmalu imeli več zgodb ljudi, ki v javnost in
svet umetnosti prihajajo od spodaj in to tudi tematizirajo, in da bodo zelo raznovrstne, kot so različna tudi izhodišča, ki jih popisujemo.
Bukla: V knjigi razkrivate najtežje trenutke otroštva in mladosti, pove
zane s poreklom in neizobraženostjo staršev oz. tem, da četudi ste roje
ni v Sloveniji, določen del tega okolja še vedno kliče za vami: »Vrni se,
od koder si prišla!« V knjigi odprete vse, tudi Vojnovićev roman Čefurji
raus!, pa vendar se zdi, da vaša pripoved globlje zareže v to bolečino, to
krat z manj humorja in z več družbene analize …
Matković: Vojnovićevi Čefurji so bili ob izidu zame eno najpomembnejših
branj v izvirni slovenščini – in čefurščini, ki jo je Goran izumil. Ni čudno, da sem
se dokopala do nekaj izvodov in jih nesla očetu, polbratu in polsestri. Zdelo se
mi je, kot pišem tudi v knjigi, da predstavljajo nekakšen most med kulturo, iz
katere prihajam, in tem, kar sem postajala ali skušala postati z izobrazbo. Moji družinski člani knjige naposled niso brali, kar priča o tem, da tega mostu s
knjigami ni mogoče vzpostaviti. Vprašanje, ki si ga glede Vojnovićevega pisanja zastavljam danes, pa je, ali je v njem dovolj zavesti o tem, da biti »čefur« ni
toliko priseljenska kategorija, kolikor je produkt finančnega pomanjkanja, kajti priseljenec ali potomec priseljencev, ki žanje kakršnekoli uspehe, že ni več
»čefur«. V »legitimnega državljana« te ne pomakne asimilacija, ampak kapital.
Bukla: Hoja v knjigi je sestavljena iz osebnoizpovednega koraka, ki mu
nato sledi podkrepitev znotraj socioloških teorij, filozofije in primerjal
ne književnosti. V kakšni meri je leposlovje tudi prostor za samoanalizo?
Matković: Uporabila sem, kar sem potrebovala, da bi kar se da natančno izrazila svojo zgodovinsko izkušnjo, glede katere že z uvodnim citatom Faruka
Šehića povem: »Jaz sem eden, vendar nas je tisoče.« Moj interes ni osebna izpoved, temveč pričanje: kar se dogaja meni, se tudi številnim drugim. Izhajala sem iz poskusa analize okolja in opazovala, kako se ti vplivi zrcalijo v meni,
mojih starših, prijateljih in tako dalje. Najboljši rezultat tega pisanja je zame
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domače leposlovje
Evald Flisar

NEVIDNI OTROK

KUD Sodobnost International,
2021, t. v., 184 str., 24,95 €

Evald Flisar

Dijana Matković
to, da sem postala sočutnejša. Ko človeka vidiš kot produkt okolja, lažje razumeš njegove motive, njegovo vedenje, predvsem pa mu težko kaj očitaš ali zameriš.
Bukla: Z osebno bivanjsko izkušnjo dokazujete tezo, da nas v življe
nju ključno zaznamuje okolje, iz katerega izhajamo, ne pa recimo ded
nost ali lastna aktivnost, ki sta preostala vidika gradnje osebnosti, kot
jo definira psihološka znanost. Iz tega izpeljujete tudi nujo po razred
nem boju … Zakaj si je »razredni boj« danes tako težko zamisliti?
Matković: Dednosti se sicer ne dotikam. Mislim pa, da nas zaznamuje vse,
kar ste navedli, le da nam današnja dominantna ideologija dopoveduje, da
je čisto vse odvisno od naše lastne volje in naravnanosti. In ker smo s tem tako zelo preplavljeni, moram zastopati nasprotno stališče. Ideologija samo
uresničenja tistim z družbenega dna sporoča, da so si za svoj položaj krivi
sami, ker da se niso prav naravnali, se niso podvizali, prišli na pravo poslovno idejo, ter da imamo vsi enake možnosti za uspeh. Iz tega zelo hitro sledi, da revni zgolj nimajo pravih vrednot, so leni, nesposobni in tako dalje.
Vse to je problematično na več ravneh. Najprej so takšna sporočila psihološko obremenilna, nadalje ideja samouresničenja ukinja kakršnokoli
možnost političnih sprememb, ker da za pomanjkanje ni kriv sistem. Če
smo za vse krivi sami, izgine vsakršna oblika solidarnosti, povezovanja,
upora. Nujno je prepoznati, da so težave skupne, ne individualne, in jih začnemo kot takšne reševati.
Bukla: Tudi o moralni odgovornosti pišočih ljudi pišete. Kakšna je ta
danes?
Matković: Moralna odgovornost pisca je stik z resnico. Pisanje, ki me zanima, se napaja v realnem in ni literarni konstrukt. Resnico so v preteklosti zatirali totalitarni režimi, danes je zadušena pod tonami sranja – pojem
»sranje« povzemam po Harryju G. Frankfurtu. Današnjo odgovornost pišoče osebe najprej vidim v tem, da s pisanjem ne doprinaša k balastu, ki res
nico še bolj zamegljuje, ampak jo skuša, četudi se zdi zaman in četudi res
nice nihče zares ne ceni, potegniti izpod ton nesnage.
Bukla: »Morda te knjige, velepomembne, premišljujem zdaj, nisem
napisala zato, ker mi v resnici ni bilo do tega, da bi za tem umrla.« To
je stavek iz knjige, kjer pišete o pritisku, ki ste si ga zadali, da bi napi
sali mojstrovino, ki pa vas bo v procesu neizogibno ugonobila. Gre za
pritisk tekmovalnosti, zapoved uspeha za vsako ceno?
Matković: Ne. Ideja o samouničenju med pisanjem literarne mojstrovine, ki
ji danes pravim »otroške bolezni pisateljevanja«, je izhajala iz dvojega. Pišoče osebe imamo rade nadzor tudi nad lastno zgodbo in lastnim življenjem,
o čemer piše Grigorij Čhartišvili v knjigi Pisatelj in samomor, zato hočemo
določiti tudi to, kako se bo naše življenje končalo. Drugi razlog je zgodnja izkušnja občutja 'ontološke inferiornosti'. Edina potrdila, ki sem jih dobivala iz
okolja, so bila povezana s pisanjem. Tako ni čudno, če sem mislila, da družbi
kaj več od pisanja nimam dati in bo najbolje, če za pisanjem kar umrem. Torej: pisala nisem zato, ker nisem hotela umreti. Kar pomeni, da me v življenju
ne rešuje le pisanje, ampak tudi nepisanje, odlašanje z njim.

Vsestranski avtor in eden najbolj pre
vajanih slovenskih ustvarjalcev, Evald
Flisar, je bil za svoje delo nagrajen z
najprestižnejšimi slovenskimi lite
rarnimi nagradami, med drugim na
grado Prešernovega sklada, najvišjo
državno nagrado za prozo in dramatiko, ter Župančičevo nagrado za
življenjsko delo. Najbolj znan je njegov roman Čarovnikov vajenec iz
leta 1986, ki je lani doživel dvanajsto izdajo. V zadnjih letih je izredno
produktiven, skoraj vsako leto objavi nov roman in Nevidni otrok je
že dvaindvajseti v njegovem opusu. Flisar je znan po tem, da se lote
va neustrašnih skokov v bizarne načine delovanja človeškega uma, in
tudi tokrat ne razočara. Nenavadna »ljubezenska« zgodba sodobnega
Adama in Eve, ki že dolgo nista več v raju, ampak sta ujetnika lastnih
misli in izkrivljenih predstav, pogumno raziskuje meje med resnič
nim in domišljijskim. Zgodba je podana v obliki dnevniških zapisov
obeh protagonistov, ki predstavljajo tudi pretežni del »komunikacije«
med njima, saj nezmožna direktnega pogovora skrivaj bereta dnevnik
drug drugega. Adam, mladi študent filozofije, ki je v rani mladosti
izgubil starše, se že od nekdaj sooča z občutki osamljenosti in od
tujenosti svetu. Da bi si pomagal, obiskuje strica in se, prepričan, da
mu samo on lahko pomaga, sveto ravna po njegovih nasvetih. Ko mu
ta namigne, naj se poroči in ima otroke, saj bo samo to rešilo njego
vo življenje, se te predstave oklene kot rešilne bilke. Kljub dejstvu,
da imata z Evo neiskreno razmerje, ki je že v osnovi travmatično, ji
predlaga poroko in otroka. Ker si tudi Eva neizmerno želi otroka, nje
govo ponudbo sprejme. Oba verjameta, da ju bo otrok rešil osamlje
nosti in dal smisel njunemu življenju. Ko pa želja po potomcu ostane
neizpolnjena, a vse bolj silovita, ju to vodi v nadaljnje nevsakdanje
odločitve, ki poglabljajo travmatičnost njunega razmerja. Ko na do
pustu v Afriki naletita na otok, ki v času plime postane neviden, Eva
predlaga nenavadno rešitev, nevidnega otroka: »Da nekaj obstaja, ni
nujno, da obstaja zares, ampak je dovolj predstava, da obstaja.« Adam
ji v svojem razmišljanju pritrdi: »Je razlika med tem, kar res obstaja,
in tistim, kar si samo predstavljamo, da obstaja, tako velika, da je ne
moremo premostiti? ... Ali ni večji del tega, kar živimo, sestavljeno iz
predstav?« Dilema, koliko domišljije lahko prenese človek, je vodil
no vprašanje, na katero skuša Flisar odgovoriti v pričujočem romanu.
Zahtevno,
a zelo zadovoljujoče branje. > Gordana Granatir
ZalozbaChiara-oglas-bukla-Spodbude-97,5x60-PRINT.pdf
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intervju: Dušan Šarotar

pogovarjala se je: Vesna Sivec Poljanšek

Njegovo najmočnejše orodje so besede in z njimi se vešče poigrava v najrazličnejših umetniških zvrsteh, pa najsi gre za
prozo, poezijo, scenarije, otroška dela ali še marsikaj drugega. Dušan Šarotar (1968) mehkobo in melanholijo prekmur
skih ravnic in svojih prednikov spretno prenaša v besedila, ki jemljejo dih, navdušujejo stroko doma in v tujini ter dajejo
zalet tudi številnim prevajalcem njegovih del po vsem svetu.
Pred nami je Šarotarjev novi roman Zvezdna karta, delo, ki z nekega zgodovinskega spomina briše prah in mu pretanje
no vrača podobo, barve in tudi glas.

»V vsaki knjigi se spreminja samo svetloba, pesem ostaja ista.«
Dušan Šarotar

ZVEZDNA KARTA

Goga, zbirka Goga,
2021, t. v., 166 str., 24,90 €, JAK

Bukla: Tako kot eno od vaših
zgod
nejših del, roman Biljard v
Dobrayu, ki v ospredje postavlja
usodo soboških Judov, tudi vaš
novi roman Zvezdna karta odstira
podobno problematiko. Ste se za
to odločili, ker vam dejstvo, da že
li zgodovina na neki način precej
potlačiti spomin na usodo vseh
prekmurskih Judov, nekako ne da miru? In koliko je danes med ljudmi
sploh še prisotna zavest o nekdaj precej močni prekmurski judovski
skupnosti?
Šarotar: Res je, da je bilo dolgo obdobje, ko se pri nas ni govorilo o tragični usodi judovske skupnosti, kot bi jo iz ne povsem znanega niti morebiti
zavestnega razloga prepustili pozabi, molku in prahu. Seveda so bili motivi in predvsem okoliščine za to različni, z današnje perspektive so videti nesmiselni, mnogokrat je šlo predvsem za brezbrižnost, tudi zakoreninjene
predsodke, v glavnem pa za nevednost, tudi neumnost, kar je seveda človeško razumljivo in tudi opravičljivo, nesprejemljivo pa je, ko je zanikanje
na ravni zgodovinskega izbrisa, torej, kadar je šlo tako rekoč za antisemitizem, čeprav brez Judov, saj jih tukaj biva samo še peščica. Dejstvo je, da v
zadnjem času vemo vedno več tako o večstoletni prisotnosti Judov na Slovenskem in tudi o njihovem skorajda popolnem uničenju v holokavstu. Zavest o njihovi prisotnosti, živosti in pomenu za tukajšnje kraje se je ohranila
predvsem skozi zgodbe. Zame so te zgodbe še vedno nadvse inspirativne.
Bukla: Bralce in tudi stroko pri vaših delih med drugim navdušuje pre
tanjena poetičnost, ki prežema opise najmanjših detajlov, tudi tak
šnih, na katere morda v vsakdanjem hitenju sploh nismo pozorni. Tu
di tokratna zgodba dobi še dodatno moč prav v opisih predmetov,
narave, notranjega sveta protagonistov. Koliko raziskovanja tistega
obdobja je bilo potrebno, da ste lahko tako podrobno opisali vse ome
njeno, sploh ker si pri vsem skupaj verjetno niste mogli veliko poma
gati s pričevanji preživelih žrtev prekmurskega holokavsta, saj je men
da zdaj že večina od njih pokojnih?
Šarotar: V Soboti je samo še ena pripovedovalka, ki je bila neposredna priča judovske katastrofe. Preden sem se zares lotil pisanja, sem nekaj mesecev vsak dan redno prebiral več starih časopisov iz tridesetih let prejšnjega
stoletja, bral sem tako prekmurske kot druge dostopne dnevnike, poleg tega pa seveda knjige, pisma, pregledoval sem fotografske albume, reklamne
kataloge, kuharske knjige, vremenske napovedi in gledališke ter kinosporede. Nekaj dragocenih stvari sem odkril tudi med družinsko srebrnino, ki
se je začuda ohranila, nekaj imenitnih stvari sem dobil še potem, ko je bila
zgodba že napisana. Različnih virov, nekaterih na videz povsem banalnih,
pa tudi ključnih, imam zdaj polno delovno sobo, pa vendar, ko je pisanje po
dolgem času končno steklo, je vse to stvarno gradivo nekako v hipu postalo
8
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manj pomembno, saj domišljija, občutek, spomin in predvsem jezik vse
postavijo na novo, v novih razmerjih in odnosih, kot bi svetloba osvetlila
notranjo pokrajino. Domišljija, moč oblikovanja in opisovanja so edino merilo za literaturo, vse drugo je stranskega pomena.
Bukla: V romanu Biljard v Dobrayu spoznamo lik židovskega trgovca
Franza Schwarza, ki se po vojni kot eden redkih preživelih vrne iz kon
centracijskega taborišča Auschwitz. Tudi v Zvezdni karti je eden od
glavnih protagonistov Franjo Schwarz, ki ga vsi kličejo Franc, in tudi
on kot eden redkih preživi holokavst, čeprav ne v Auschwitzu. Prav ta
ko se v Zvezdni karti kot eden od stranskih likov pojavi šalovski judov
ski fotograf Julius Schönauer, ki ste ga upodobili že v noveli Ostani z
mano, duša moja. Ste v novi roman »naselili« že poznane like, ker se
želite tako še dodatno pokloniti njihovemu spominu?
Šarotar: Zares pišem ves čas samo eno knjigo. V vsaki knjigi se spreminja
samo svetloba, pesem ostaja ista. Naj podčrtam, vsi omenjeni literarni liki
so poustvarjeni po resničnih osebnostih, vendar vedno globlje, ko se jim
približujem, toliko bolj se zabrisuje meja med resničnostjo in domišljijo. Vse
knjige so seveda nekako notranje povezane, kot kitice v pesmi, s katerimi
poskušam vedno znova napisati pesem, hvalnico in žalostinko hkrati. Po
dolgih letih vračanja v iste kraje, k isti izgodbi, k vedno istim usodam, se
zdi, da vem vedno več, pa vendar, z vsakim poskusom začnem vedno znova, vse se spreminja, predvsem pripovedovalec, ostaja samo tisti notranji
občutek, neizrekljivo, nujnost poezije, da iztrgamo glas iz tesnobnega molka in ga vrnemo v naročje spoštljive tišine.
Bukla: Še malo se ustaviva pri glavnih protagonistih, zakoncih
Schwarz, kakršne nam naslika služkinja Žalna, ki v Zvezdni karti pri
poveduje celotno zgodbo: Franc naj bi bil po njenem, kot nekje reče,
črno-bel, vmesnih vedenjskih in čustvenih odtenkov kot da ni poznal,
tudi njegova soproga Roža je bila bolj ali manj taka. Ste želeli morda
tudi z njima ponazoriti tisti čas, ki je na neki način začel izgubljati vse
odtenke in je iz dneva v dan bolj temnel?
Šarotar: V naravi kozmosa je vse relativno, kot zdaj že dolgo vemo, danes
pogosto slišimo, da je treba govoriti, poročati uravnoteženo, še več, kot da
je resničnost brez barve in okusa, zgolj kapljica vode, pa vendar, brez nje ni
življenja, hkrati pa nas vodovje preplavi in utopi. Franc Schwarz, kakor je bilo ime mojemu staremu očetu, v besedilu še pravi, da so nekatere človeške
reči pa vendarle dokončne, namreč, verjameš ali ne verjameš v Boga, nadalje, človek si mora ves čas prizadevati, da loči dobro od zla, metaforično rečeno, črno od belega. Odtenki sive so mu bili tuji. V vsakdanjem življenju je
takšna drža na videz nemogoča, vendar verjamem, da ima poezija še ved
no to moč, da v bralcih razkrije lepoto rajske rože, nikogaršnje in od vseh,
ki zares cveti samo v nas. Če lahko v jeziku še odkrijemo, vsaj za hip ugledamo, tudi samo zaslutimo, čeprav samo v domišljiji, takšen cvet, potem je
še upanje, da nekje morebiti zares še tudi cveti. Da niso vse rože porezane,
poteptane ali požgane.
Bukla: Tako kot so bili tisti zgodovinski dnevi vedno bolj megleni in
temni, so na neki način tudi vaše avtorske fotografije, ki ste jih kot že
v nekaterih svojih prejšnjih delih tudi tokrat spretno vtkali v knjigo,
verjetno simbolični odsev vzdušja, ujetega v takratnega človeka …?
Šarotar: Fotografije vključujem v tekst kot povsem enakovredno gradivo,
ne gre zgolj za ilustracije ali dokazno gradivo, ki samo verificira zapisano,
podobe seveda ne dojemam zgolj kot okras, gre predvsem za iskanje kompozicije, poskus celote. Tako kot se začne Knjiga s stavkom »Na začetku je
bila Beseda«, podobno se moja pesem začne s fotografijo, s podobo. Vse je
bilo kot na fotografiji, se mi je nekoč zapisalo v neki pesmi. Preden začnem
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strip
Jacques Tardi, Jean Vautrin

KRIK LJUDSTVA

1. del

prevod: Suzana Koncut
Forum in Založba ZRC,
zbirka Ambasada Strip,
2021, m. v., 164 str., 23 €, JAK

Dušan Šarotar
pisati, dolgo hodim po pokrajini in predvsem fotografiram. Iz teh mimobežnih, včasih naključnih, drugič premišljenih kompozicij, se nekoč poraja besedilo, lahko pa tudi ne. Podobe in besede prihajajo iz zvestega izvira, notranjega vzgiba, a njihova intenzivnost in svetloba sta drugačni.
Podoba in opis pokrajine ali človeka nista nikoli identična. Umetnost je
veščina spreminjanja nevidnega v vidno.
Bukla: Nasploh se zdi, da celotno zgodbo v Zvezdni karti prežema
ogromno simboličnosti: življenje družine Schwarz se bolj ali manj
odvija na železniški postaji v Šalovcih na Goričkem in nekje tudi ze
lo lirično opišete pomen postaje za vse tiste ljudi z Goričkega, ne le
za osrednje protagoniste. Ste postajo kot osrednji kraj dogajanja iz
brali tudi zato, ker lahko simbolično predstavlja vznemirljiv začetek
ali pa tudi (ne vedno obetaven) konec? In ker karta za vlak ne prina
ša vedno le svobode?
Šarotar: Vse v tej zgodbi je napisano po resnični podobi, osebe, kraji in
dogodki so dejansko izpričani, tako zgodovinsko verodostojno kot tudi
osebno izpovedno. Tudi to je moja družinska zgodba. Naključje ali usoda, ne vem, vendar res so vsi ti ljudje živeli na železniški postaji v Šalovcih, med snovanjem knjige sem nekajkrat šel tja in jo fotografiral, zadnja
slika v knjigi je od tam, zdaj tiste postaje ni več, pred kratkim so jo porušili, zravnali z zemljo in prekrili s ploščami, zdaj je tam prazen vaški trg,
sprehajališče za vračanje, železnica zdaj teče nekoliko nižje, ob njej je samo nadstrešek z napisom Šalovci. Upam, da je zdaj zgodba, ki sem jo zapisal v Zvezdni karti, rešena dokončne pozabe, tako kot so daljne in včasih nevidne zvezde vrisane v zvezdno karto. Vlaki še vedno vozijo, ljudje
potujejo in se vračajo.
Bukla: Vaša predhodna dela so bila prevedena že v številne tuje je
zike; se nadejate, da bo tudi Zvezdna karta dobila različne prevode
in bo tudi na ta način ponesla v svet zgodbo o nekem času, ki ne bi
smel utoniti v pozabo?
Šarotar: Hvaležen sem krasnim prevajalcem, brez katerih bi bil svet zagotovo še manjši, in seveda založbam, ki so mojim knjigam odprle vrata številnim bralcem v drugih jezikih. Vendar vsaka knjiga odmeva v drugem jeziku drugače in po svoje, mnoge sijajne knjige ne dobijo odmeva
v prevodu, pa vendar njihov zven zato ni nič okrnjen. Umberto Eco je nekje zapisal, da so prevodi edini jezik Evrope. Zgodbe so morebiti res prvo in zadnje, kar si lahko ljudje iskreno delimo, brez dolgov in preostanka. Bralci ne sprašujejo, od kod si, kakšen si, ampak samo, kakšna je tvoja
zgodba.
Bukla: Za konec pogovora me še zanima, ali zdaj, ko je med bralci
vaš novi roman, že snujete kaj novega.
Šarotar: Čutim, da potrebujem počitek, pisanje je trdo delo, jezik nas poživlja in hkrati požge. Pesnikova naloga je sanjarjenje. Dobil sem lastno
delovno sobo, Zvezdna karta je prva knjiga, ki sem jo napisal v njej. Zdaj
spet v tišini urejam fotografije in pospravljam odprte knjige.

Francoskemu pisatelju in reži
serju Jeanu Vautrinu, dobitniku
Goncourtove nagrade in drugih
uglednih priznanj, se je nekaj let
pred smrtjo izpolnila želja, da bi
njegov zgodovinski roman Krik
ljudstva iz leta 1999 prišel v roke
dobremu risarju in zaživel novo
življenje, »da bi se velika zgodo
vina umaknila v korist domač
nosti likov«. Ta risar, stripovski
mojster Jacques Tardi (poznamo ga že po stripu Vojna v jarkih), je
z verigo črno-belih podob dal besedilu, ki ga je sproti prirejal, novo
razsežnost in njegovo sporočilo približal današnjemu dojemanju.
Leta 2002 je bil na stripovskem festivalu Angoulême za to delo tudi
nagrajen. Dogajanje je postavljeno v čas Pariške komune pred pol
drugim stoletjem, ko je ljudstvo po porazu cesarske vojske s Prusi,
potem ko je pridobilo na svojo stran večji del narodne garde, za dva
insedemdeset dni prevzelo oblast ter mesto branilo pred Nemci in
domačimi monarhisti. Nazadnje je bila revolucija, ki je spodbudila
velikanske družbene spremembe, na pariških ulicah v krvi zaduše
na (o tem govori 2. del), nekatere njene zahteve, kot volilna pravica
in večje pravice delavcev, pa so vendarle preživele in bile izpolnjene
pozneje. Tudi revolucionarna pesem Marseljeza je postala in ostala
francoska državna himna. > Iztok Ilich

Emmanuel Guibert

ALANOVA VOJNA

Spomini Alana Ingrama Copa
prevod: Maja Lah
Stripolis, 2021, m. v., 328 str., 28 €

Alanova vojna je avtobiografska pri
poved navadnega vojaka, Američana
Alana Ingrama Copa, ki je med drugo
svetovno vojno prišel v Evropo, se po
njej vrnil v ZDA, tam pa ni več našel
pravega mesta zase, zato se je družin
sko ustalil v Franciji. Zgodbo je narisal
uveljavljeni stripar Emmanuel Guibert,
ki je leta 1994 naključno srečal Copa
in postal njegov štirideset let mlajši
prijatelj za dolge pogovore. Vojna je
dejansko v ozadju, v ospredju pa člo
vek, iz katerega bruha vulkan anekdot
in premislekov, mlad moški, ki je delal
napake, se iz njih učil, intenzivno iskal
razumevanje dobrega in slabega, prišel
v stik z najrazličnejšimi ljudmi, si veli
ko dopisoval z njimi, pri petdesetih pa
skušal dognati, kdo je bil pravzaprav
ves ta čas. Hkrati je to tudi knjiga o
predvojnem in povojnem času na obeh straneh oceana, z vzdušjem
pristnega življenjskega nomadstva, ki se je do danes že močno raz
krojilo. Grafični roman v odličnem prevodu je ena najboljših stripo
vskih izdaj leta 2021, nadejate se lahko vrhunskega celovečernega
branja. > Žiga Valetič
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Kar se zgodi na področju otroške in mladinske književnosti, se zgodi pod budnim očesom Darje Lavrenčič Vrabec (1964), vodje Pionirske – centra za
mladinsko književnost in knjižničarstvo, prejemnice Čopove diplome leta 2017. In kadar se na tem področju kaj premakne na bolje, se tako zgodi t udi
colour
negativ
zaradi
njenih prizadevanj.

o

DARJA LAVRENČIČ VRABEC:
KNJIGA JE KOŠČEK, KI GA MLAD ČLOVEK NUJNO POTREBUJE, DA BI POSTAL CEL
Čeprav se Darja z otroško in mladinsko knji
ževnostjo strokovno ukvarja že več kot 35 let,
to ob koncu študija ni bilo njeno primarno po
dročje – takrat jo je zanimala predvsem stro
kovna književnost – je bilo pa srečanje z njim
toliko usodnejše. Natančneje: usodno je bilo
povabilo v »vilo Čira Čara« na Komenskega 9
(Pionirski dom), kjer je pred združitvijo sploš
nih knjižnic do leta 2008 delovala Pionirska.
Darja se spominja dolgih stopnic do prve
ga nadstropja, kjer je domoval »čuvar knjig in
knjižničnega ognjišča«. Molčeč človek, ki so se
ga nekateri sprva bali, a so se ga vsi postopo
ma navadili in ga vzljubili, je bil pesnik Dane
Zajc, ki je takrat vodil oddelek za mladostnike,
na katerem je delala tudi pesnica Saša Vegri.
Tam so poslušali plošče, igrali šah, se pogovar
jali o knjigah in koncertih. »Bili smo pred ča
som,« pravi Darja, ki obžaluje, da se je oddelek
za mladostnike zaprl, saj je čas jasno pokazal,
kako pomembno je ukvarjanje s to populacijo
bralcev, ki jo je najlaže izgubiti.
»Imela sem velikanske bralske apetite,« pra
vi Darja, ki je knjigi tako rekoč »genetsko za
vezana«. Njen oče je bil strasten bralec, imeli
so bogato domačo knjižnico. Darja je bila pra
va »požiralka zgodb«, ki je brala tudi na skrivaj
in s svetilko pod odejo. Nekoč so ji, ker je v šo
li zapostavljala matematiko, za kazen odtegni
li branje, in sicer tako, da so njene priljublje
ne knjige s knjižnih polic preselili nekam na
podstrešje v bližino dimnika, kamor ni imela

dostopa. Bralska strast ji je ostala vse do danes,
ko je zaradi znanja in kilometrine nedvomno
»razvajena bralka«, ki za sprostitev občasno
bere tudi lažje žanre za odrasle, zato pa toliko
bolj očarana, kadar branje porodi čudež.
Med knjigami, ki so nanjo v mladosti naj
bolj vplivale, Darja omeni Piko Nogavičko,
Preußlerjevega Krabata in Hessejevega Step
nega volka, vendar bi težko izbrala svojo naj
ljubšo. Kar mogoče ne preseneča, saj je najpo
membnejši vidik njenega dela že tako ali tako
povezan z nenehnim izbiranjem in vredno
tenjem: »Z lopato prekopavamo knjižno kra
jino,« pravi. Sem spadajo pregled aktualne
knjižne produkcije, izbor za nabavo in Knji
gometer; potem urejanje izjemnega letnega
Priročnika za branje kakovostnih mladinskih
knjig (obstaja že dvajset let, njegovi zametki v
reviji Otrok in knjiga pa segajo celo petdeset let
nazaj), kar pomeni najprej izločitev pogrešlji
vih izdelkov, nato izbor najboljših (oznaka zla
ta hruška) in končno še izbor najboljših med
najboljšimi (priznanje zlata hruška).
Veliko poguma je terjala že samo vzposta
vitev kriterijev in strogega ocenjevanja, zara
di katerih nekatere knjige takoj odpadejo. V
letu 2021 je bilo od skupno 1409 založniških
izdelkov za otroke in mlade (ki niso vsi nujno
knjige) v Priročniku ovrednotenih približno
778, od tega je bilo 40 % nekakovostnih. Da
nes se vse več izdaja, vendar je bilo razmerje,
opozarja Darja, nekoč ravno obratno. Konec

Foto: arhiv MKL

ng

Pripravil: Andrej Hočevar

Darja Lavrenčič Vrabec

koncev Priročnik s svojo natančno metodolo
gijo spodbuja založnike, da v svoje izdelke vlo
žijo več truda.
Seveda je Priročnik kdaj dvignil tudi ne
kaj prahu, kar žal priča o vedno novih posku
sih cenzure. »Hinavsko in sprevrženo je drža
ti otroke in mlade v plasteh vate, ki naj bi jih
ščitile pred grdim svetom,« pravi Darja; cen
zura ne bi smela imeti vpliva na izobraževanje
mladih. In čeprav je prepričana, da se knjige ne
smejo izogibati prikazovanju nelepih plati od
raščanja, je v resnici ostala idealistka, ki verja
me, da knjiga lahko spremeni svet – še posebej
v rokah mladih.

Željko Kozinc

Tom Veber

Književno društvo Hiša poezije,
zbirka Poetikonove lire,
2021, m. v., 119 str., 23 €

Škuc, zbirka Lambda,
2021, m. v., 101 str., 19 €

LEDINA NEBA

Nova pesniška zbirka pesnika, pisate
lja in publicista Željka Kozinca je so
govor fotografij in poezije, ki z roko v
roki gradijo telo pričujoče knjige. Kot
beremo v pojasnilih k fotografijam
na koncu dela, predstavlja vsaka izmed njih povod (ali navdih) za
spremljajočo pesem. Meditativen in razmišljujoč pesniški jezik se
monološko ozira po ledinah notranjega in zunanjega sveta, ki ga sko
zi poti kitic in verzov prehodi resnoben in posvečen pesniški korak.
Pesniška knjiga svojega sogovorca najdeva v naravi, hkrati pa subtil
no spregovori o svetu in življenju, katerega lirski jaz je distancirani
opazovalec, ki toka dogodkov ne poskuša spremeniti. Jasno se nam
reč zaveda, da je tudi sam del njegovih brzic, ki nas nomadsko no
sijo k razvejanim koncem zemeljske oble, kjer nas resda lahko čaka
Temina, a kot se to v življenju rado pripeti, že za ovinkom morebiti
prihajata naproti lepota in sreča Zlatolasja. > Tanja Božić
10
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DO TU SEGA GOZD

Nova pesniška zbirka pesnika mlajše
generacije Toma Vebra je odprta in
brez dlake na jeziku, pa naj gre za eroti
ko ali družbeno kritiko. Je tudi čustve
na, pesnik neposredno upesnjuje svoje
občutke in misli, ob tem pa si dovoli
»biti krhek, / tako krhek / skoraj prosojen / da bi lahko / v mojo notra
njost / lila / svetloba«. Knjiga prinaša širok razpon čustev od hrepe
nenja (»rad bi stal nad tvojo senco / kadar se v moji nabirajo oblaki«),
melanholije, sreče, žalosti in poželenja. V središču je homoerotična
ljubezen, podobe seksualnosti so pogoste, tako grobe kot nežnejše,
subjekt pa se sprehaja po spominih in fantazijah, ob tem pa sega po
svobodi in kljubuje vetru. Verzi ga peljejo skozi preobrazbe, ki so te
lesne in miselne obenem, in čeprav se vsakič na novo prerodi, ostaja
prizemljen. Toliko, da v zadnjem delu knjige izbruhne v jezi nad kri
vicami in svetohlinstvom vladajočih, ki nam odmerjajo svobodo in
neusmiljeno zapostavljajo zapostavljane. > Veronika Šoster

poezija
Lao Tse

Ivo Svetina

Knjiga poti

Književno društvo Hiša poezije,
zbirka Poetikonove lire,
2021, m. v., 97 str., 23 €

TAO TE JING

HVALNICA VZGOJI

prepesnitev: Miroslav Tičar
Sanje, zbirka Sanje,
2021, m. v., 335 str., 16,95 €

Lao Tse

Tao Te Jing (Knjiga poti) ali Daode
džing, na kratko Dao, je zbirka 81
verzov, ki jih je v šestem stoletju pred
našim štetjem napisal kitajski mi
slec Lao Tzu ali Lao Zi (tudi Laodzi
ali Laozi). Verzi govorijo o Tau ali
Dau, kar v slovenščini prevajamo kot
»Pot«, toda pomen besede je mnogo
širši, saj glede na rabo v stavku lahko pomeni tudi vodenje po poti,
kar se lahko nanaša na filozofsko razsvetlitev oziroma na etično in
moralno vodstvo. Nekateri verzi so preprosti, vsakomur razumljivi,
kot na primer: »Dober človek se ne prepira, tisti, ki se, pa ni dober.«
Drugi vabijo, da se vanje poglabljamo in osmišljamo z zavestnim
ubiranjem Poti, v iskanju presežne, vseprisotne Modrosti. Verzi zato
niso zgolj sledenje začrtani poti, temveč nenehno filozofsko zrenje v
Pot, ki se skriva za besedami verzov, saj »Tao, o katerem govorimo,
ni neskončni Tao«. V tej izdaji je pesnik Miroslav Tičar (Popotnik,
Tam preko in čez) verze starega modreca na novo prepesnil in dodal
komentarje ter spremno besedo. Izdaja tako ponuja trojno poglablja
nje: v izvirni zapis v pismenkah, v samostojno poglabljanje v verze v
slovenščini, pa tudi v motrenje razmišljanj in občutenj pesnika, ki je
tudi sam popotnik. > Maja Črepinšek

Ivo Svetina

Nova pesniška zbirka Iva Svetine ob
sega šest ciklov, ki jih pesnik niza v
spomin na prijatelja, slikarja in pe
sniškega sopotnika Matjaža Kocbeka
(1946–2013). Prvi cikel Danajski da
rovi vibrira v zavesti smrtnega daru,
prevare obljube življenja, izgube, grobnega molka, ognja. Drugi, Življe
nje navadnega potoka, prebuja vodo, mitske izvire, zašumi z dežjem in
umolkne s potokom, ki ne teče več, nato pa znova naraste, dokler ne
zahrumi v uničujoči povodnji in v glasbi – hkrati v stihiji in harmoniji.
Tretji cikel je Apologija živečega: »Ne bom slepil sebe, če lahko vas, /
nase ne smem pozabiti, na druge lahko / celo moram.« Četrti cikel, naj
intimnejši, Hvalnica vzgoji, se vrača k dečku, ki je postal (pesnikov) jaz.
Peti raziskuje svobodo in lepoto, v iskanju alfe in omege stvarstva, z
upanjem, da obstaja odgovor na vprašanje, kam smo namenjeni. Šesti
in zadnji cikel Ob bazenu usmerja pogled naprej, toda tam kot v zrcalu
vidi podobo tistega, kar pušča za seboj. In morda prav zato poklon
končnosti z verzi sufijske modrosti, ki zaokrožajo zbirko in zadnje ver
ze zadnjega cikla spnejo s prvim ciklom: »Ko posodim ušesa drobnemu
ptiču, / jutri bo obležal mrtev, zaslišim glasove.« Ivo Svetina sodi med
najpomembnejše slovenske pesnike in dramatike, njegov opus pa ob
sega več kot dvajset pesniških zbirk. > Maja Črepinšek
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intervju: Matjaž Pikalo

pogovarjal se je:
Samo Rugelj

Matjaž Pikalo (1963) je slovenski književnik, pesnik, igralec in glasbenik, ki na različnih literarnih področjih ustvarja že
več kot tri desetletja, ob tem pa – zvest sam sebi – življenje vsestranskega umetnika tudi živi. V okviru Mednarodnega pi
sateljskega programa je pred časom obiskal Iowo, kjer so nastale »kavbojske« pesmi, ki so zdaj izšle v izvrstni (in ilustrirani)
pesniški knjigi Ameriški sprehajalec.

Foto: Borut Krajnc

»Moč, da se soočim z Ameriko, sem moral najti v sebi.«
Matjaž Pikalo

AMERIŠKI
SPREHAJALEC

Duh s knjigo in sekiro

ilustracije: Polona Lovšin
LUD Šerpa, zbirka Luda šerpa,
2021, m. v., 62 str., 20 €
Bukla: Zadnje obdobje ste preživeli na oto
ku Silba. Kaj ste počeli tam?
Pikalo: Tja sem se zatekel pred epidemijo in
histerijo, ki je zavladala okoli nje. Isto noč, ko
sem zvedel za policijsko uro, sem se usedel v
avto in se odpeljal. Silba se je izkazala za pravcati azil. Sicer pa med t. i. koronaši nisem bil edini, tega privilegija so bili delež
ni še drugi Slovenci, pa Nemci, Švicarji, Avstrijci in seveda Hrvati ... Delal sem
vse živo – urejal sem vrt, obrezoval oljke, pomagal zidati zid ... Sem pa seveda tudi ustvarjal, končal nov roman, se naučil nekatere svoje pesmi peti po
italijansko, pisal poezijo, bral, igral harmoniko ... Pa še kaj. Aja, plaval, hodil na
sprehode, nabiral šparglje, naredil limončelo, lovil ribe, predvsem pa dobil
nove prijatelje. Pestro je bilo.
Bukla: Kako je prišlo do tega, da ste se znašli v ameriški zvezni državi
Iowi in kako ste doživeli Ameriko?
Pikalo: V Iowi nimajo samo koruze, v Iowa Cityju, ki je tako kot Ljubljana
Unescovo mesto literature, že več kot petdeset let poteka Mednarodni pisateljski program, kamor sem odšel na pobudo in s pomočjo naše ameriške
ambasade. V Ameriki sem bil prvič, jasno, da sem bil nad njo na svoj način
prevzet. So pa tudi oni prevzeti nad Slovenijo – poznajo Plečnika, Šalamunova poezija je zelo priljubljena med študenti, Aleša Debeljaka citirajo ugledni
strokovnjaki za literaturo ... In seveda so (bili) očarani tudi nad Melanijo.
Bukla: Ni prvič, da je Amerika spodbudila slovenskega pesnika, da je za
čel pesniti o njej. So pesmi iz cikla Ameriški sprehajalec nastajale že med
bivanjem v Ameriki? Kaj vas je inspiriralo?
Pikalo: Da, vse pesmi sem napisal tam, nastale so med trimesečnim bivanjem, v njih opisujem svojo ameriško izkušnjo. Za razliko od nekaterih kolegov in kolegic v programu nisem imel pojma, o čem pisati, potem pa se je kar
zgodilo ... Zanimivo je, da sem bil na začetku svoje pesniške poti očaran nad
ameriškimi pesniki dvajsetega stoletja,
nekaj
... ???
...desetletij kasneje pa o Ameriki
pišem sam, kar priča o tem, kako močna izkušnja je lahko Amerika.
Bukla: Na eni strani neoliberalistični način gibanja, na drugi neokrnjena
narava. Kako ta eklektična mešanica učinkuje na pesnika?
Pikalo: Zanimivo, da ste to opazili. Tega se takrat nisem zavedal, ampak tako
nekako je, ja. V mestu se kar naprej sliši zavijanje policijskih siren, v zraku je
neprestano helikopter, malo karikiram, ob vikendih se žurira in ropota, nekaj
deset kilometrov iz mesta pa imaš jezera, mir, tišino, nasade jabolk in spet koruzo ... Mestni park je super za sprehode, tek, na reki veslajo študenti, tam se
igra tenis, so koncerti na prostem ... Zanimiva je arhitektura, v parku je nekaj
modernih zgradb, npr. gledališka dvorana, nekakšen Cankarjev dom, v okviru kampusa imajo novo športno dvorano z bazenom. In pa seveda knjižnico,
mislim, da ima okoli tri milijone knjig! Tudi slovenskih avtorjev, kar nekaj svojih knjig sem na njihovo prošnjo prinesel s sabo. Torej, na eni strani je bil hrup,
na drugi strani pa mir – moč, da se soočim z Ameriko, sem moral najti v sebi.
Bukla: Vaše pesmi tematizirajo tudi iztrebljanje Indijancev in njihovo se
danje življenje. Kako ste doživeli to poglavje ameriške zgodovine?
Pikalo: To temo mi je na moje zanimanje predstavil njihov knjižničar, naš prijatelj. Posodil mi je knjige, med njimi tudi pesmi in kratke zgodbe nekega
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Matjaž Pikalo
sodobnega indijanskega avtorja. O tej problematiki sva se tudi pogovarjala, res me je zanimalo, bil je kritičen, pravzaprav sarkastičen, tako do enih kot
do drugih, kar me je vzpodbudilo, da sem se nekega dne odpeljal do indijanskega rezervata. No, tam sem naletel na bolnico, ki so jim jo zgradili, to že, pa
tudi kazino, vse v zameno za to, kar so jim naredili. Kar žalostno vse skupaj.
Bukla: Kako je prišlo do sodelovanja s Polono Lovšin? Je ilustratorka sa
ma izbirala motive, ki jih je upodobila, denimo popkulturne simbole?
Pikalo: S Polono sva se srečala na nekem literarcu, kjer je bil koncept tak, da
avtor bere, slikar ilustrira, glasbenik pa igra. Nad mojimi pesmimi je bila navdušena in že takrat je rekla, da bova nekoč iz tega naredila knjigo. Takrat si
tega nisem znal predstavljati, no, njene besede so se uresničile. Vprašal sem
jo, kako to, da je bila tako prepričana, njen odgovor je bil, da zato, ker verjame v lepoto. Nič ji nisem sugeriral niti poziral, imela je popolnoma proste roke, stoodstotno sem ji zaupal. Sama je izbirala motive, tudi Marilynke se je
spomnila, je rekla, da brez nje pač ne gre. S takimi in podobnimi motivi je dala knjigi še bolj ameriški pečat. Predvsem pa je ustvarila glavni lik, osamljenega kavboja, podnaslov knjige je namreč Duh s knjigo in sekiro, nekakšnega
stripovskega junaka. Ne vem, če se je zavedala, ampak s tem je namignila tudi na zvrst poezije, ki ji v Ameriki rečejo cowboy poetry. Pri nas, če ne v Evropi,
je glede tega ta knjiga unikatna.
Bukla: Ameriko ste obiskali leta 2017, na začetku mandata Donalda
Trumpa, pesmi so objavljene pet let kasneje, po prvem letu predse
dovanja Joeja Bidna. Kako gledate na to ameriško petletko in kako na
spremembo sveta v tem obdobju?
Pikalo: Hja, z orožjem se je rožljalo takrat in rožlja se tudi zdaj. Trump je bil na
robu vojne s Severno Korejo, Biden z Rusijo. Nič novega, vse po starem, trgovina z orožjem cveti, vojna je pač največji posel. Najprej je treba vse porušiti,
da bi lahko stvari ponovno zgradili. To je ta biznis. Zadnje obdobje je nedvomno najbolj zaznamoval covid, tudi v Ameriki. Zadnji dve leti je program potekal na daljavo. Mi smo še imeli srečo, da smo bili tam na kraju samem. Ja,
večina stvari se je preselila na splet, no, ljudje so kljub temu, ali pa prav zato,
lačni dogodkov v živo.
Bukla: Lahko poveste še kaj o svojih novih projektih?
Pikalo: V svojem novem romanu opisujem usodo pisatelja v 21. stoletju, ki
ni nič drugačna od pisateljev pred njim. Pač, procesi, pregoni, kot pri Sokratu
ali pa Cervantesu, Danilu Kišu ... Nič novega. Prvi del pripoveduje pisateljeva
žena, drugega pa pisateljev dalmatinski kolega. Ne pri prvem ne pri drugem
ne manjka humorja, sarkazma. Ponudil sem ga založbi, čakam na odgovor.
Upam, da prispe čim prej in da bo pozitiven.

poezija
Nataša Velikonja

Samo Kreutz

Škuc, zbirka Lambda,
2021, m. v., 85 str., 19 €, JAK

Ekslibiris, 2021, m. v., 80 str., 15 €

PROSTOR
SRED KRIŽIŠČ

DA TE IMENUJEM
MORJE

Sedma pesniška zbirka Nataše Ve
likonja se umika od družbeno anga
žirane poezije prejšnje zbirke Preveč
vljudna (2017) in sredi mestnega vr
veža križišč išče svoje zavetje, svoj pristan, ki bi ga lahko delila z
ljubljeno. Zbirko sestavlja sedem konceptualno zastavljenih sklo
pov, ki zarišejo dramaturški lok od dvoma o pravi, iskreni ljubezni
brez konca, do sklepnega spoznanja, da »ljubezen ni osama«. Lju
bimki se najdeta na prelomu med bolečino in upanjem, medtem ko
zreta v sosednji stolpnici in kadita cigarete. Počasi si ustvarjata svoj
prostor, ki je edinstven in presenetljiv, saj je tako resničen in oti
pljiv v množici mimobežnih srečanj in nepomembnih poznanstev
sredi mestnega kaosa. Urbana poezija še nikoli ni bila tako osebna,
nežna in krhka, Velikonja pa z zbirko ustvari nepozabno ljubezen
sko izpoved. > Veronika Šoster

Borut Gombač

RAZMERJE MED
STRUNAMI

Antologija

Kulturni center Maribor
2021, m. v., 123 str., 19 €

Antologija pesmi Boruta Gombača,
prejemnika Veronikine nagrade leta
2020, prinaša izbor pesmi iz petih pe
sniških zbirk, ki jih je avtor objavljal od leta 2003 do leta 2019. Pet
zbirk je kot pet strun; poezija se izvija iz vsake med njimi, a tudi iz pre
tanjenega razmerja med njimi. Ko pesnik s prsti levice tankočutno ob
jame zrak, s prsti desnice zanosno prebere tišino. Antologija napenja
ustvarjalni lok od prve zbirke pesmi v prozi, v katerih pesnik išče svoje
zadnje meje, preko druge zbirke, v kateri pesmi dobijo bolj formalno
obliko kitic in rim z gravitacijskim osiščem, poudarjenim s poševnim
tiskom, pa do tretje zbirke s pomenljivim naslovom Prehod. Pesmi v
njej so prozne impresije trenutka, ko poezija ustavi čas in ustvari pre
hod v drugačno stvarnost. Četrta zbirka se poglablja v svet ljudi z (na
videznega) obrobja, zaključne pesmi pa so izbrane iz nagrajene zbirke
S konico konice jezika, ki je pesniku priznala osrednje mesto v njegovi
generaciji, kot v spremni besedi pove Muanis Sinanović. Skupna pote
za pesmi vseh petih zbirk je zamolklo zveneča tišina verzov, ki vabi, da
bralec poeziji sledi po ozkih, zavitih labirintih v podzemne dvorane,
kjer ubesedeno in zamolčano odmevata drugače. > Maja Črepinšek

Wallace Stevens

OBIČAJEN VEČER V NEW HAVNU

Izbrane pozne pesmi in eseja

prevod: Ana Pepelnik, Primož Čučnik
LUD Šerpa, zbirka Klasična šerpa, 2021, m. v., 151 str., 18 €

Ameriški modernistični pesnik Wallace Stevens (1879–1955) je za
svojo zbirko Zbranih pesmi leta 1955 prejel Pulitzerjevo nagrado, v
pričujoči knjižni izdaji pa se predstavlja s poezijo v prevodu Ane Pe
pelnik in dvema esejema v prevodu Primoža Čučnika. Poezija je iz
brana iz zbirk Jesenske avrore (1950) in Skala (1954) in hitro zaziba v
eterično občutje, ki je čisto otipljivo, a ga ne moremo zgrabiti, saj se
nenehno izmika in ponuja nove pomenske odtenke. Gre za poezijo,

Nova pesniška zbirka pesnika in pisa
telja Sama Kreutza združuje tri cikle
pesmi, ki se zvrstijo kot letni časi: po
mlad, poletje in jesen/zima. Šamanska
poezija se napaja v naravi, ki ji Kreutz
prisluhne v tišini gozdov, v raskavem šepetu zime, v večnem preliva
nju plimovanja morja in ugleda v neomajni modrini neba, v rumeno
tlečih poletnih poljih, v težkem, grudastem jesenskem dnevu. Ver
zi nihajo med meditativno tišino in besedno zvočnostjo, ki prebuja
glasbo, kakršna se izvija iz brnenja vesolja, iz pretakanja življenja
pod lubjem, iz tihotapljenja svita. In ima zmožnost ustvarjanja men
talnih podob, stkanih iz presojnih nanosov barv, primešanih vonjem
narave. Toda podobe narave, slišne, vidne in čutne, so le pot prenica
nja k skrivnosti bistva, ki se sluti v tišini med verzi. Uvid je prepuščen
bralcu. Avtor je do sedaj izdal devet knjižnih del, med katerimi so
pesniške zbirke, haikuji in romani. > Maja Črepinšek

Reto Walter Brunhart

RAZMISLEK

Pesmi, elegije, besedila

prevod: Staša Mikša
Didakta, 2021, t. v., 137 str., 19,90 €

Reto Walter Brunhart (1954) je rojen
Lihtenštajnčan, ki ga je življenjska pot
s pozicije nacionalnega direktorja in
vodje Državne policije Lihtenštajna
zanesla v mednarodne institucije, zato je živel in delal v Srbiji, Belgiji,
Bolgariji, Švici in na Poljskem. Svojo drugo domovino je našel v Slove
niji. Že od malega je pisal pesmi, toda ta knjiga je njegova prva. Vanjo
je uvrstil sto pesmi, elegij in besedil. O pesmih pravi, da so lepota raz
mišljanja, elegije resnica doživetega, besedila tok miselnega procesa.
Povezuje jih življenjska zrelost premišljujočega avtorja, ki se v ustvar
jalnem izrazu ne uklanja formi. Bogastvo izkušenj so mu oblikovala
raznovrstna okolja, ki so v pretanjenem opazovalcu izostrila zmožnost
samorefleksije in luščenja resnice. Na primer spoznanje odrešitve v
miru, v čudežni lepoti rek, gora, zemlje in ljubezni, v kontrastu z vojno
agresijo in uničenjem. Vsebina, ki je razporejena na tri razdelke – V
Lihtenštajnu, V spreminjanju, V Sloveniji – odseva proces spreminja
nja, s čimer se avtor navezuje na izkustveno dediščino Rainerja Marie
Rilkeja, Josepha Rotha in Günterja Grassa. Ti ustvarjalci so mu blizu,
ker so doživetje dramatičnih osebnih in političnih sprememb prav
tako prelili v grenko-sladko čašo poezije. > Maja Črepinšek
ki potihoma zleze pod kožo in se v is
kanju ne utrudi, temveč se v njem celo
napaja: »težimo naravnost k besedi, /
naravnost k predmetu, ki nas prevzame,
[…] recimo, pogled na New Haven, skozi
določeno oko, / ki je brez jasne negotovo
sti in vidi na preprost način, brez odse
va«. Kot v spremni besedi zapiše Tomaž
Grušovnik, je običajnost poezije »vselej
že nevsakdanja, fantastična«. V dveh
esejih iz knjige Nujni angel, v katerih se
Stevens ukvarja z razmerjem med domišljijo in realnostjo, pa se nje
gov pesniški credo še malo bolje razjasni in verzi ob njiju še posebej
zablestijo kot običajen večer v New Havnu. > Veronika Šoster
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dr. Manca Košir

Knjigi meseca
dr. Manca Košir

»Kako lepo je v družbi prijateljev
potapljati otoke po svetu.« – Boris Kolar, Potopimo Islandijo

Boris Kolar

POTOPIMO ISLANDIJO!

Goga, zbirka Goga
2021, t. v., 224 str., 24,90 €, JAK

Daniel Klein

POTOVANJA Z
EPIKURJEM

O radostih starosti –
razmišljanja z grškega otoka

prevod: Maja Lupša
OPRO, zavod za aplikativne študije,
2021, m. v., 144 str., 24 €

T

o je bila ljubezen na prvo stran. Namreč Kolarjev roman premore vse, kar imajo veliki: zanimivo zgodbo, posrečene junake, blagohoten humor, humanistično sporočilo in srečen konec. Zgodba je
originalna, opisuje največjo pravičniško operacijo po drugi svetovni vojni. Povsem preprosti ljudje majhnega mesta Zwarterburen z
občinsko upravo v Groningenskem okrožju v kraljevini Nizozemski
med živahno razpravo v parlamentu ugotovijo, da imajo prazno mestno blagajno zaradi bančnih barab, ki so parkirale denar na Islandiji.
Oškodovana skupnost je kolektivna katastrofa vseh in vsakogar, zato se poslanci odločijo, da bodo spremenili svet in zgodovino v svoj
prid – maščevali se bodo in potopili Islandijo. Ustanovijo Odbor za izgubljene priložnosti in zasnujejo načrt. Pri realizaciji jim pomagajo
skoraj vsi meščani, eden podari to, drugi kaj drugega, ta pove, kje je
star torpedo iz druge svetovne vojne, prinašajo hrano za na pot, skupaj popravljajo, barvajo … In »zenbudistično potovanje k izvoru vsega« se lahko začne. Glavni garač je migrant iz Bosne Mehmed, klican
Meho, ki so ga izvolili v parlament zaradi slabe vesti, ko jim je povedal, da je pribežal iz Srebrenice. Brez njega junaški podvig, »ki naj bo
vklesan na slavoloku evropske zgodovine«, ne bi bil mogoč. Resnica
pa je, da »danes dobra, stara Evropa potrebuje junake, bolj kot jih je
kdaj potrebovala v svoji pestri preteklosti«. Prav Meho s svojimi dvojezičnimi komentarji, najprej povedanimi samemu sebi v bosanščini in potem za druge prirejenimi v angleščini, prinaša toplino bralcem, ki še pomnimo skupne čase, polne smeha na njihov račun. Kolar spretno manevrira po morju, a njegova pozornost je posvečena
odnosom med člani odprave. Ti se med junaško potjo temeljito spreminjajo. Iz strankarskih sovragov, ki sta se v parlamentu ravsala kot
pes in mačka, se porodita prijatelja, za skupno stvar povezana kot rit
in srajca. Edina ženska na krovu osvoji srce človeka, ki se iz dolgočasneža pred njenimi očmi spreminja v svetlo zvezdo. Poroka bo! In tako naprej v tem duhu, ki preganja predsodke, stereotipe, verjame v
pravico in skupno dobro. Ter v dobroto ljudi, ki jih člani Odbora za izgubljene priložnosti srečujejo na maščevalni poti, denimo člane sorodne Lige proti onesnaževanju prostega in aktivnega delovnega časa. Čas je onesnažen, kadar smo ga proti svoji volji prisiljeni nesmiselno uporabljati. Izpolnjevati stotine obrazcev, ki jih ne bo nihče niti pogledal, podpisovati večstranska soglasja za to in ono, ki jih sploh
ne razumemo, pisati poročila, ki jih nihče zares ne prebere. Kam na
gradbišču postaviti prenosno stranišče je treba zapisati na najmanj
štiri formularje, in zakaj prav tja še na tri, vsako kladivo in lopata morata imeti certifikat o skladnosti s pravilnikom o varstvu pri delu in tako brez konca in kraja. Papirologija krade čas, zato nujno potrebujemo njegovo očiščenje, se strinjamo bralci z našimi junaki in navijamo
zanje do poslednje strani. Naj prijateljstvo živi in Boris Kolar, slovenski Arto Paasilinna, s Potopimo Islandijo prodre v vsako slovensko vas.
Po Paasilinnovem romanu Očarljivi skupinski samomor se je število samomorov na Finskem zmanjšalo za okroglo 30 odstotkov, po branju
Kolarjeve Islandije pa bi se lahko povečalo naše zavedanje o pomenu
skupnosti in sodelovanja, kar potrebujemo kot puščava dež.
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L

ahko bi držalo, da »bo budistični koncept čuječnosti najboljši način za preživljanje dobre in pristne starosti. Morda se moramo pri
vsem, kar počnemo, zavedati, da smo stari: da je to zadnje obdobje
življenja, ko smo še pri polni zavesti, da je naš čas na tej stopnji omejen in ga je vse manj in manj in da se nam prav zdaj ponujajo osupljive priložnosti, kakršnih še nismo imeli in jih tudi nikdar več ne
bomo«, sklepa svoje učenje, kako se dobro starajo na grškem otoku
Hidri, ameriški filozof Daniel Klein, to pišoč star 73 let, sprijaznjen s
tem, da postaja starec. Navdiha ne išče v športnih dejavnostih, zdravi hrani in anti-aging programih, temveč pri filozofih Platonu, Epikurju, Seneki, Montaignu in še kom, ki ga spodbujajo k filozofskemu
staranju. Pot do sem pa se je začela prav po ameriško: zobozdravnik
je ugotovil atrofiranje čeljusti, letom primerne deformacije pač, in
predlagal radikalno puljenje zob ter vstavljanje implantatov, s protezo, da bo videti star. Najprej je naš junak rekel seveda, potem pa
se je filozofsko preizprašal: In zakaj pravzaprav naj bi pretrpel vse te
muke, enoletno obiskovanje zobozdravnika in za nekaj tisoč dolarjev oskubljen račun? Raje je odpotoval na Hidro in se družil s starajočimi domačini, ki živijo slastno počasno, socialno bogato življenje,
ki znajo uživati v preprostosti in se zabavati, saj je življenje igra, mar
ne? Kot so rekli že stoiki: Škoda časa, da bi se ukvarjal s tistim, na kar
ne moreš vplivati. Na svoje doživljanje pač lahko, zavedanje minljivosti je zdravo, ukvarjanje z duhovnostjo pa v teh letih najpomembnejše. Pri tem velja spomniti na hindujce, ki poznajo štiri različne življenjske vloge: učenca, družinskega človeka, in ko je opravljeno, kar
je bilo treba opraviti (poklic, starševstvo), se modri umaknejo v gozd
in končno postanejo sanjasi – človek, ki se je odpovedal svetu: zanj
obstaja samo večnost in osredotočenje na bistvena duhovna vprašanja. »Rekel bi, da globoko v sebi tudi najbolj zagrizen ateist hrepeni
po presežnem,« razmišlja Klein. Bivati polno tu in zdaj pomeni dotikati se večnosti, se potopiti v Eno in Vse. Že kot študent si je podčrtal
Jemesov citat, ki ga zdaj na Hidri zares doume: »Iz običajne zavesti
preidemo v mistična stanja kot iz manj v več, kot iz majhnosti v ogromnost in hkrati iz nespokoja v spokoj. Občutimo jih kot pomirjujoča, povezujoča stanja. Bliže so našemu da kot našemu ne. V njih neskončnost posrka vase meje in mirno potegne črto pod vse.«

»Zdravilno branje, vredno bi ga bilo napisati na recept za slehernega
70+, mlajši pa naj ga uživajo prostovoljno, ne bo jim žal!«
Tudi če ni naša ambicija postati razsvetljen na stara leta, pa je zagotovo imenitno znati se dobro starati! Današnji čas malikovanja
mladosti in lepote nas k temu pač ne nagovarja. Zato pa to uspeva
Danielu Kleinu in njegovim povzetkom modrosti, ki veljajo že od vekomaj, kot tale Epikurjeva: »Ni mladenič tisti, ki naj velja za srečnega,
temveč starec, ki je dobro živel, kajti mladenič v cvetu let še tava (...),
starec pa se je trdno zasidral v pristanišču in obvaroval svojo resnično srečo.« Zdravilno branje, vredno bi ga bilo napisati na recept za
slehernega 70+, mlajši pa naj ga uživajo prostovoljno, ne bo jim žal!

poezija
zbirka
SONČNICA,
VSA NORA
OD SVETLOBE

Feri Lainšček

MED NAMA JE ANGEL

ilustracije: Neda Hafner
Litera, 2021, t. v., 90 str., 24,90 €

Feri Lainšček

Zračne, tople pesmi v novi pesniški
zbirki Ferija Lainščka se z lahkoto
povežejo z bralcem in ga zvabijo v
objem verzov in rim, ki tečejo kot
Mura čez ravnice. Berejo se skoraj kot življenjska vodila, kako gle
dati v sonce med prsti, ležati v travi in si deliti nežnost – kot nekje
zapiše pesnik: »to poezija je za dva«. Dvojina se dogaja v minevanju
letnih časov, opazovanju in oboževanju narave in čustvenem spreho
du. Ljubezen je glavno vodilo pričujoče knjige, ki bo očarala tudi z
minimalističnimi, a prepoznavnimi ilustracijami Nede Hafner. Moč
ne barvne ploskve in utrinki iz pesmi dopolnjujejo in pripovedujejo
zgodbo dveh src, v nekem trenutku čez strani v dlan poleti kar drobna
rumena ptica. Ganljivo in presunljivo obenem. > Veronika Šoster

Louise Glück

ZIMSKI RECEPTI
IZ KOLEKTIVA

prevod: Veronika Dintinjana
Mladinska knjiga, zbirka Nova lirika,
2021, pt. v., 64 str., 22,98 €, JAK

Trinajsta pesniška zbirka Nobelove na
grajenke za literaturo leta 2020, ame
riške pesnice Louise Glück (1943), in
prva po prejemu prestižne nagrade (»Zdaj ne bom imela več prija
teljev, ker večina mojih prijateljev piše. Ne, saj ne. Lahko pa si bom
končno kupila hišo.«), je v slovenščini izšla hkrati z izvirnikom, v njej
pa pesnica s svojim razvezanim pesniškim jezikom, v katerem se zr
cali pripovedna spretnost, obdeluje večne teme minevanja (»Nihče,
ki bi se me spominjal kot otroka, ne živi več.«), razhajanja (»Nasled
nji dan si odšel na potovanje, na katero bi morala oditi skupaj.«),
iskanja notranjega jaza (»… premikati se, ne več v ravni črti, kakor
nam čas daje misliti, temveč v krogu …«) itn., s čimer izpisuje prvo
vrstno poezijo prav za zimski čas. > Samo Rugelj

Kaja Teržan

NEKOČ BOM IMELA ČAS

Center za slovensko književnost, zbirka Aleph,
2021, m. v., 79 str., 19 €, JAK

V dobi, ko pojmujemo čas kot dragoce
no in usihajočo vrednost, se naslov tre
tje pesniške zbirke pesnice in plesalke
Kaje Teržan bere kot (za)obljuba, da bo
nekega dne vendarle nastopilo vse, kar
je med vsakdanjim potekom življenja potrpežljivo čakalo ob strani,
najsi bo to prostor za spomine, sanje ali sosledja samotnih interpreta
cij ... Pa vendar v pričujočih pesmih ni čutiti pritiska, hitenja ali naglice,
pesniški ritem narekuje umirjeno branje, ki vabi k pozornosti in poslu
hu. Lirska subjektka se v njej ozira po minulem in sedanjem, ubeseduje
razmerje do lastne biti kot tudi do sočloveka, težišče jezika pa je v tele
su, ki se vzpostavlja v presledku do množice drugih: to je samostoječe,
a naklonjeno stiku, v nenehnem gibanju znotraj poplesujočega sveta, v
katerem se ji bralci z veseljem pridružimo. > Tanja Božić

Književno društvo
Hiša poezije,
2021, m. v., 47–140 str.,
21 €/knjigo

Barbara Jurša: Milje do Trsta
Rok Komel: Na Mirojevi razstavi
Maruša Mugerli Lavrenčič: Pravi kot
Blaž Lukan: Pes v meni
Aleš Mustar: K(o)ronika
Veronika Razpotnik: Krekspot na
požarnih štengah

Breda Jelen Sobočan: Skicirka

Komplet pesniških zbirk je izšel v okviru odprtega
javnega razpisa Sončnice 2021, ki je k sodelovanju
povabil pesnice in pesnike z izvirnimi neobjavljenimi
deli v slovenščini. Avtorje in avtorice, ki so se uvrstili
v izbor leta 2021, so izbrali Ivan Dobnik, Zoran Pe
vec, Cvetka Bevc in Dejan Koban po načelu, da vsak
selektor po svoji presoji predlaga enega avtorja ter za
knjigo napiše spremno besedo. V izbor se je uvrstilo
sedem avtoric in avtorjev. Po abecednem redu prva
je v Mariboru rojena pesnica Barbara Jurša (1986), ki
živi in ustvarja v Trstu. V zbirki Milje do Trsta prebi
ra strune močne izpovedne poezije, ki s prepričljivim
pesniškim izrazom prepleta čustveno in vizualno. Sle
di ji celjski pesnik, lončar in slikar Rok Komel (1992),
ki se v zbirki Na Mirojevi razstavi postavlja v vlogo
pronicljivega opazovalca. Vsestranski umetnik ob vi
zualnih podobah slik in narave reflektira paradokse
življenja, med katerimi ga še zlasti vznemirjajo osmi
šljenost, odrešitev, svoboda, dobro in zlo ter izvorna
nedolžnost. Tretja je pesnica, prevajalka, urednica
in gledališka sodelavka Maruša Mugerli Lavrenčič
(1978). Njena pesniška zbirka Pravi kot, v katerem
pretanjeno prisluškuje odmevom skrivnosti bivanja,
je prvenec, čeprav je avtorica že večkrat nagrajena in
uveljavljena pesnica, zrela in slogovno dognana. Za
četrtega pesnika, Blaža Lukana (1955), dramaturga,
gledališkega kritika, profesorja in publicista, preje
mnika Levstikove nagrade, pa je pesniška zbirka Pes
v meni že enajsta pesniška zbirka. V lucidni pesniški
meditaciji, polni paradoksov in uvidov v smisel biva
nja, se poglablja v stanje identitete sodobnega člo
veka. Z gledališčem je povezan tudi peti, prevajalec
in pesnik Aleš Mustar (1968), avtor pesniške zbirke
K(o)ronika, besedne in miselne igre o sodobnem času
pandemije, ki avtorja napelje na razmislek o minlji
vosti življenja. Šesta je Veronika Razpotnik (1997),
urednica za neumetnostno literaturo pri LGTBQ+
spletni platformi Stigma, večkrat nagrajena pesnica
upora, protesta, hitrih potez in odločne zahteve po
svobodi. V pesniški zbirki Krekspot na požarnih šten
gah bralko/-ca posadi na drveči tovorni vlak žmohtne
kratke doze močnih pripovedi, ki ga brez empatije
sunejo na rob. Povsem nasprotno sedma pesnica,
zdravnica in psihiatrinja Breda Jelen Sobočan (1962),
v zbirki Skicirka spregovori umirjeno, premišljujoče,
subtilno, intimno, lirsko, tesno prepleteno z rodno
pokrajino ravnice ob Muri. Ključni element njene
poezije je spomin, ki se postavlja po robu smrti-po
zabi-izginotju. Sedem mavrično različnih osebnosti,
sedem pesniških glasov, sedem pesniških svetov, ime
nitno sledi verzom navdiha za zbirko Sončnica – po
eziji Eugenia Montala (Sipje kosti), ki v prevodu Cirila
Zlobca zapoje: »Prinesi mi rastlino, ki iz te tesnobe /
nas vodi tja, kjer nekaj vse stvari preseva / in kakor
hlap življenje izpuhteva; / prinesi sončnico, vso noro
od svetlobe.« > Maja Črepinšek
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prevedeno leposlovje
Burhan Sönmez

Aleksandar Tišma

prevod: Lili Potpara
Cankarjeva založba, zbirka Moderni klasiki,
2021, t. v., 220 str., 29,99 €, JAK

prevod: Varja Balžalorsky Antić
LUD Literatura, zbirka Stopinje,
2021, m. v., 132 str., 19 €, JAK

Kurdski pisatelj Burhan Sönmez
(1965) je avtor petih romanov in
dobitnik mnogih nagrad (tudi Vaclava
Havla), ki s svojimi dosedanjimi deli
izpisuje tudi angažirano družbeno politično držo. Nečesa takega
smo deležni tudi v knjigi Istanbul Istanbul iz leta 2015, ki jo ima
mo lahko za nekakšno sodobno turško različico Dekamerona, saj si
štirje politični zaporniki (v ne povsem imenovanem času), študent
Demirtay, Doktor, brivec Kamo in stric Küheylan, v podzemnih ce
licah pod Istanbulom deset dni pripovedujejo o Istanbulu in svo
jem (sanjskem) doživljanju tega mesta, s čimer skušajo – pozabljeni
od vseh – (tudi) premoščati čas svojega zaporniškega življenja. Kot
bi rekel perzijski mistik Mansur el Haladž: »Pekel ni kraj, kjer tr
pimo, temveč kraj, kjer nihče ne sliši našega trpljenja.« Roman je
iz turščine ob souporabi angleškega prevoda prevedla Lili Potpara,
spremno besedo o vsebini in avtorjevem opusu pa je napisal Aljaž
Krivec. > Samo Rugelj

Aleksander Tišma (1924–2003) je bil
vpliven srbski pisatelj s prepoznavnim
opusom, ki smo ga v slovenščini do zdaj
poznali samo po romanu Uporaba člo
veka, ki je bil objavljen leta 1976 in velja
za eno njegovih najpomembnejših del. Tišma je dve leti kasneje objavil
kratkoprozno zbirko Šola brezboštva, v kateri so štiri novele, ubrano
napisane v istem duhu in slogu, vse pa tematizirajo težke eksistenci
alne teme od vojne do smrti ter od morilcev do žrtev. Tako v prvi z
naslovom Šnek spoznamo življenjsko zgodbo istoimenskega junaka,
ki se zjutraj vse težje prebuja, podobno kot Gregor Samsa v Kafkovi
Preobrazbi, potem pa nam avtor postreže z njegovo zgodbo, ki se pre
ko (druge svetovne) vojne, v kateri ga je prevarala prva žena, ki se je
prepustila madžarskemu okupatorju, preobrazi v ljubimca vdove, ki iz
sebe seva nekakšno bolezen, ta pa se prenese tudi nanj. V Najhujši noči
pa imamo opravka z moškim, ki ga naslednji dan čaka konec, zato v
svoji najhujši noči v celici tik pred izvršitvijo dela rekapitulacijo svojega
življenja. Premišljeno tematsko skoncipirana knjiga. > Samo Rugelj

ISTANBUL ISTANBUL

Karine Tuil

ČLOVEŠKE STVARI

prevod: Janina Kos
Mladinska knjiga, zbirka Kapučino,
2021, t. v., 349 str., 32,99 €

Karine Tuil (1972) je uveljavljena fran
coska pisateljica, avtorica več kot de
setih odmevnih in nagrajevanih roma
nov, ki je za svoj roman Človeške stvari,
ta je izvirno izšel leta 2019, prejela
Goncourtovo nagrado dijakov. Z izbrušenim, neposrednim in pripo
vedno bogatim slogom (v izvrstnem prevodu Janine Kos) nas popelje v
višave francoske kulturne smetane, kjer je Jean Farel znani politični no
vinar, njegova precej mlajša žena Claire, esejistka in vplivna feministka,
njun sin Alexander pa obiskuje prestižno ameriško univerzo. Toda nji
hovo življenje usmerja tudi nenadzorovana strast, in ko se Claire nena
doma zaljubi v (poročenega) učitelja Adama, je razpad obeh zakonov
neizbežen, njena selitev k Adamu pa takojšnja nova resničnost. A to je
šele začetek škandala, ki strese njihovo življenje, saj Adamova hči Mila,
ki se od matere preseli nazaj k očetu, Alexandra namreč obtoži posil
stva, njihovo življenje pa se sprevrže v neusmiljen sodni proces, kjer je
na tehtnici njegova beseda proti njeni. Sugestivno napisani roman, ki
bralca neusmiljeno žene vse do konca! > Samo Rugelj

Andrzej Kuśniewicz

LEKCIJA MRTVEGA JEZIKA

prevod: Karmen Jež, Niko Jež
LUD Šerpa, zbirka Klasična šerpa, 2021, m. v., 201 str., 18 €

Poljski pisatelj Andrzej Kuśniewicz (1904–1993) je bil potomec pre
možne galicijske družine, ki je po šolanju delal v predstavništvu Alfa
Romea in se udeleževal avtomobilskih dirk po Evropi, pozneje opra
vljal razne diplomatske službe, med drugo svetovno vojno pa sodelo
val v francoskem odporniškem gibanju, dokler ga ni ujel gestapo in ga
poslal v taborišče Mauthausen. Literarnemu ustvarjanju se je posvetil
šele v petdesetih letih po vrnitvi na Poljsko, kasneje pa poleg poezi
je napisal enajst romanov, od katerih smo imeli do zdaj prevedenega
Kralja obeh Sicilij iz leta 1970 (sl. prevod Nika Ježa leta 1991). Pri
16
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ŠOLA BREZBOŠTVA

Emil Hakl

O STARŠIH IN OTROCIH

prevod: Nives Vidrih
Goga, zbirka Goga,
2021, t. v., 154 str., 24,90 €, JAK

Okvir romana ustvarjata ostareli oče
in sin pri štiridesetih, ki dan za dnem
špancirata po ulicah Prage. Spotoma
se ustavljata v bifejih ob poti na pivo,
zraven pa nekaj za pojest. Njun dialog, večinoma vsakdanji, banalen,
na trenutke neokusno moško šovinističen in tudi smešen, na videz vije
družinske spomine, pogrete anekdote, obrabljeno ustenje, gostilniško
kvantanje, zatajena obžalovanja, stare očitke in sveže prepire. Pod po
vršjem pa se plete pronicljiv, bister in tenkočuten roman o življenju treh
generacij, o odnosu med sinom in očetom, o šestih desetletjih na Če
škem in v Jugoslaviji, o zgodovini srednje Evrope, o turbulentnih časih
menjave političnih sistemov. In vendar … Ne sprašujte, kaj je novega!
Ker, kot na prvih straneh romana pravi oče: »Lepoteprosim, na svetu ni
nič novega že dve milijardi let. Vse so samo variacije na temo ogljik, vo
dik, kisik in dušik.« Češki pisatelj Emil Hakl (1958), ki je za roman leta
2003 prejel nagrado za knjigo leta Magnesia Litera, je mojster romana
v dialogu/monologu, v katerega se vriva sam vrag. > Maja Črepinšek
svojem pisanju je uporabljal moderno
pripovedno strategijo skozi zavest ju
naka z vidika dramatične (poljske) zgo
dovinske izkušnje, to pa velja tudi za
Lekcijo mrtvega jezika, njegov najbolj
ši roman, ki je izšel leta 1977. Gre za
ritmično briljantno izpisano epopejo o
zadnjih mesecih življenja protagonista
Alfreda Kiekeritza, poročnika avstro
-ogrske vojske in Slovenca po rodu,
ki na smrt bolan v galicijskem zaledju
vneto zbira umetniška dela in njihove replike s področja »umetnosti
smrti«. Obenem pa je to tudi pripoved o zatonu sveta, ki je skupaj
s habsburškim cesarstvom izginil ob koncu prve svetovne vojne. Za
literarne sladokusce. > Samo Rugelj

Izgubljeni
biser
evropske
literature,
najboljša knjiga evropskega baroka,
zadnja velika zbirka renesančne novele
in prva evropska knjiga pravljic.

Zgodba zgodb je duhovita

in ostra kritika družbe 17. stoletja, ki
jo je Neapeljčan Giambattista Basile
skozi lastno življenjsko izkušnjo
poznal od »ljudske baze« do dvorskih
višav. V združitvi teh dveh svetov je
nastala prva evropska zbirka pravljic,
jezikovno bohotna, mesena, a tudi
grenko začinjena z zavedanjem,
da ljudje raje verjamemo v obstoj
govorečih grmov kot v smiselnost
učenjakovih besed.
Bogato zbirko zgodb dopolnjujejo
ilustracije Damijana Stepančiča.

BUKLA20
KODA ZA
POPUST *

Trda vezava, 504 strani
Prevedli: Ana Duša in Irena Duša Draž
cena: 28,90 €
naročila: www.goga.si

* Ob nakupu knjige lahko do 4. 4. 2022
uveljavite 20 % popust
pri nakupu na spletni strani
www.goga.si.

prevedeno leposlovje
Yasmina Reza

Dževad Karahasan

prevod: Janina Kos
Mladinska knjiga, zbirka Roman,
2021, t. v., 187 str., 27,99 €

prevod: Jana Unuk
Beletrina, 2022, t. v., 216 str., 24 €, JAK

BLAGOR SREČNIM

VONJ PO STRAHU

Dževad Karahasan

Yasmina Reza

Po romanu Babilon (izvirnik 2016,
prevod Mladinska knjiga 2019) smo
dobili že drugi prevod proznega dela
francoske pisateljice in dramatičar
ke Yasmine Reza, katerega naslov se
bere ironično in iskrivo, v spomin
pa prikliče znano Tolstojevo misel o
podobnosti srečnih družin. Zgodba, ki jo tvori zbir enaindvajsetih
vinjet, spretno prepleta življenjske poti knjižnih junakov, bralca pa
nevsiljivo usmerja skozi njihove vsakdanje drame in komunikacij
ske šume, ki vezi med partnerji, prijatelji ali le bežnimi znanci za
pletajo v gordijski vozel (ne)izgovorjenega. In medias res začetki
kratkih narativnih sekvenc kot tudi pisateljičin pretanjen občutek
za dramaturgijo pripovedi nas namreč na šaljiv in lahkoten način
spoznavajo s povsem običajnimi posamezniki in njihovimi inti
mnimi strahovi, mestoma težkimi odločitvami ali le posledicami
prav nič tragične, a še kako znane naveličanosti in malomeščan
skega dolgčasa. Zato nas med branjem ne čudi, da njihova srečanja
pogosto vodijo v pogovorne slepe ulice, zatohle zamere, pritajen
prezir ali pa posmeh, ki človeka žene do čeri osamljenosti. Prava
literarna lepljenka človeških značajev in prigod, v kateri se zlahka
prepoznamo. > Tanja Božić

Tisti, ki ste leta 2015 (ali pač kdaj kasne
je) začeli brati knjigo Seme smrti, prvi
del trilogije bosanskega pisatelja Dževa
da Karahasana (1953) s skupnim nadna
slovom Kaj pripoveduje pepel, v kateri
ima osrednjo vlogo perzijski astronom,
matematik, pesnik in pisatelj Omar Hajam (1048–1131), in branje na
daljevali leta 2020 z drugim delom Tolažba nočnega neba (Beletrina,
2020), boste gotovo posegli tudi po sklepnem delu Vonj po strahu, saj ta
smiselno zaokrožuje širokopotezno in ambiciozno romaneskno trilogi
jo. Omar Hajam je v tem delu že utrujen in zagrenjen starec, ki premiš
ljuje o svoji preteklosti, se občasno huduje nad njo, v ospredje pa Kara
hasan postavi odnos Hajama z mladim Bosancem Vukcem, s katerim
v zadnjem letu svojega življenja Hajam razvije svojevrsten odnos, saj
modrec mladca uči naravoslovja, slednji pa starca življenja in življenja
v danem trenutku. A roman se ne sklene pred skoraj tisoč leti, ko se je
zaključila življenjska zgodba Omarja Hajama, saj ga Karahasan spretno
spne s sedanjostjo in Hajamovo zgodbo poveže z jugoslovansko vojno
ter tragiko Bosne v njej, ko bosanski begunec Juso Podžan Livnjak leta
2008 v Bergnu na Norveškem po spominu piše skrivnostni roman o
Omarju Hajamu, ki je zgorel ob požigu sarajevske knjižnice, s čimer se
dobesedno dopolni tudi naslov trilogije. Epsko! > Samo Rugelj

Epistolografski opus
našega velikega prednika

Prvi veliki leksikon
slovenskih priimkov
Janez Keber

LEKSIKON PRIIMKOV
(75€)

Hieronim

PISMA 1–3
(88 €)

Naročila: T: 03 490 14 20 ali 01 244 36 50 • www.mohorjeva.org • info@celjska-mohorjeva.si
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prevedeno leposlovje

svetovna književnost
Petletni knjižni projekt Klasična Beletrina, ki bo vse skupaj prinesel petindvajset klasičnih knjig svetovne književnosti, se je že zasidral med
najambicioznejše domače knjižne projekte zadnjega časa. Z več sto
naročniki na letnike je prihodnost projekta zagotovljena.

Susanna Clarke

PIRANESI

prevod: Alenka Ropret
Sanje, zbirka Sanje. Roman,
2021, m. v., 272 str., 15,95 €, JAK

II. letnik Klasične Beletrine
Susanna Clarke

Drugi roman britanske pisateljice je
ob izidu pred dvema letoma veljal za
eno od težko pričakovanih knjig. Ta
krat je minilo že šestnajst let od nje
nega prvenca, mojstrovine Jonathan
Strange in gospod Norrell (no, hitro po
njej je izdala še v taisti svet umeščeno
zbirko kratkih zgodb The Ladies of Grace Adieu and Other Stories),
zgodovinske fantazijske fikcije o Angliji 19. stoletja, v katero se vrne
magija. Kljub dolžini – slovenski prevod obsega kar tri zvezke – je po
stal uspešnica in pridobil status književne poslastice na preseku lepo
slovja in žanra. S Piranesijem (ime namiguje na italijanskega arhitekta,
arheologa in umetnika Giovannija Battisto Piranesija iz 18. stol., ki je
izdal serijo grafik Izmišljene ječe, katerih imaginarna podoba je verjet
no vplivala na nastanek surrealističnega prizorišča romana) je ponu
dila nekakšno nasprotje prvencu – dasiravno zvrstno ostaja v domeni
fantazije – saj nas namesto »epa« pričaka krajša intimna magičnoreali
stična pripoved, ki pa je tako bogata z alegorijami, občutki in doživetji,
da se je med branjem včasih priporočljivo ustaviti in na polno izkusiti
sporočilo, ki ga izžarevajo avtoričine magično izpisane besede. Glavni
junak Piranesi, nekdo, ki je izgubil spomin, živi v Hiši, ki pa ni navadna
hiša, ampak kompleks soban, ki tvori kar cel Svet. Občasno ga obišče
Drugi – skupaj sta edina prebivalca Sveta, čeprav obstajajo dokazi, da
je bilo nekoč še nekaj stanovalcev – s katerim si izmenjuje spoznanja.
Drugi namreč išče Veliko in skrivno znanje, ki naj bi bilo nekje v Hiši.
Piranesi mu pomaga z drznimi sprehodi v daljne sobane poročati o
najdbah. Tam pa nekega dne naleti na nenavadno odkritje … Medita
cijski, melanholičen in hkrati topel roman o brezskrbni zvedavosti in
izgubi bivanjske nedolžnosti je postal ena najbolj hvaljenih knjig minu
lega leta ter dobitnik prestižne ženske nagrade za leposlovje. Očarljivo
delo, ki ga ne velja spregledati, še posebej, če so vam blizu domišljijski
svetovi Neila Gaimana ali Kirka Madeline Miller. > Aleš Cimprič

Dmitrij Gluhovski

TEKST

prevod: Lijana Dejak
Litera, 2021, t. v., 378 str., 24 €, JAK

Dmitrij Gluhovski (1979) je eden vodil
nih sodobnih ruskih pisateljev, ki ga v
slovenščini že poznamo po njegovem
prvencu, postapokaliptičnem znan
stvenofantastičnem romanu Metro
2033 (ta je potem dobil še nekaj na
daljevanj). Tekst je njegov prvi realistični roman, ki je izvirno izšel
leta 2017 in postal velika knjižna uspešnica. Z njim nas Gluhovski s
svojstvenim literarnim stilom popelje v temno plat Moskve, kjer vla
dajo droge in skorumpiranost državnih organov, navadni človek pa
je nemočen pred oblastjo, kar vse na svoji koži občuti Ilja, ki se po
sedmih letih vrne iz kazenske kolonije. Ko se njegove sanje o novem
življenju razblinijo, se odloči, da se bo maščeval policistu Petji, ki mu
je podtaknil droge in ga s tem spravil v zapor. Roman se preobrne, ko
Ilja iz Petjevega telefona izve vse o njem in se začne vživljati vanj in ži
veti njegovo življenje, knjiga pa nam med drugim pokaže, kako je vse
naše življenje v telefonu, pa se tega niti ne zavedamo. > Samo Rugelj

•	Charles Dickens: Naš skupni prijatelj
prevod: Nada Grošelj; 2021, t. v., 1080 str., 39 €, JAK

•	Victor Hugo: Triindevetdeset

prevod: Jana Pavlič; 2021, t. v., 428 str., 34 €, JAK

•	Miguel de Cervantes: Zgledne Novele
prevod: Veronika Rot; 2021, t. v., 564 str., 37 €, JAK

•	Joseph Roth: Radetzkyjeva koračnica

prevod: Mira Miladinović Zalaznik; 2021, t. v., 388 str., 29 €

•	José Maria de Eça de Queirós: Zločin
očeta Amara

prevod: Barbara Juršič; 2021, t. v., 496 str., 34 €, JAK
* cena kompleta: 149 €
Drugi letnik prinaša pet del izjemnih avtorjev.
Prvi je obsežni roman Naš skupni prijatelj Char
lesa Dickensa v prevodu Nade Grošelj (spremna
beseda Janko Kos), ki je zadnje dokončano delo
slavnega viktorijanskega pisatelja, napisano v le
tih 1864–1865, torej pet let pred njegovo smrtjo,
gre pa tako za surovo satiro kot družbeno ana
lizo tedanjega časa. Številni junaki romana, ki
se dogaja v temačnem Londonu in na nabrežjih
umazane Temze, prinašajo vsak svojo strašljivo
zgodbo, saj je bila Anglija tistega časa dežela re
vščine, bolezni in vse večje razslojenosti. Drugi
je roman Victorja Hugoja Triindevetdeset v pre
vodu Jane Pavlič (spremna beseda Tone Smolej),
napisan 1874, torej tri leta po francoski komuni,
v njem pa Hugo s pomočjo treh junakov, ki so
za svoja prepričanja pripravljeni ubijati, temati
zira strahotno obdobje francoske revolucije med
septembrom 1793 in julijem 1794, ko so usmrtili
kralja in se je začelo splošno pomanjkanje, deže
lo pa je zajel teror. Avtor tretje knjige je znameni
ti španski pisatelj Miguel de Cervantes, njegove
Zgledne novele iz leta 1613 v prevodu Veronike
Rot (spremna beseda Branka Kalenić Ramšak),
ki jih je napisal po Don Kihotu, pa prinašajo ljub
ke ljubezenske zaplete z neverjetnimi dogodki,
ki nudijo prostor za psihološki razvoj likov, to
delo pa predstavlja dokončno rojstvo evropske
kratke proze. Naslednji roman iz drugega letnika
je ponovna izdaja Radetzkyjeve koračnice avstrij
skega pisatelja slovenskih korenin Josepha Rotha
v prevodu Mire Miladinović Zalaznik (spremna
beseda Andrej Rahten), najpomembnejši avtorjev roman iz leta 1932
pa je portret treh generacij slovenske družine Trotta iz idilične vasi
Sipolje na platnu propadajočega avstro-ogrskega cesarstva. Zadnji
pa je (tudi večkrat ekranizirani) roman Zločin očeta Amara, ki ga je
leta 1875 napisal portugalski pisatelj José Maria de Eça de Queirós,
prevedla pa Barbara Juršič (s spremno besedo Mojce Medvedšek), v
katerem avtor tematizira prepovedano ljubezen med mladim očetom
(duhovnikom) Amarom, ki pride v mestece Leirio, tam pa se nastani
pri lastnici penziona in njeni hčerki Amélii, s katero se kmalu strast
no zapleteta, potem pa svojo ljubezen skrivata pred opravljivimi me
ščani. Vrhunska produkcija izvrstnih knjig. > Samo Rugelj
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prevedeno leposlovje
Damir Karakaš

Kristina Sabaliauskaitė

prevod: Jurij Hudolin
Beletrina, 2022, t. v., 112 str., 21 €, JAK

prevod: Klemen Pisk
Goga, 2021, t. v., 410 str., 28,90 €, JAK

Hrvaškega pisatelja Damirja Karakaša
(1967), ki ima v sodobni hrvaški knji
ževnosti malone kultni status, vse bolje
spoznavamo v slovenščini. Začel je kot
popoln avtsajder, prve knjige tiskal v
samozaložbi, bil izoliran od književnih krogov, njegovo eksperimen
talno življenje pa se razteza v nepredvidljivo, a čvrsto izpisano litera
turo, za katero je Jurij Hudolin kot naročen za prevajanje, in tako sta
v dokaj kratkem času izšla tako Hudolinov prevod njegovega romana
Šumenje gozda kot kratkoprozna zbirka Kino Lika (prevod Dušan Ča
ter, zbirka Stopinje), zdaj pa smo dobili še prevod njegovega kontro
verznega kratkega romana Proslava. V njem Karakaš spet tematizira
svojo hribovsko Liko, tokrat tamkajšnje ustaštvo med drugo svetovno
vojno. S časovnimi preskoki in z bogato, a surovo metaforiko, si Ka
rakaš prizadeva skozi neprizanesljivo zgodbo ujeti takratnega duha v
odmaknjenih delih pokrajine. Doda ji tudi nekaj romantike, poskuša
pa ugotoviti, zakaj so bili v njegovi vasi večinoma vsi ustaši, kar je po
tem vodilo do povojnih čistk. Lucidnemu romanu je dodan obsežen
intervju Jurija Hudolina z avtorjem. > Samo Rugelj

Med prevodne leposlovne knjižne
vrhunce leta 2021 gotovo spada tudi
prvi del romana Petrova imperatorica
(2019), v katerem litovska pisateljica
Kristina Sabaliauskaitė (1974), umet
nostna zgodovinarka, sicer pa avtorica izjemnih zgodovinskih roma
nov in fenomenalnih knjižnih uspešnic, ki so navdušile tudi literarne
kritike, v navdahnjenem, literarno izbrušenem slogu prinaša prvo
osebno izpisano zgodbo Katarine I. (1684–1727), prve ruske impe
ratorice, po rodu iz Litve, ki se v predsmrtni vročici predaja spomi
nom na svoje živopisno življenje. Zgodba ženske, ki jo je Voltaire
imenoval za »najbolj neverjeten vzpon 18. stoletja«, prinaša drama
tično pripoved ženske v kolesju zgodovine, ki je izpisana s precizno
avtentičnostjo, saj jo je avtorica zasnovala na večletnem preučevanju
zgodovinskih in literarnih virov ter Katarinine korespondence. Dru
gi del romana je v Litvi izšel na začetku leta 2021 in bil v prvega pol
leta po izidu kar sedemkrat ponatisnjen. Upajmo, da ga bomo dobili
tudi v slovenskem prevodu, saj je že prvi del izjemen zgodovinski
roman, ki bi moral navdušiti tudi slovenske bralce! > Samo Rugelj

PROSLAVA

Iván Monalisa Ojeda

ISTA ŠTIMUNGA, FOREVER

prevod: Luka Pieri
Škuc, zbirka Lambda, 2021, m. v., 73 str., 15 €

Ena bolj nenavadnih kratkoproznih
knjižnih zbirk zadnjega časa izpod pe
resa ene(ga) bolj nenavadnih avtorjev/
avtoric, kar smo jih dobili prevedenih
v slovenščino. Iván Monalisa Ojeda je
bil rojen konec šestdesetih v Čilu, po diplomi pa je šel živet v New
York, od nekako takrat naprej pa ima zase najraje zaimek on/ona,
saj se prepoznava tako v moškem kot ženskem spolu. Ista štimunga,
forever je njegova/njena prva knjiga, gre pa za kolekcijo slogovno
natančnih in osredotočenih impresij iz nočnega življenja, v kate
rih kraljujejo spolnost, droge ter želja po preživetju v zapletenem
vrtincu spolnih razmerij vseh vrst. Tako v eni zgodbi transvestit za
denar ponudi nekaj utehe na smrt bolni stranki in ji ob tem izrazi
kompliment, kako dobro izgleda, v drugi se transseksualec zaljubi v
svojo stranko, v tretji pa spolni delavec išče navdih za pisanje s »Tino
Turner«, kot rečejo drogi crystal meth. Štimunga zgodb je podobna,
lokacije in liki pa so različni, a ujeti v neskončen krog vsakodnevnega
ponavljanja replik svojega življenja. > Samo Rugelj

Selvedin Avdić

SEDEM STRAHOV

prevod: Sonja Polanc
V. B. Z., zbirka Besede brez meja, 2021, t. v., 184 str., 26,90 €

Roman Sedem strahov bosanskega pisatelja Selvedina Avdića (1969)
je posebna literarna izkušnja, ki presega meje fikcijskega in navduši s
svojo hibridnostjo in strukturno razrahljanostjo. Protagonist romana
se po tem, ko ga je zapustila žena, za dolgo osami, iz otopelosti pa
ga prebudi šele prošnja znanke Mile. Ta bi rada ugotovila, kaj se je
zgodilo z njenim očetom Alekso, ki ga ni videla že od leta 1992, ko
sta z mamo odšli v Nemčijo, njegovo zadnje pismo pa sta prejeli leto
kasneje. Protagonist se loti raziskovanja. Najprej prebere enigmatične
zvezke, v katerih najde Aleksove dnevniške zapise, v njih pa ta opi
suje rudarsko nesrečo in srečanje s perkmandeljcem, ki ga je močno
20
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PETROVA IMPERATORICA

Edith Wharton

LUNINI UTRINKI

prevod: Meta Osredkar
Miš, 2021, t. v., 288 str., 37,95 €, JAK

Ravno pred stotimi leti (1922) je izšel
roman Lunini utrinki ameriške pisa
teljice Edith Wharton, ki je bila takrat
na vrhuncu svoje slave. Leto poprej je
dobila Pulitzerjevo nagrado za Čas ne
dolžnosti. Lunini utrinki, ki nosijo tudi
kar nekaj vzporednic z Velikim Gatsbyjem (ki je bil napisan tri leta kas
neje), so po Običajih dežele drugi avtoričin roman v okviru knjižnih
klasik založbe Miš. Glavna lika sta Nick Lansing in Susy Branch, ki
se znata gibati v newyorški družbeni smetani, čeprav nimata kaj dosti
denarja, zato vsak po svoje išče poročno partijo, ki bi vsakemu od njiju
zagotovila lagodno življenje tudi naprej. Ko se jima zgodi ravno tisto,
kar je najbolj v nasprotju z njunim osnovnim ciljem – zaljubita se drug
v drugega – prideta na hudomušno idejo, da si bosta s poroko na eni
strani in bogatimi znanci, ki živijo razkošno življenje in ju vseskozi va
bijo na mondene počitnice, na drugi, zagotovila vsaj leto razburljivega
in bolj ali manj brezplačnega življenja. Živopisna, jezikovna razkošna
romantična satira z začetka dvajsetega stoletja. > Samo Rugelj
zaznamovalo. Usoda Alekse se razkriva
počasi, v nekakšnem deliriju, najprej se
odpravi na radijski postajo, kjer je Ale
ksa delal, pa v rudnik in vse do srečanja
s skrivnostnima bratoma Pegaz, ki sta
morda demona. Naslov romana se na
naša na sedem junakovih strahov, obe
nem pa odpira širše in zelo osebno vpra
šanje, česa se najbolj bojimo – vse to na
podlagi še vedno skelečih ran polprete
kle balkanske zgodovine. Roman je poln
mitoloških bitij, duhov, strahov, legend, zasnovan je bogato, a obenem
izčiščeno. Naplastena zgodba v zgodbi ponuja mnogotere pomenske
zasuke in različne zorne kote, ki se proti koncu razpršijo v fascinantno
(samo)refleksijo. Edinstveno pisanje. > Veronika Šoster

memoar, esej

UNOVČITE BON 21
V KNJIGARNAH
MLADINSKE KNJIGE!

Anne Boyer

TRDOŽIVA

Razmišljanje o sodobni bolezni

prevod: Miriam Drev
UMco, 2022, m. v., 325 str., 24,90 €, JAK

Obstajajo klasične izpovedne knjige o
ljudeh, ki so težko zboleli, na primer
za rakom, ga preživeli, potem pa o
svojem boju z boleznijo napisali knji
go. In obstaja s Pulitzerjevo nagrado
za najboljšo stvarno knjigo ovenčana
Trdoživa, ki jo je napisala ameriška
pesnica in pisateljica Anne Boyer (1973), res izviren in presunljiv spo
minski zapis o preživetju bolezni, obenem pa tudi filozofska počastitev
življenja, likovne umetnosti in književnosti. To je knjiga o lastni nebo
gljenosti, v kateri avtorica spregovori o svojem soočenju z diagnozo in
obenem tudi o sistemski okrutnosti in zapostavljanju; Anne Boyer piše
o tem, kar nas povezuje, in obenem priča o vsem, kar nas lahko osa
mi. Njena izkušnja matere samohranilke, ki mora na zdravljenje raka,
postane izhodišče za pronicljivo raziskovanje bolezni, ki se opira na
vire, segajoče od zapisovalca sanj iz antičnega Rima do sodobnih vlo
geric in prevarantov. Avtorica s svojim izčiščenim literarnim slogom,
kjer je vsak zapisan fragment sam zase mojstrovina, s prstom pokaže
na splošno razširjeno obremenjevanje pacientov z osebno krivdo za
raka – jedla si preveč šunke, pila preveč alkohola ali pokadila preveč
cigaret – nato pa uperi pogled širše v onesnaženi svet, ki nas obda
ja, hkrati z neenakopravnostjo in izkoriščevalskimi delovnimi pogoji.
Razišče šarlatanstvo in njegove žrtve ter ekološko ceno raka v kapita
lizmu, se zatem poglobi v dolg seznam žensk, ki so tako kot ona pisale
o svoji bolezni in tudi umiranju, med njimi Audre Lorde, Kathy Acker
in Susan Sontag, tako da s Trdoživo izpiše svojo različico knjige Susan
Sontag Bolezen kot metafora za 21. stoletje. > Samo Rugelj

Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige

Anne Boyer

POEZIJA ŠE VEDNO
NI LUKSUZ

Škuc, 2021, m. v., 186 str., 20 €, JAK

Sociologinja, pesnica, esejistka in preva
jalka Nataša Velikonja, ki aktivno deluje
na več področjih družbenega, kultur
nega in umetniškega ter znanstvenega
življenja, se tokrat predstavlja s knjigo
esejev, v kateri v suvereni in predani esejistični maniri, podprti z im
presivnim poznavanjem širše umetniške krajine, kontekstualizira in
analizira mehanizme, ki še vedno skrbijo za to, da poezija ne bi postala
luksuz, s tem pa jih tudi razgalja in jim jemlje moč. Naslov knjige se
nanaša na naslov eseja Audre Lorde iz leta 1977 Poezija ni luksuz, prvi
esej v knjigi pa se ukvarja z lezbično poezijo in njeno zamolčanostjo,
pri čemer Velikonja ugotavlja: »Še vedno se ni nič spremenilo: dovolili
so nam nekaj knjig, dovolili so nam nekaj kulturnega izraza, ampak sis
tem […] jo še vedno drži v kulturni izolaciji.« Poleg poezije se v esejih
ukvarja z literaturo širše in s tem seveda tudi z družbo nasploh. Spomi
nja se tudi svojih kariernih začetkov in v bolečem eseju Kaj je narobe s
temi ljudmi? razkrinkava zatohel in zbirokratiziran družbeni ustroj, ki
spodbuja prekarnost in nemogoče življenjske razmere, ki jih ta ustvar
ja. Prav tako na mnogo mestih pokaže, kako je naša družba kljub lepim
besedam sistemsko homofobna, kako ni nič izborjeno samoumevno in
da boja še zdaleč ni konec – vsaj dokler poezija ne bo več luksuz. Iskri
vo, iskreno, relevantno in nujno branje. > Veronika Šoster

© Mladinska knjiga

Nataša Velikonja

Izberite dodatno gradivo za svoje šolarje – za več znanja in lepše ocene. Dopolnite domačo knjižnico s knjigami,
ki vam že lep čas mežikajo, a ste nemara oklevali. Zdaj
je čas! Razveselite bližnje in prijatelje s knjižnimi darili –
prava knjiga ob pravem trenutku lahko spremeni življenje.

Oglasite se v najbližji knjigarni
Mladinske knjige in se prepustite
bogati ponudbi.

v trgovinah Mladinske knjige

www.emka.si
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umetnost
UMETNOST MED
PRAKSO IN TEORIJO

Teoretski pogledi na
umetnostno realnost
na pragu tretjega tisočletja
urejanje: Jožef Muhovič
Založba Univerze v Ljubljani,
2021, m. v., 281 str., 24,90 €

Angažirano delo in umetniško razisko
vanje Katedre za teoretične vede Akademije za likovno umetnost in
oblikovanje Univerze v Ljubljani je razlog za knjigo Umetnost med
prakso in teorijo. V septembru 2020 je v Kopru potekala znanstve
na konferenca Transformacije v teoriji, Aktualne raziskave, ki je bila
pomemben deležnik v celotnem povezovalnem projektu. Najnovejše
teoretične raziskave, predstavljene v knjigi, odpirajo različne poglede
in še tesnejše povezovanje med strokami. Enajst teoretskih prispev
kov s področja umetnostne zgodovine, likovne teorije, estetike, umet
nostne teorije, teorije in zgodovine oblikovanja, teorije in zgodovine
konservatorstva-restavratorstva, scenske in vizualne umetnosti je raz
vrščenih v tri področja: estetiko, likovne vede in teatrologijo, napisali
so jih strokovnjaki naštetih področij. Sodelovali sta še Akademija za
gledališče, radio, film in televizijo ter Akademija za likovno umetnost
in oblikovanje. Teoretski pogledi na umetnostno realnost bodo zani
mivi predvsem za raziskovalce umetnosti. > Sabina Burkeljca

Alain Bergala

ABBAS KIAROSTAMI

prevod: Živa Čebulj
Slovenska kinoteka,
2021, m. v., 110 str., 10 €

Bergala (1943) je francoski filmski
kritik in scenarist, ki je leta 2004 ob
javil krajšo monografijo o opusu tudi
pri nas zelo cenjenega iranskega re
žiserja Abbasa Kiarostamija (1940–
2016), ki smo jo zdaj dobili tudi v slovenskem prevodu. Bergala v
prvem delu analizira režiserjev opus, s poudarkom na Kiarostamije
vih zadnjih filmih pred redakcijo knjige, kot sta v avtu posneti Deset,
potem Pet (film v petih sekvencah, posvečen Ozuju) ter dokumenta
rec 10 o Deset, torej film o snemanju filma Deset, v drugem delu pa
Bergala razčlenjuje Kiarostamijevo režisersko metodo, saj raziskuje
režiserjevo izvirno kadriranje, sestavljanje posameznih sekvenc, pre
senetljive vložke v njegovih filmih (denimo kratkotrajne pojavitve re
žiserja samega v njih) in podobno. Obvezno branje za ljubitelje tega
iranskega filmskega esteta in humanista. > Samo Rugelj

Tone Smolej

MESTA, JUNAKI, VOJAKI

Imagološki spisi

LUD Literatura, zbirka Novi pristopi,
2021, t. v., 183 str., 19 €, JAK

Literarna imagologija je panoga pri
merjalne književnosti, ki proučuje po
dobe Drugega v nacionalni literaturi.
Dr. Tone Smolej (tudi avtor imagolo
škega berila Podoba tujega v slovenski
književnosti) je monografijo razdelil na tri dele. V prvem razmišlja
o perspektivah imagologije, o podobi Slovenca v evropski književ
nosti in o Sloveniji v očeh francoske književnosti. V drugem delu
predstavlja podobe tujih mest – Benetk, Verone, Rima, Toulona,
Besançona, Pariza in Dunaja – v slovenski književnosti. V tretjem
delu obravnava grške, poljske in bosanske vojake, junake in osvo
boditelje ter njihovo nasprotje, lik nemškega častnika v povojnem
romanu. Znana in manj znana besedila Josipa Stritarja, Edvarda
Kocbeka, Ivana Cankarja, Franca Govekarja, Zofke Kvedrove, Mi
ška Kranjca, Scipia Slataperja, Avusta Šenoe … v ogledalu novega
konteksta zasijejo na novo, drugače in zanimivo tudi za bralce dru
gih, neliterarnih strok. Monografijo zaključujejo seznama virov in
literature ter imensko kazalo. > Maja Črepinšek

PESMI IN IGRE
DANETA ZAJCA

(refleksije, razprave, spomini)
urejanje: Neža Zajc
ZRC SAZU, 2021, t. v., 212 str., 24 €

Šestnajst let po smrti Daneta Zajca
oznaki, da je bil eden najpomembnej
ših slovenskih pesnikov in dramatikov
druge polovice 20. stoletja in da je s
svojo enigmatično avtopoetiko neizbrisljivo zaznamoval slovensko
poezijo modernizma, ni mogoče pomembneje dopolniti. Niso pa še
o njem povedali in zapisali vsega mnogi sodelavci, prijatelji, sopot
niki. Priložnost za to jim je ponudila pesnikova vnukinja, rusistka,
slovenistka, doktorica literarnih ved in tudi sama pesnica Neža Zajc.
Najprej v knjigi razprav O Danetu Zajcu, ki je bila kmalu razprodana
in nato z več dopolnili ponatisnjena, letos pa še v monografiji Pesmi
in igre Daneta Zajca. V tej izdaji se je Zajčevega ustvarjanja z razmiš
ljanji in spomini dotaknilo skoraj dva ducata uveljavljenih piscev in
občutljivih bralcev, kot so Milan Dekleva, Aleš Berger, Tomaž Topo
rišič, Denis Poniž, Matej Hriberšek, Niko Grafanauer, Maja Vidmar,
Brane Senegačnik in drugi. > Iztok Ilich

Umetnost
upora
Slovenija je s parlamentarnim
manevrom v letih 2020 in 2021
na silo potisnjena med iliberalne
demokracije.
Umetnice in umetniki se
mračnemu nazadnjaštvu
in razdiralnosti tega procesa
upirajo s svojimi sredstvi.
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SRAMOTA
39 € / spletna cena 35.10 €
zalozba.zrc-sazu.si/p/1701
narocanje@zrc-sazu.si
01 4706-465

umetnost
Katja Mihurko Poniž

OD LASTNEGA GLASU
DO LASTNE SOBE

Literarne ustvarjalke
od začetkov do modernizma

Beletrina, 2021, t. v., 477 str., 34 €, JAK

»[A]li se nisem, ko sem spoznala, da
imamo ženske zgodovino, kratko malo
spremenila?« razmišlja literarna znan
stvenica, ki je svoje življenje posvetila neutrudnemu preučevanju
literarnih ustvarjalk. V uvodu presenečeno ugotavlja, da svojim štu
dentom tudi na začetku novega tisočletja ne more ponuditi knjige,
ki bi jih v materinščini seznanila z deli pisateljic, ki so tako zelo obo
gatile zakladnico svetovne književnosti. Zato se je lotila dela in nas
v pričujoči knjigi na skoraj petstotih straneh popeljala skozi različ
na literarnozgodovinska obdobja. V vsakem poglavju citira pesnike
in pesnice, opozarja na formalne, slogovne in vsebinske posebno
sti posameznih knjižnih del ter opisuje vsakdanje življenje žensk v
določeni eri, kar razlaga njihovo neprisotnost v knjižnem svetu, na
koncu pa sledi njeno intimno razmišljanje: veselje ob pogumu prvih
ženskih zapisov, navdušenje, da ima Sapfo (direktne) naslednice in
gre torej za množino ženskih glasov, ter razočaranja in bolečino ob
vseh udarcih, ki so jih ženske pretrpele, vseh trenutkih tišine, ko je
bil ženskam odvzet njihov glas. Razumeti zgodovino pomeni tudi ra
zumeti, zakaj v določenih zgodovinskih obdobjih obstaja molk žensk
(v književnosti). O njih se je pisalo, se opisovalo njihova življenja,
jim pisalo ljubezenske stihe – pa vendar, zakaj so molčale? Dr. Ka
tja Mihurko Poniž navaja zgodovinska dejstva, da razloži, kje so bile
ženske, ko so pisali le moški. Zakaj je bila ženska ustvarjalnost v kali
zatrta? Prezirana in nezaželena? Česa so se bali? Zakaj je bil povzdi
gnjen ženski glas razumljen kot predrznost? »V 19. stoletju ženske
svojo identiteto večinoma šele odkrivajo, tudi tako, da iščejo vzor
nice, ki so uresničile svoje intelektualne ambicije.« In temu je tudi
monografija deloma namenjena. Deloma pa temu, da se izpostavi:
ženske imamo svojo zgodovino. Tudi literarno zgodovino. In pisate
ljica zaključi: »Kajti – kot je rekla Jasmina – ženska veliko tvega, ko
se odloči razpreti krila, a če jih ne, zaradi tega trpi.« > Ajda Vodlan

Maja Megla

POGOVORI O
VIZUALNI UMETNOSTI

Reset.Restart, 2021, m. v., 320 str., 18 €

Maja Megla je novinarka in urednica
(Mladina, Delo), ki je desetletja pisala
o kulturi in sodobni vizualni umet
nosti. Knjiga je izbor njenih najbolj
sočnih intervjujev, tistih, v katerih so
se sogovorniki najbolj odprli, se pokazali najbolj pristne in zmož
ne ubesediti svoj umetniški kredo, svoje delo, poglede, opažanja,
občutke in mnenja. Zbrani so v dve poglavji. V prvem so intervju
ji z ustvarjalci, v drugem s kuratorji in kritiki. Umetniki so pisana
družba avstrijskega akcionista, francosko-slovenskega fotografa,
ruskega konceptualista, britanskega kiparja, nemškega fotografa in
performerja, bosanske vizualne umetnice … Kritiki in kuratorji so
mednarodna družba artikuliranih mislecev z jasno vizijo, široko raz
gledanih poznavalcev umetnosti, ki delujejo globalno. Vsem sogo
vornikom je skupno, da so se predstavili tudi v slovenskem prostoru.
Najzgodnejši intervju sega v leto 1990, nato se vrstijo do leta 2015.
Izbor ustvarja bogat mozaik podob in misli, ki izrisujejo zapletene
labirinte sodobne vizualne umetnosti in hkrati prispevajo k razume
vanju sodobnosti. > Maja Črepinšek

ZGODOVINA GLASBE
NA SLOVENSKEM 3

Glasba na Slovenskem med
letoma 1800 in 1918

urejanje: Aleš Nagode,
Nataša Cigoj Krstulović
Znanstvena založba Filozofske fakultete
in Založba ZRC,
2021, t. v., 602 str., 29,90 €

Znanstveno delo, ki je nastalo pod
okriljem Muzikološkega inštituta ZRC SAZU, predstavlja glasbeno
dogajanje in ustvarjanje na Slovenskem med letoma 1800 in 1918.
Veliki projekt je zasnovan kot znanstvena sinteza in predstavitev raz
iskovalnega dela, ki razkriva nova dognanja, hkrati pa tudi že odpira
vprašanja prihodnjim raziskovalcem. Tretja od štirih knjig skupine
strokovnjakov in raziskovalcev na področju zgodovine glasbe govori o
času, ko so se lomile osnove družbene ureditve in so se ideje razsvet
ljenstva prelivale v politične programe. Vzplamtele imperialne ambi
cije so pričele vojne, na začetku obravnavnega obdobja napoleonske
vojne, na sredini prelomno leto 1848 s pomladjo narodov, na koncu
prvo svetovno vojno. Znanstveno delo (vključno z znanstvenim apa
ratom in bibliografijo) slika celovito podobo glasbenega življenja in
skladateljske ustvarjalnosti tako, da ju umešča v politično, gospodar
sko in kulturno podobo tedanjega slovenskega prostora, ga povezuje
z delovanjem nemških, čeških, goriških in tržaških glasbenih ustvar
jalcev in umešča v nadnacionalni kontekst. Ideološko neobremenjeno
pretresa vzporedni razvoj glasbe v drugih evropskih deželah in ga pri
merja z našim prostorom. Delo sestavljajo individualni prispevki, ki v
17 razdelkih osvetljujejo posamezne glasbene zvrsti, žanre, ustanove
in okolja, začenši z ustanovitvijo Filharmonične družbe in zaključujoč
s pomenom glasbene revije Novi akordi. > Maja Črepinšek

Kaja Kraner

KRONOPOLITIKA
UMETNOSTI

Spremembe v estetski vzgoji od
moderne do sodobne umetnosti
Krtina, zbirka Krt,
2021, m. v., 271 str., 25 €, JAK

Znanstvena monografija Kaje Kraner,
akademske kiparke (ALUO) in dokto
randke humanističnih znanosti (AMEU-ISH), ki deluje na področju
sodobnih umetnosti, estetike, teorije, filozofije in sociologije, obrav
nava razvoj (in spremembe) pojma estetske vzgoje od moderne do
sodobne umetnosti. Avtorica za točko odriva določi pojem estetske
vzgoje, kot jo je uvedel Friedrich Schiller, nato preskoči na lastno pot
razmisleka o estetski vzgoji (pretežno) s stališča sodobnih vizualnih
umetnosti, z utemeljevanjem in širjenjem teze, da lahko k bistvu
zgodovinskih sprememb v umetnosti pristopimo preko zasledovanja
epistemološke osnove, ki uvaja umetnost kot univerzalno človeško
dejavnost in s tem privilegiran predmet vednosti in oblasti. Osre
dotoča se na pot od formativne zasnove modernega pojmovanja
umetnosti konec 18. stoletja do sodobne umetnosti na prelomu v 21.
stoletje. Vsebinsko zgoščena besedila so razporejena na štiri poglav
ja. Začetni Splošni dispoziciji umetnostnozgodovinske vednosti sledi
poglavje Umetnostno in moralno delovanje, ki se prelomi v osrednje
poglavje Estetska vzgoja v okviru osamosvajanja umetnosti in zaklju
či s četrtim poglavjem Geopolitika umetnosti. Celoto pomenljivo
zaključi besedilo Mapiranje časa. Delo je avtoričina prva znanstvena
monografija, bralcem pa je njeno dosedanje publicistično delo znano
s področja recenzij knjig, razstav in predstav, teoretskih člankov in
javnih predavanj. > Maja Črepinšek
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intervju: Tone Hočevar

pogovarjala se je:
Ajda Vodlan

Tone Hočevar, eden najbolj prepoznavnih slovenskih novinarjev, urednik, televizijski voditelj in dolgoletni poročevalec
RTV in časopisa Delo, se je po uspehu prejšnje knjige Skušnjave (KUD Sodobnost, 2019) znova lotil pisateljevanja za širše
množice. Tokrat je objavil prav posebno knjigo o svojih štirinožnih prijateljih s prikupnim naslovom Kosmata druščina.

Foto: osebni arhiv

»Zame je normalno, da je pes del hiše, del naše družine.«
Tone Hočevar

KOSMATA DRUŠČINA

KUD Sodobnost International,
2021, t. v., 278 str., 28,90 €, JAK

Bukla: Vaša nova knjiga Kosmata druščina je biografski zapis, posvečen vsem
pasjim spremljevalcem vašega življe
nja. Kar petindvajset psov, predvsem
psičk, je živelo z vami v Sloveniji in vas spremljalo na popotovanjih
po svetu, kjer ste delali kot novinar. Kako to, da ste se odločili napisati
knjigo o štirinožnih članih svoje družine?
Hočevar: Čutim, da sem jim bil kar malo dolžan. Zdelo se mi je, da moram
to narediti, dokler je še čas. Spremljajo me vse življenje. Že moj stari oče je
imel rad pse. V tistem obdobju, po drugi vojni, še ni bila navada, da bi ljud
je imeli pse v hišah in jih dojemali kot člane družine. Pri nas pa je tako bilo
že takrat. Miško je bil špic, ki je živel pri mojemu dedku v Kosezah, bil je moj
prvi pasji prijatelj. Vmes sem imel res veliko psov, ki so me spremljali v vseh
trenutkih življenja, tudi tri desetletja potepanja po svetu, danes pa si dom
delim s tremi psičkami: Pupi, finsko laponko, Hero, bernsko planšarko, in
Karmen, najdenko, mešanko. Res imam rad pse in nikoli nisem delal razlike
– enako ljubezen čutim do čistokrvnih psov kot do vseh mešanih rešenčkov
in tistih, ki so se znašli na ulici. Vsak pes si zasluži ljubezen.
Bukla: Kako bi opisali svoj odnos do psov? Včasih se namreč zdi, da je
to vrsta ljubezni, ki je ne moreš razumeti, če je nisi izkusil.
Hočevar: Pa saj to je podobno kot z vsemi odnosi. Vsak človek nima enakega odnosa do živali, kot nima enakega odnosa do ljudi. Preprosto različni smo si in različni so tudi psi. Jaz sem pač zrastel s kužki. Od starega očeta
sem se naučil odnosa do psov, saj je bil za tiste čase res odprt. Zato je bilo
zame normalno, da je pes del hiše, del naše družine. In sedaj opazujem pri
svojih vnukinjah enak odnos. Vendar pa ne smemo pozabiti: kuža je kuža,
ne smemo ga počlovečiti.
Bukla: V knjigi Kosmata druščina navajate tudi veliko konkretnih po
datkov o razvoju kinologije v Sloveniji. Ste vse to že vedeli ali ste se ob
pisanju lotili tudi raziskovanja?
Hočevar: Kot otrok sem imel srečo v nesreči, ko me je ugriznil policijski pes.
No, ni me zares in močno ugriznil, samo malo povaljal po potonikah in rah
lo stisnil. Tega je že sedem desetletij, za tistega psa je skrbel Janez Klemenčič, ki je bil najboljši inštruktor v Sloveniji. Ker je imel slabo vest, da me je
ugriznil njegov pes, se je nekako opravičil tako, da me je učil na področju
vzgoje psov. Učil sem se torej od pravih mojstrov. V nekaj desetletjih sem
spoznal veliko vzgojnih doktrin, v začetku tudi klasične, vojaške, policijske,
pozneje se je vse spreminjalo ... S psom sem se učil reševanja izpod lavine,
pa agility smo se učili, tudi terapevte s psi smo se šli kar resno in zagnano
nekaj let. Prebral sem tudi veliko knjig. Ko v Sloveniji še ni bilo toliko knjig
o psih, sem živel čez lužo in iz Mehike hodil v Teksas po pasje knjige. Tam
so imeli vsega na pretek. Na potovanjih, ki so se raztezala čez več desetletij, pa sem spoznal tudi veliko pasem in se seznanil z njihovimi kinološkimi
društvi, zvezami ter obiskal izjemno veliko razstav pri nas in po svetu, tudi
svetovnih. Prav v Ameriki sem videl, da velikost razstav nič ne pove o njihovi kvaliteti. Na majhnih vaških veselicah v Teksasu, ko so razstavljali ljubitelji
24
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Tone Hočevar
psov, sem videl več kot marsikje drugje, na bolj »profesionalnih« razstavah.
Dolga leta sem se ukvarjal s področjem kinologije in psov, zato se za pisanje te knjige res nisem posebej pripravljal, samo spomine sem moral zbrati
in pregledati fotografije. Že trideset let pa tudi pišem za revijo Moj pes, kjer
sem dolga leta predstavljal tudi različne pasme psov. Pa pasjo oddajo za televizijo sem tudi pripravljal.
Bukla: Dejansko ste dolga leta pisali o psih, še preden ste napisali to
knjigo. Združevali ste svoj poklic novinarja s svojo očitno ljubeznijo
do področja kinologije, mar ne? Kako to?
Hočevar: Ljubezen do kužkov. Pse imam namreč raje kot kinologijo, čeravno sem se od kinologije in kinologov veliko učil. Kot sem rekel, pri meni
doma so na enak način sprejeti vsi psi – pa naj bodo čistokrvni ali pa mešančki. Če ne spoznaš veliko mešančkov in veliko pasem, jih prav dobro ne
moreš spoznati čisto zares. Ne gledam torej na pse samo kot kinolog, temveč predvsem kot ljubitelj. Vseeno mi je, kateri pes je – mešanec iz zavetišča, revež s ceste ali tak z vsemi rodovniškimi papirji iz dobre družine pravih
vzrediteljev. Kuža je kuža, pomemben je odnos. Me pa zanima kinologija,
seveda, pa zgodovina pasem še posebej in vesel sem, da mi je služba novinarja omogočala veliko potovanj, saj sem se na tak način tudi v živo srečal
z različnimi pasmami v obdobju, ko je bilo pri nas pasem zelo malo. Pri nas
doma smo ob vrsti mešancev imeli nemške ovčarje, špice več pasem, nemškega, dva švedska in finskega, pa tibetanske španjele, baseta, haskija, pritlikavega šnavcerja, dobermane, pa seveda bernske planšarje. Sicer pa letos januarja mineva trideset let od začetka revije Moj pes. Za njih pišem še
danes, urejajo jo mladi in zagnani ljudje. Bil sem tudi med začetniki oddaje
O živalih in ljudeh, ki smo jo začeli s prijatelji iz Maribora. Na tak način smo
povezali oddajo in revijo, pa tudi na odnos do psov smo kar precej vplivali.
Bukla: Najlepša hvala za intervju. In še za konec: že načrtujete, kaj bo
ste pisali v prihodnosti? Predvidevam, da se v novinarstvo ne vračate,
morda pa lahko pričakujemo še kakšno avtobiografsko delo?
Hočevar: V novinarstvo se mi ni treba vračati, ker sem še vedno novinar,
pišem za Delo in za slovensko oddajo italijanske RAI. Tudi tematsko se mi
morda še zgodi, da se vrnem h kakšni vsaj malo novinarski zgodbi, vendar
ne več na osebni, dokumentarni ravni, z resničnimi ljudmi, ki jih po več desetletjih iščeš po svetu, da bi potrdil svoje spomine in njihove zgodbe. Lotil
se bom izmišljenih junakov, ki sem jih morda poznal, pa se v moji domišljiji
lahko tudi malo spremenijo.

človek in narava
Robert Plomin

Patrik Svensson

Kako nas DNK oblikuje v to,
kar smo

prevod: Petra Piber
Mladinska knjiga, 2022, t. v., 251 str., 24,99 €

EVANGELIJ PO JEGULJAH

OSNOVNI NAČRT

prevod: Špela Vodopivec
UMco, zbirka Preobrazba,
2022, m. v., 396 str., 26,90 €, JAK

Robert Plomin

Američan Robert Plomin (1948), ki
že dolgo dela v Angliji, je eden vo
dilnih sodobnih svetovnih genetikov
in psihologov. Še posebej je cenjen
zaradi svojih študij dvojčkov (pred
vsem tistih, ki so bili ločeni ob roj
stvu), s katerimi skuša razlikovati
med genetskimi in okoljskimi vplivi
na naše življenje. Osnovni načrt je
njegovo prvo v slovenščino preve
... kako je DNK
deno delo, ki je obenem tudi prvo
za širše občinstvo, saj je do zdaj pi
najpomembnejši
sal predvsem strokovne članke, ki
dejavnik pri tem,
jih je že več kot osemsto. Zemljevid
kakšni smo in kako se osnovnega načrta za našo individu
odzivamo na zunanje alnost po ugotovitvah Roberta Plo
mina leži v enem odstotku DNK, ki
okolje ...
se razlikuje med posameznimi lju
dmi. Naše intelektualne sposobno
sti, naše značajske posebnosti, naša dovzetnost za različne duševne
bolezni in druge značilnosti so tisti vidiki naše osebnosti, ki jih v
veliki meri oblikuje naša podedovana DNK. Tako Plomin v knjigi
odkriva odgovore na mnoga izzivalna (genetska) vprašanja seda
njosti, denimo: ali najnovejše genetske študije razkrivajo večji vpliv
okolja ali genetike na psihološke lastnosti človeka? Ali so tisto, kar
imenujemo osebnostne motnje, samo kvantitativne skrajnosti istih
genetskih učinkov? Ali so otroci iz istih družin tako različni zaradi
genetskih ali okoljskih dejavnikov? Ali selektivne šole res izbolj
šujejo otrokovo uspešnost ali si jo zagotovijo že s tem, da izberejo
učence z najboljšimi možnostmi za uspeh? Knjiga Osnovni načrt
je rezultat večdesetletnega strokovnega dela in z njo želi Plomin
pokazati, kako je DNK najpomembnejši dejavnik pri tem, kakšni
smo in kako se odzivamo na zunanje okolje. Naša družina in vzgoja
ter okolje, v katerem odraščamo, seveda vplivajo na naš razvoj in
našo končno osebnost, vendar še zdaleč ne tako, kot na to vplivajo
naši geni. Tudi zaradi tega je bolje, da učitelji, starši in drugi vzgo
jitelji ter mentorji mlade sprejmejo predvsem take, kakršni so, ne
pa da jih skušajo na silo potisniti v določeno smer. Prelomna knjiga
o vplivu genetike na našo sedanjost in prihodnost. > Samo Rugelj

Koliko ste do zdaj vedeli o jeguljah?
Najbrž – kot jaz – ne veliko, saj že pre
govor, da je nekdo izmuzljiv kot jegu
lja, napeljuje, da je jegulja vlažno, tež
ko ulovljivo in ne preveč prijetno bitje.
No, njena skrivnostna narava, njen
izvor in dolga pot do razjasnitve njenega razmnoževanja in življenja
nasploh bodo s knjigo Evangelij po jeguljah, ki jo je napisal švedski
novinar in publicist Patrik Svensson (1972), naše mnenje o tej živali
korenito spremenili. Svensson se svoje izvrstne knjige loti dvotirno
in v maniri prvovrstnega pripovedovalca zgolj na prvi pogled neza
nimive zgodbe: po eni strani nas seznanja z zgodovino preučevanja
jegulje, ki se je vila vse od Aristotela prek Sigmunda Freuda (ki mu je
bila jegulja eden prvih raziskovalnih projektov) pa vse do 20. stoletja,
po drugi pa nas vpelje v družinsko zgodbo in svoj odnos z očetom, ki
ga je vedno znova odpeljal s seboj na reko lovit – tudi jegulje. Rezul
tat je polnokrvna, zavzeto izpisana knjiga, ki nam razkriva osupljivo
življenje jegulj, hkrati pa nam pričara tudi srčno zgodbo o odnosu
očeta in sina. > Samo Rugelj

Camilla Pang

KAKO DELUJE ČLOVEK

prevod: Niki Neubauer
Aktivni mediji, 2022, m. v., 273 str., 23,90 €

Camilla Pang je britanska biokemičar
ka, ki so ji pri osmih letih diagnostici
rali motnjo avtističnega spektra, zaradi
katere ni mogla na običajen način ra
zumeti sveta in ljudi okoli sebe. To si je
obupno želela storiti, vendar nikjer – niti pri mami – ni našla uporab
nih navodil za funkcioniranje človeške družbe. S pomočjo kasnejšega
naravoslovnega študija si je tako začela ustvarjati lastno sliko sveta. Ta
se zrcali v njeni izvirni knjigi Kako deluje človek, ki je dobila tudi pres
tižno nagrado Royal Society Book Science Book Prize, v kateri avto
rica naravoslovne zakone in biokemična pravila povezuje in vzporeja
z obnašanjem ljudi. Tako denimo interakcije med atomi vzporeja z
odnosi med ljudmi, različne vrste beljakovin in njihovo (encimsko)
delovanje primerja z različnimi tipi ljudi ali pa drugačne lome (iste)
bele svetlobe na prizmi poveže z različnimi človeškimi lastnostmi in
odnosom ljudi (od tesnobe do samopodobe) do sveta okoli njih. Ne
navadna, a izvirna knjiga, ki na intriganten način obnašanje človeka
poveže s temeljnimi zakoni narave. > Samo Rugelj
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biografije in spomini
DRAGA KRISTINA

Zgodba urednice in pisateljice
Kristine Brenkove
urejanje: Alenka Veler, Andrej Ilc
Mladinska knjiga, zbirka Album,
2021, t. v., 296 str., 37,99 €, JAK

V zgodovini slovenskega založništva je
urednica, pisateljica, pesnica in preva
jalka Kristina Brenkova (1911–2009)
nedvomno pustila nepozaben pečat.
Veliko zaslug ima, da so slovenske sli
kanice in knjige za mladino že desetlet
ja cenjene tako doma kot v tujini, saj je
ena od soustanoviteljic založbe Mla
dinska knjiga, ki je postavila temelje
kvalitetnega domačega in prevedenega
otroškega in mladinskega knjižnega
programa. V prekrasni monografiji (ki
sta jo z veliko ljubezni in spoštovanja
do svoje predhodnice uredila Alenka Kristina Brenkova
Veler in Andrej Ilc) so o svojih spomi
nih na Brenkovo spregovorili mnogi njeni sodelavci in sopotniki od
Marlenke Stupica, Marjance Jemec Božič, Jelke Reichman, Svetla
ne Makarovič in drugih. Predstavljenih je tudi veliko dokumentar
nih listin, službenih in zasebnih korespondenc, fotografij, pisem in
zapiskov, s katerimi se pred nami izriše podoba široko razgledane,
omikane, duhovite in odločne urednice z jasnimi merili, s katerimi
je po eni strani zaznamovala slovensko knjižno krajino kot oseba, ki
je načrtno vzgojila cele generacije vrhunskih avtorjev in ilustrator
jev otroških in mladinskih knjig, po drugi strani pa se pred bralcem
pokaže tudi portret občutljive ustvarjalke in umetnice, ki je s svojimi
pripovedmi, kot so Deklica Delfina, Lisica Zvitorepka in Pripovedi
koze Kunigunde, ter s svojimi pesmimi, dramami in prevedenimi
deli (recimo Pika Nogavička) tudi sama avtorsko zaznamovala mno
go generacij slovenskih bralcev. Izbrano leposlovje in impresivna
bibliografija njenega ustvarjanja v zadnjem delu knjige lepo zaokro
žujeta ta dragoceni knjižni biser! > Renate Rugelj

EMILIJAN CEVC

Umetnostni zgodovinar
in pisatelj

uredil: Milček Komelj
Slovenska matica, zbirka Odstiranja,
2021, t. v., 164 str., 18 €

Knjiga združuje sedem referatov s
simpozija, s katerim sta se Sloven
ska matica in Slovenska akademija
znanosti in umetnosti ob stoti oblet
nici rojstva poklonili Emilijanu Cevcu (1920–2006), enemu izmed
vodilnih slovenskih umetnostnih zgodovinarjev. Korpus Cevčevega
dela je obsežen, javnosti pa je verjetno najbolj znan po raziskova
nju in populariziranju srednjeveškega kiparstva in fresk na Sloven
skem. Kot zrel mož je bil raziskovalec in znanstvenik, kot mladenič
pa je tudi pisateljeval (lirične črtice Preproste reči, 1944). Referati
Milčka Komelja, Roberta Simoniška, Miklavža Komelja, Mije Oter
Gorenčič, Petra Krečiča in Janeza Stergarja osvetljujejo Cevčevo vse
stransko ustvarjalnost, študijske vzornike, začetke strokovnega dela,
pestro medvojno delovanje, bistrenje pogleda skozi literarno ustvar
janje, po vojni pa pol stoletja zrelega ustvarjalnega obdobja. Izrisu
jejo kompleksnost umetnostnozgodovinske osebnosti in umeščajo
njegovo delo v čas in prostor, ob tem pa drobno odškrnejo vrata tudi
v njegovo zasebnost med prijatelji in družino. Referate dopolnjujeta
fotografsko gradivo in imensko kazalo. > Maja Črepinšek
26
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ŽIVLJENJE IN DELO
ŠTEFANA BARBARIČA

urejanje: Vesna Mikolič
Slovenska matica, zbirka Odstiranja,
2021, t. v., 140 str., 17 €

Izčrpna monografija sedmih avtorjev
o življenjski in poklicni poti dr. Štefa
na Barbariča (1920–1980). Zamisel za
izdajo knjige je nastala ob stoletnici
rojstva tega pomembnega slovenista
in literarnega zgodovinarja. Urednica Vesna Mikolič najprej krono
loško zapiše najpomembnejše mejnike njegovega življenja, nato pa
se postopoma sprehodimo skozi različna obdobja njegovega življe
nja, predvsem pa spoznamo funkcije, ki jih je opravljal. Raziskoval
je predvsem slovensko književnost, ukvarjal pa se je tudi z literarno
in kulturno zgodovino Prekmurja. Monografija se zaključi s prispev
kom Nade Barbarič, njegove hčerke, prav tako slovenistke, ki delu
doda osebno noto tudi z uporabo fotografij iz družinskega arhiva,
hkrati pa prikaže njegovo močno ljubezen do knjige, predanost le-tej,
pa tudi njegovo prekmursko naravo in torej »posebno senzibilnost
za stik različnih kultur in književnosti«. Odlično znanje madžarske
ga jezika in povojno bivanje v Budimpešti sta mu namreč omogočila
razumevanje kulture naših vzhodnih sosedov in zato ne čudi število
njegovih uspešnih prevodov iz madžarščine v slovenščino, ki ga uvr
ščajo med najpomembnejše slovenske hungariste v prvih desetletjih
po drugi svetovni vojni. > Ajda Vodlan

Henrik Neubauer

SPOMINI NA
UMETNIŠKE SOPOTNIKE

Članki, intervjuji, obletnice,
nekrologi, pisma

samozaložba, 2021, m. v., 213 str., 35 €
Henrik Neubauer

Henrik Neubauer je v desetletjih tes
ne in vsestranske vpetosti v balet
no in operno ustvarjanje v Sloveniji,
Jugoslaviji in po svetu kot baletni
plesalec, koreograf, operni režiser,
pedagog in umetniški vodja srečeval
številne umetnike. Hkrati je ustvaril
tudi obsežen opus besedil kot preda
vatelj, enciklopedist, publicist in av
tor vrste učbenikov. Del člankov, nekrologov, pisem in intervjujev z
igralci, baletniki, skladatelji, opernimi pevci, dirigenti, režiserji, kri
tiki, slikarji, kiparji in kostumografi je zbranih v knjigo. Z njo orisuje
šestinosemdeset umetniških osebnosti in njihovih dosežkov. Vsi so v
prvem delu predstavljeni z izvirnim prispevkom, v drugem delu pa
z razmišljanjem, ki je nastalo v časovnem odmiku. Prepleteno je z
osebnimi spomini in skupnimi doživetji, v katerih se dotika tudi šir
šega kroga kulturniških sopotnikov, na primer Ivana Mraka, Rudija
Španzla in Janeza Pirnata. Privlačna, nazorna in živa slika razvoja ba
letne in operne umetnosti od leta 1944 dalje dopolnjuje in celostno
zaokrožuje avtorjeva druga knjižna dela s področja zgodovinskih
pregledov plesne in operne umetnosti. > Maja Črepinšek

NOVOSTI
ZNANSTVENE ZALOŽBE
FILOZOFSKE FAKULTETE

Cilka Žagar

LEVO KRILO – DESNO KRILO, ISTA PTICA

Mladika, 2021, m. v., 302 str., 21 €

Podobe iz daljnih dežel

»Ko zapreš oči, si lahko, kjerkoli hočeš biti in kdorkoli hočeš
biti.« To je stavek, ki ga je avtoričin oče večkrat polagal na srce
svoji hčerki, in zdi se, da je pisateljico to vodilo bodrilo na vseh
njenih življenjskih poteh. Te še zdaleč niso bile lahke in gladke:
kot mlada mamica se je skupaj z možem ter leto in pol starim
sinom – kasneje sta z možem v tujini dobila še enega sina – po
dala na pot v neznano, v Avstralijo, kjer sta s soprogom, delavna
in tudi trmasta, kot sta bila, sčasoma ustvarila lepo življenje za svojo družino. Žagarjeva svojo
avtobiografijo domiselno preplete z lastnimi dnevniškimi zapiski ter fotografijami in zapisi
ljudi, ki so tako ali drugače odigrali pomembno vlogo v njenem osebnem in tudi poklicnem
življenju (pisateljica je več kot šestindvajset let v Avstraliji delala kot učiteljica aboridžinskih
otrok). Zapisano zato dobi še večji pomen in težo, saj se pisateljica, sicer avtorica številnih del
v slovenskem in angleškem jeziku, z različnimi dokumentarnimi vložki, filozofskimi razmiš
ljanji in tudi svojimi pesnitvami spretno dvigne nad osebno izpoved in napisanemu vdahne
brezčasno veličino. Toplo priporočam v branje! > Vesna Sivec Poljanšek

Stare vzhodnoazijske razglednice
v slovenskih javnih zbirkah
CHIKAKO SHIGEMORI BUČAR
MAJA VESELIČ (UR.)

Primož Strojnik

ALEŠ STROJNIK

Znanstvenik, inženir, graditelj

Slovenska matica, 2021, t. v., 346 str., 28 €, JAK

»Skozi knjige, ki opisujejo življenje in delo pomembnih znan
stvenic in znanstvenikov, najbolje spoznavamo zgodovino
znanosti,« v spremni besedi zapiše zasluženi profesor ljub
ljanske univerze Tadej Bajd, ki vidi vlogo slovenskih poljudno
znanstvenih knjig, biografij znanstvenikov, kot način krepitve
samozavesti naroda, bogatitev znanstvene terminologije in
hkrati motivacija mladih, da se pogumno odločajo za različne znanstvene poklice. Knjiga
o Alešu Strojniku, ki jo je napisal njegov sin Primož Strojnik, tudi raziskovalec, je zagotovo
takšen navdih. Leta 1921 rojeni Strojnik se je po koncu druge svetovne vojne usmeril v aka
demske vode in poučeval ter raziskoval tako v Sloveniji kot širom sveta: v Ameriki, Angliji,
Egiptu, Avstraliji, Nemčiji in na Švedskem. Karierno se je prvenstveno ukvarjal z elektronsko
mikroskopijo, njegova ljubezen pa je bilo letalstvo. Biografija se prične s predniki profesorja
Strojnika, njegovim dedkom Dragotinom Fakinom, prvim v tej rodbini, ki je imel opravka s
strojništvom in elektrotehniko. Delo je kroniški opis Strojnikovega življenja, z mnogimi foto
grafijami in dokumenti, spomini na očeta, recimo obisk antene v Domžalah, hkrati pa tudi
zgodovinski oris akademika v času gibanja neuvrščenih, ki ga pa dopolnjujejo strokovni zapisi
o področjih njegovega dela. > Ajda Vodlan

Načelo razloga
MARTIN HEIDEGGER

Martina Štokelj

FELIKS ŠTOKELJ

Zgodba o mojem očetu od leta 1888 do leta 1956
prevod: Sara Trampuž
Mladika, 2021, m. v., 160 str., 16 €

O razburljivi življenjski zgodba Feliksa Štoklja, ki se je rodil
leta 1888 v Vipavski dolini, nato pa ga je življenje odneslo da
leč po svetu, dokler se ni kot zrel mož vrnil v Trst, kjer je osno
val družino s precej mlajšo ženo, z ljubeznijo in sugestivno pri
povedno močjo priča njegova hčerka, v Trstu rojena Martina Štokelj. Zgodba pripoveduje
o enajstletnem kmečkem dečku, ki se je uprl strogemu očetu in se sam odpravil v širni svet
brez življenjskih izkušenj, znanja tujega jezika in poznanstev. Učil se je iz trdih izkušenj, s
pogumom, odpovedovanjem, vztrajnostjo in življenjsko močjo, kar mu je pomagalo preži
veti na viharnih morjih, ko je delal na čezoceanskih ladjah, na bojišču prve svetovne vojne,
v ruskem ujetništvu, na dolgem begu nazaj domov, v času fašističnega pritiska na Slovence
v Italiji in v negotovih povojnih časih. Hčerka pripoveduje očetovo zgodbo šest desetletij po
očetovi smrti, tako kot se je spominja iz očetovega pripovedovanja, brez preverjanja dejstev,
da bi ohranila avtentičen oseben spomin. Zgodba dopolnjuje mozaik usod, ki sestavljajo
našo skupno zgodovino. > Maja Črepinšek

»Ničesar ni brez razloga.«

Znanstvena založba
Filozofske fakultete UL in
Knjigarna Filozofske fakultete UL
t.: 01/ 241 1119
e.: knjigarna@ff.uni-lj.si
https://knjigarna.ff.uni-lj.si/

biografije in spomini
Janja Vidmar,
Boštjan Narat

France Stele

PLEČNIK

LEGENDA

Arhitekt Jože Plečnik v Italiji,
1898–1899

Marcos Tavares
Pivec, M. Tavares
(samozaložba) in
Športna agencija
Proelium,
2021, t. v., 317 str.,
29,90 €

Beletrina, 2022, t. v., 308 str., 34 €, JAK

Janja Vidmar, Marcos Tavares in Boštjan Narat

Brez okolišenja. Življenjska zgodba Marcosa Tavaresa, najboljšega
strelca v zgodovini slovenske nogometne lige in brazilske legende NK
Maribor, je z naskokom najboljša športna biografija, napisana v slo
venskem jeziku. Z naskokom!
Prvi, konstitutivni del knjige, ki se
odvija v Braziliji, se hkrati bere kot
forenzičen roman in filmska knjiga
za sijajen dokumentarni film (lahko
tudi igrani). Avtorja se s pomočjo po
drobne izpovedi sijajnega nogometaša
brez kakršne koli patetike ali kultur
nega šoka poglobita v Tavaresovo od
raščanje v revščini, življenju v faveli,
nogometno obsesijo (individualno in
kolektivno), zapletene družinske od
nose, ozadje nogometnega posla in
pasti zgodnje slave. Opisi so tako zelo živi in natančni in neprizaneslji
vo resnični, da iz njih vejejo vonji, zvoki in celostne podobe Marcoso
ve Brazilije. Bralec, ki mu je nogomet blizu, se zategadelj lahko tudi na
drugem delu sveta skoraj popolnoma poistoveti z ne le nogometnimi
čustvi, ki prevevajo prav vsako stran te knjige. Ko v Tavaresovo zgodbo
kot nogometni in žurerski mentor vstopi veliki Ronaldinho, ob Tavi
legenda postane tudi – knjiga.
Karakter je usoda in Tavaresova nogometna – in z njo seveda tudi
življenjska – zgodba se v domovini močno zaplete in Tava je primoran
oditi v tujino. Ne v Real ali Ajax, pač pa v nogometno povsem eksotič
no Malezijo. Vrtiljak ga meče okoli sveta in lastne osi. V nogometnem
svetu se, osebno šibak, slabo znajde. Na Cipru pade tudi z rezervne
klopi. V popolno nogometno anonimnost. A – filmska zgodba se na
daljuje – sledi odrešitev. V podobi Zlatka Zahoviča, najboljšega strelca
slovenske nogometne reprezentance vseh časov in edinega velikega
nogometnega guruja v Podalpju.
Ko je Zlatko – kot športni direktor – prevzel vodenje NK Maribor,
se je začel skoraj čudežni vzpon kluba, ki je bil na robu bankrota in ob
skurnosti. In pri tem vzponu je skoraj od začetka sodeloval tudi Tava
res. Sledi vsem nam, ki smo tesneje povezani z nogometom, zelo znana
zgodba. Če je Zahovič odrešil Tavaresa, je Tavares odrešil Maribor. Ve
lika, še zdaleč ne le športna zgodba svoj vrhunec doživi v ligi prvakov in
v Marcosovi osebnostni preobrazbi iz brazilskega uličnega gavnarja in
skoraj pijandure do izjemnega športnika in verskega fanatika.
Avtorja prve prave slovenske nogometne knjige, knjige o nogometu,
Janja Vidmar in Boštjan Narat, pišeta dokumentarno, a mehko; ves
čas sta zelo blizu bralcu in s popolno odsotnostjo vrednostnih sodb in
močno empatijo ravno dovolj blizu tudi svojemu (anti)junaku.
A popolnost je sovražnik odličnosti: če kaj, v Legendi pogrešam
prisotnost ključnih ljudi (razen v fiktivnem, a na resničnih pogovorih
utemeljenih uvodu in zaključku), ki so obeležili Tavaresovo življenje
in bi s svojo pripovedjo (ne le v senci) knjigi lahko dodali še malce
kredibilnosti. Predvsem seveda slovenski del (Zlatko Zahovič, Darko
Milanič …). Da bi se o Tavi razgovoril Ronaldinho, še en ujetnik last
nega karakterja, bi pa bilo verjetno že preveč. A tu sem kot bralec po
stal izrazito pohlepen.
Sijajna žanrska knjiga, ki bralca brez milosti posrka vase. > Boštjan
Videmšek
28
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O znamenitem arhitektu Jožetu Pleč
niku (1872–1957), ki se je rodil pred
sto petdesetimi leti, zaradi česar ima
mo letos Plečnikovo leto, so bile napi
sane že številne knjige, prav posebno
mesto med njimi pa zaseda Arhitekt
Jože Plečnik v Italiji, 1898–1899, ki
jo je pred petinpetdesetimi leti, torej
1967, deset let po Plečnikovi smrti, ob
javil znameniti umetnostni zgodovinar
France Stele (napisana je bila že nekaj
let poprej). V njej je z uporabo dostop
ne dokumentacije od Plečnikovih pi
sem in skic naprej popisal Plečnikovo
formativno leto v Italiji, kjer je bodoči
Jože Plečnik
mojster med študijskim potovanjem in
ogledovanjem italijanske arhitekture
prišel do vpogledov, ki so bili ključni za njegove kasnejše arhitektur
ne projekte. Zdaj je ponovno izšla v prenovljeni in rahlo popravljeni
izdaji, prekrasno oblikovano delo z dodanim grafičnim gradivom in
barvno polo na koncu pa sta uredila Špelca Mrvar in Peter Krečič,
ki je Plečniku že posvetil nekaj knjig, nazadnje biografijo Plečnik: ži
veti za popolnost (Beletrina, 2018), tokrat pa je napisal tudi tehtno
spremno besedo. Knjiga, ki Plečnikovo »italijansko potovanje« na
novo osvetljuje tudi za današnje generacije. > Samo Rugelj

Kajetan Gantar

PENELOPIN PRT

fotografije: Marjana Gantar et al.
Slovenska matica,
zbirka Spomini in srečanja,
2021, t. v., 347 str., 33 €, JAK

Kajetan Gantar

»Mene pa je bolj kot Odisej in nje
gove blodnje, avanture in zvijače pri
vlačila Penelopa ...« Gantar, letošnji
Prešernov nagrajenec, je v knjigah
Utrinki ugaslih sanj (2005) in Zasilni
pristanek (2011) opisal prvo tretjino
svojega življenja, od rojstva do smrti
očeta, ki je bil njegov mentor in vzor
moralne pokončnosti. Penelopin prt je nadaljevanje opisa življenjske
poti, hkrati pa vračanje v preteklost, v vse tiste dogodke in trenutke, ki
so bili ključni in mu še danes ne dajo miru. Knjiga je preplet osebnih
spominov, akademskih dosežkov in aktualnega dogajanja tistega časa,
pa tudi današnjega (npr. petkovi kolesarski protesti). Opisuje pa tudi
svojo globoko ljubezen do klasične filologije in kako jo je delil naprej
(s svojimi študenti). »Torej v naši družbi in v našem okolju vendarle
ni vse tako brezupno in brezizhodno, kot se nam večkrat rado doz
deva. Še se najdejo posamezniki, ki jim ni vseeno, še so ljudje, ki si
nekaj upajo in ukrepajo in se zavestno postavljajo po robu pojavom
prevladujočega pišmeuhovstva, zastrašujoče uničevalnosti in nihiliz
ma.« Kajetan Gantar je nedvomno eden teh ljudi, saj je svoje življenje
posvetil področju, ki ga današnji svet ne vidi kot uporabnega in ga
režim pogosto želi odpisati. Gantar pa je neukročen in neukrotljiv
pokončnež, ki je vztrajal v areni. In še je upanje ... > Ajda Vodlan

Novi potopis v seriji Strogo zaupno z Brankom.
Banalno komični opis bega družine Gradišnik
iz Ljubljane na sever zelene Anglije!

Junaki romana Desetka se ponovno vračajo
na sceno. Težave z odraščanjem se nadaljujejo,
le da so tokrat za odtenek bolj odrasle.

Iz spominov in pripovedi glavnih junakov
pred nami vstaja Sicilija z dolgo, bogato,
pogosto nasilno preteklostjo in nič manj
barvito sedanjostjo.

Zgodba krščanskega socialista, mladega
doktorja zgodovine Toneta Sevnika, in študentke
Mile, v času popolne razdrobljenosti
demokratičnega političnega življenja.

www. zalozba-pivec.com • info@zalozba-pivec.com • +386 2 250 08 28 •

Založba Pivec •

zalozbapivec

družboslovje
Jakob Kandut

Andrej Benedejčič

VIHARNIK IZ
KANALSKE
DOLINE

RUSIJA IN SLOVANSTVO

Med velikodržavnostjo in vzajemnostjo
Založba FDV, zbirka Varnostne študije,
2021, t. v., 551 str., 25 €

Goriška Mohorjeva
družba in Združenje
don Mario Cernet,
2021, m. v., 167 str., 16 €

Redna knjiga GMD za
leto 2022 prinaša poučno branje o dr. Jakobu Kandutu
(1913–1996), po izobrazbi pravniku, po poklicu pa pro
fesorju nemščine v Trbižu in Trstu. Knjiga je pravzaprav
posvečena Kanalski dolini, zahodnemu mejniku sloven
ske besede in njenim ljudem, še posebej pa 25. obletnici
smrti omenjenega Jakoba Kanduta, ki je zanje naredil
ogromno dobrega – bodisi v pravniškem smislu ali s
svetovanjem o vsakodnevnih rečeh. V knjigi so zbrani
spisi, posvečeni Kandutovim krajem in ljudem. Ko pre
biramo njegova besedila izza druge strani meje, se lahko
le načudimo, koliko bogastva nosijo in kakšne zanimive
zgodbe nam pripovedujejo njegove rodne Ukve – tudi
za nas, ki smo časovno in geografsko odmaknjeni. Kan
dut tako med drugim piše o ukovških pevcih, gospodar
skem razvoju, gozdovih, ovčjereji, Rabeljskem rudniku,
Tabeljski železnici, slovenskem pouku in šolstvu, plani
nah … Dragoceno branje za domačine Kanalske doline,
raziskovalce in vse, ki se radi tudi širše ozrejo po zgolj
navidezni lokalnosti, kajti ta, kot se rado pripeti, nosi za
nimive zgodbe za širši, vseslovenski prostor ali pa mu je
v marsičem celo vzor. > Sabina Burkeljca

Benedejčič (1970), har
vardski diplomant iz
ekonomije, kasneje pa Andrej Benedejčič
poklicni diplomat ter
nekdaj veleposlanik v Rusiji (2005–2008) in med le
toma 2011 in 2015 tudi stalni predstavnik Slovenije
pri NATO, je seveda več kot pravi za to, da se po
globljeno loti analize družbenopolitičnega položaja
na evropskem vzhodu. V svoji obsežni disertaciji, ki
je zdaj v predelani in dopolnjeni obliki izšla tudi v
knjižni obliki, se je osredotočil na pojem slovanstva,
saj je bil ta pojem – to je njegovo izhodišče – slabo raziskan, čeprav ta discipli
na dolguje svoj razvoj ravno dogodkom v slovansko govorečem svetu, na čelu s
perestrojko in razpadom sovjetskega bloka, ki je odprla vrata za nove politične
teorije. Slovanskih držav je skupaj z Rusko federacijo danes trinajst, od tega je
približno polovica vključena v evroatlantske integracije, preostale pa predstavljajo
novo sosedstvo tako Evropske unije kot Severnoatlantskega zavezništva. To dej
stvo je pomembno zaradi vloge, ki jo je slovanska ideja igrala že v 19. stoletju v
razpravah o poslanstvu Rusije in njenem formiranju identitete. Benedejčič si je
zastavil vprašanje, ali gre pri specifičnosti razvoja ruske zunanje politike od leta
1991 (posebno pozornost posveti rusko-poljskim in rusko-slovenskim odnosom,
ki jih obdela podrobno in interdisciplinarno) tudi za odraz slovanske dimenzije
ruske diplomacije v odnosu do tako imenovanega Zahoda, ki je tudi sam v procesu
svoje institucionalne širitve pridobil razpoznavno slovansko komponento. Knjiga,
ki ob stopnjujočem se konfliktu na ukrajinsko-ruski meji predstavlja dobrodošlo
branje! > Samo Rugelj

multidisciplinaren, makro in
globalen pogled na covid-19 z
nasveti ukrepov za Slovence
koristno branje za vse v času, ko
nas koronakriza duši in nam samo
odmaknjen, poglobljen pogled ter
izkušnja preteklih kriz prinese
nove uvide za prihodnost

NAROČILA: CLES@PF.UNI-LJ.SI
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MEHKA VEZAVA,
216 STRANI

+ 386 1 4203 139

zbirka »efka«

pripravil:
Iztok Ilich

Razvezava imena nove zbirke Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC
SAZU, »efka«, pove, da z urednikom Jurijem Fikfakom povezuje znanstvene in strokovne monografije manjšega formata s področij etnologije, folkloristike in kulturne antropologije. Zunanji okvir zbirke je program Etnološke in folkloristične raziskave kulturnih prostorov in praks.

Rutger Bregman

ČLOVEŠTVO

Zgodovina skozi prizmo optimizma
prevod: Mateja Seliškar Kenda
Vida, 2021, m. v., 531 str., 49,90 €

Rutger Bregman

Je človek v osnovi dober ali slab, je
eno ključnih bivanjskih vprašanj, s
katerimi se že stoletja ukvarjajo filo
zofi, zgodovinarji, pisatelji in psiho
logi. Mnogi zločini nad človeštvom in
ljudmi v zgodovini prevešajo tehtnico
na »slabo« stran, vendar pa se je pro
dorni nizozemski zgodovinar Rutger Bregman (1988), med drugim
tudi avtor knjige Utopija za realiste, odločil, da bo na zgodovino člo
veštva pogledal z optimistične plati. S prepletom mnogih zgodb, ki
po eni strani segajo v zgodovino, po drugi črpajo navdih iz različnih
literarnih del, ki jih avtor postavlja na preizkušnjo, po tretji pa se
napajajo iz različnih psiholoških poskusov, Bregman v svoji global
ni uspešnici Človeštvo: zgodovina skozi prizmo optimizma razvije
tezo, da bi bila preprosta definicija človeka kot dobrega ali slabega
res nekaj preveč poenostavljenega. Po Bregmanu je človek namreč
kompleksno bitje, ki ima tako svoje dobre kot slabe plati, vedno pa se
postavlja vprašanje, katera od njih se bo izrazila v konkretnih okoliš
činah. Knjiga za optimističen začetek novega leta! > Samo Rugelj

Roger Scruton

O ČLOVEKOVI NARAVI;
LEPOTA; MODERNA KULTURA

prevod: Andrej Lokar; Jan Peršič
KUD KDO,
2021, m. v., 127/207/223 str., 15/22/22 €

Roger Scruton (1944–2020) je bil angleški filozof
in pisatelj, ki se je posvečal predvsem estetiki in
politični filozofiji, natančneje, pospeševanju in
širjenju tradicionalnih konservativnih idej. Po
kritični knjigi o mislecih nove levice Zablode,
prevare, hujskaštva (Družina, 2019) smo hkrati
dobili prevode treh (krajših) knjig. Eno njegovih
najbolj znanih del je O človekovi naravi iz leta
2017, v katerem je skušal Scruton s predavanji,
ki jih je imel na Princetonu, vsaj v grobem do
ločiti parametre človekove narave, pri tem pa je
izhajal iz njegovih bioloških, evolucijskih, moral
nih, etičnih in religioznih temeljev. Drugo delo je
Lepota (izvirni izid 2009), ki je v angleščini izšlo
v znani zbirki kratkih uvodov na različne teme, v
njej pa Scruton raziskuje koncept lepote in sku
ša ugotoviti, kaj je tisto, kar jo definira bodisi v
umetnosti ali pa človeškem telesu in kako rele
vantne so sploh – glede na raznolikost človeške
ga okusa – sodbe o njej. Tretje delo je Moderna
kultura (2005), v katerem se Scruton sprašuje o
tem, kaj sploh je kultura, in naslavlja sodobno
debato o tej temi, ki je po njegovem mnenju v tesni zvezi s prihodno
stjo naše družbe. Pri tem trdi, da ima kultura v skorajda vseh oblikah
religiozen izvor, v bran nasproti dekonstruktivističnim kritikom jemlje
t. i. visoko kulturo, ob tem pa ponudi tudi svojo teorijo pop kulture.
Knjige, ki na eni strani kažejo širino Scrutonove misli, na drugi pa va
bijo h kritičnemu razmišljanju o sedanjosti. > Samo Rugelj

Tri študije za začetek nove zbirke
ZRC SAZU »efka«
Saša Babič

UGANKE NA SLOVENSKEM

ZRC SAZU, zbirka efka, 2021, m. v., 168 str., 19 €

Folkloristka in lingvistka Saša Babič je vzela pod
drobnogled v mednarodnem prostoru že izčrpno
raziskane uganke in pokazala, da so lahko, enako
kot pozdravi, kletvice, pregovori ali molitve, pred
met znanstvene analize. Orisala je raziskovanje in
definiranje ugank od antike do danes, nato pa opo
zorila, da so v slovenskem kulturnem prostoru od druge polovice 18.
stol. naprej mnogi uganke zbirali in občasno objavljali, zlasti kot za
bavne dodatke v pratikah in na zadnjih straneh časopisov, ne pa tudi
raziskovali. Uganke, razdeljene na avtorske in folklorne, so v različnih
okoljih in časih tudi različno poimenovali. Veliko jih ni namenjenih
kratkočasenju in zabavi otrok, temveč so svojčas pogosto spremljale
predporočna, sprejemna in druga obredja.

Maja Godina Golija, Vanja Huzjan,
Špela Ledinek Lozej

GOVORICA PREDMETOV

ZRC SAZU, zbirka efka, 2021, m. v., 172 str., 19 €

Materialna kultura vedno daje zanesljive podatke
o ljudeh, obenem so predmeti tudi danes – v času
širitve pomena virtualnega sveta, pomemben del
naše eksistence in komunikacije – vidni, povedni
in razumljivi indikatorji, kaj smo. Tri uveljavljene avtorice v petih pri
spevkih predstavljajo svoje poglede na določene vrste premetov: Vanja
Huzjan piše o razmerju med človekom in predmetom ter posebej še
o oblačilni kulturi, kjer postavi v ospredje oblačilni videz predšolskih
otrok, Maja Godina Golija sledi zgodovini raziskovanja materialne
kulture na Slovenskem, nato se v poglavju o prehranski kulturi posebej
posveti bučam in bučnemu olju, Špela Ledinek Lozej pa se ukvarja s
stanovanjsko kulturo in poudarja značilnosti ognjišč v Vipavski dolini.

Monika Kropej Telban

PRIPOVEDNO IZROČILO

Razvoj in raziskovanje

ZRC SAZU, zbirka efka, 2021, m. v., 190 str., 19 €

Etnologinja Monika Kropej Telban se tu ukvarja z
značilnostmi in razvojem ter različnimi teorijami
in metodami raziskovanja pripovednega izročila v
preteklosti in danes. Ugotavlja, da so slovenske prav
ljice, povedke, šaljive zgodbe in drugo pripovedno
izročilo del svetovne slovstvene dediščine in širše pripovedne kultu
re, nato pa obravnava posebnosti posameznih pripovednih žanrov od
mitov, bajk, legend in pravljic prek basni in pripovedk do spominskih
pripovedi ter sodobnih povedk in govorice. Dodaja še pregled teorij
raziskovanja in razvoja pripovednega izročila, oriše zgodovino zbiranja
in raziskovanja slovenske slovstvene folklore ter nazadnje opozori na
delo, ki sta ga na tem področju opravila Jernej Kopitar in Karel Štrekelj.
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4. 3. — 15. 4. 2022

Festival Literature sveta Fabula z izjemnimi sodobnimi literarnimi glasovi nagovarja vse knjižne navdušence. Vabimo vas na predstavitve novih knjig priznanih tujih
avtorjev, bogat osrednji in spremljevalni program festivala, ki bo obogatil Ljubljano
in številna druga mesta v mesecu marcu in aprilu. Več o festivalu, knjigah, avtorjih in
avtoricah na www.festival-fabula.org. Knjige iz festivalske zbirke Žepna Beletrina so
na voljo za 10 evrov, kupite jih lahko v knjigarni Beletrina, na festivalskih prizoriščih
in na www.beletrina.si.

Mieko Kawakami

Marieke Lucas Rijneveld

Chimamanda Ngozi Adichie

VSA MOJA POLETJA

NELAGODJE VEČERA

ZAPISKI O ŽALOVANJU

Fabulin literarni večer: Cankarjev dom,
četrtek, 14. april, ob 20. uri

Fabulin literarni večer: Cankarjev dom,
nedelja, 10. april, ob 20. uri

Fabula v teoriji: Cankarjev dom,
torek, 15. marec, ob 20. uri

»Mieko Kawakami je vrhunska umetnica
in nenehno razvijajoča se stilistka, obenem pa tako berljiva pripovednica, da ji
uspe pritegniti bralske množice.«
— The Japan Times

»Impresivno . . . Resnično nenavadna,
presunljiva opažanja, s katerimi otrok Jas
poskuša osmisliti svet odraslih, dajejo temu
romanu žalosti posebno moč. Knjiga, ki jo
je potrebno prebrati — in si jo zapomniti.«
— The Economist

»Avtoričina prefinjeno odkrita kronika
žalovanja v velikem zamahu artikulira
grozljivost bridkosti, nemoči in izgube med
pandemijo COVID-19.«
—Booklist

Mieko Kawakami (1976) je kot pesnica
debitirala leta 2006, leto kasneje pa objavila dve
noveli in za drugo, naslovljeno Dojke in jajčeca,
prejela nagrado za mlade literarne upe. Njeno
najuspešnejše delo doslej, roman Vsa moja poletja ji je prinesel svetovno slavo in bil uvrščen
med 10 literarnih vrhuncev leta 2020 po izboru
revije Time.

Marieke Lucas Rijneveld (1991) je eden
najopaznejših novih peres nizozemske književnosti. Za roman Nelagodje večera, ki z brutalno
neposrednostjo in nadrealističnimi podobami
pripoveduje o posledicah družinske travme,
je leta 2020 kot prvi nizozemski avtor prejel
prestižno nagrado mednarodni booker.

Roman izjemne čustvene neizprosnosti in
globine Vsa moja poletja sodi v tisto ne preveč
številčno, a zato toliko bolj cenjeno skupino
literarnih del, glede katerih sta si splošno in
strokovno občinstvo tako na vzhodni kot zahodni polobli soglasna v svojem navdušenju.

»Izjemno«, »Vznemirljivo«, »Sijajno«,
»Prelepo« so le nekateri od presežnikov, s
katerimi so osrednji svetovni mediji pospremili
osupljiv prvenec Nelagodje večera, fascinantno
študijo žalovanja, navdihnjeno z resnično avtorjevo izkušnjo ob izgubi brata.

Knjigo sta prevedla Nina Habjan
Villarreal in Domen Kavčič.

Knjigo je prevedla Mateja Seliškar Kenda.

Chimamanda Ngozi Adichie (1977) je ena od
najpomembnejših avtoric afriške in svetovne
literature, ki za svoje večkrat nagrajeno delo
doživlja izjemen odmev po svetu, redno pa je
tudi med nominirankami za Nobelovo nagrado
za literaturo.
Zapiski o žalovanju prinašajo intimno in
tragično izkušnjo smrti in bridkosti. Zgodba o
žalovanju, ki ni le intimna zgodba posameznika, pač pa se dotika bralcev po vsem svetu,
opominja tudi na obdobje po prestanem žalovanju, ko prevladajo moč spominjanja, ljubezen
do bližnjih, nujnost spoznanja minljivosti in
neizmerno upanje v prihodnost.
Knjigo je prevedla Špela Vodopivec, izšla pa
bo v sozaložništvu z založbo UMco.

Likovna podoba festivala: Eva Mlinar

Zora del Buono

Sergej Lebedjev

Dino Pešut

MARŠALINJA

DEŽELA POZABE

OČETOV SINKO

Fabulin literarni večer: Cankarjev dom,
petek, 18. marec, ob 20. uri

Otvoritev festivala: Cankarjev dom,
sobota, 5. marec, ob 20. uri.

Fabula Hub: Cankarjev dom,
četrtek, 10. marec, ob 20. uri

»Na Netflixu bi bila Maršalinja predstavljena kot ‘film z močnimi ženskami’«
— TAZ

»Sergej Lebedjev odpira povsem novo področje v literaturi. Lebedjeva proza se napaja s slikovitimi, detajlnimi opisi, ki so plod
avtorjevega izjemnega daru opazovanja.«
— Der Spiegel

»Zgodba o milenijcih, ki imajo svet pred
seboj, nimajo pa svojega doma.«
— Jutarnji list

Zora del Buono (1962) je švicarska arhitektka,
novinarka in pisateljica. Prvi roman je objavila
leta 2008 in z njim takoj pritegnila bralsko in
kritiško pozornost. Izdala je še tri romane in
napisala dva potopisa, za katere je prejela mnoge
nagrade, njeno zadnje in zelo odmevno delo je
večplastna družinska saga Maršalinja.
Maršalinja v izpiljenem, kompleksnem in
duhovitem slogu postavi nepozaben literarni
spomenik avtoričini babici, s prikazovanjem
življenja v času vojn in nasilja, zagretih in
ideoloških bojev, ki krojijo svet vse do današnjih
dni, pa izpiše tudi izvrstno sliko dramatičnega
časa 20. stoletja.
Knjigo je prevedla Mojca Kranjc.

Sergej Lebedjev (1981) je ruski pesnik, esejist
in novinar. Večkrat nagrajen in prevajan avtor
ima svetovni sloves enega najboljših pisateljev
ruske mlajše generacije, ki v svojih delih operira
z zgodovinskimi sledovi ter se ukvarja s tem
kako spomin rešiti iz roba pozabe.

Dino Pešut (1990) je hrvaški dramaturg,
pisatelj in pesnik. Njegova dramska in književna
dela so prejela mnoge ugledne hrvaške in mednarodne nagrade ter so izjemno priljubljena
med hrvaško literarno kritiko in bralstvom.
Njegovo delo odlično poustvarja trenutek, v
katerem živimo in ki mu ga uspe preslikati v
vrhunsko literarno umetnino.

Mojstrski roman Dežela pozabe je vznemirljiv
zvrstni preplet družinske sage, potopisa in kronike z elementi trilerja, ki nas posrka še toliko
globlje zaradi pisateljeve neverjetne zmožnosti
pretanjenega opazovanja in presunljive lepote
opisa, s katerim je našel učinkovit način, kako
zapisano pozabi obnoviti prav z – zapisanim.

Brezkompromisno, s kratkimi in udarnimi
poglavji, v katerih se izmenjujejo seks in smrt,
strah in veselje in kjer se problemska vprašanja
družijo z navidezno lahkotnostjo in šarmom, je
Očetov sinko predvsem roman o mladi, občutljivi in izobraženi generaciji, ki ji družba vztrajno odreka (eksistencialne) možnosti.

Knjigo je prevedla Sara Špelec.

Knjigo je prevedla Dijana Matković.

Ivana Šojat

UNTERSTADT
Fabulin literarni večer: Cankarjev dom,
sreda, 6. april, ob 20. uri
»Unterstadt je v prvi vrsti odličen roman, ki spregovori o
usodah ljudi, živečih na ‘razpotju zgodovine, ki je podivjala.’«
— Vijenac

Knjigo Unterstadt, hrvaške pisateljice, esejistke, pesnice in prevajalke
Ivane Šojat (1971), ki je prejela vsa večja hrvaška literarna priznanja,
je prevedel Jure Potokar, izšla pa bo v sozaložništvu z založbo Didakta.
Predstavljena bo kot del spremljevalnega programa Fabule 2022.

Ne spreglejte:

Fabula pred Fabulo:
Dževad Karahasan
Fabula v teoriji:
Didier Eribon
Fabula po Fabuli:
Brina Svit in Maja Haderlap
in ostali spremljevalni program
(več o programskih sklopih na
www.festival-fabula.org)

združenje splošnih knjižnic

pripravila: Luana Malec

S krepitvijo informacijske, medijske in metapismenosti skušamo v knjižnicah pomagati k opolnomočenju, da bi
lahko vsi prebivalci razvijali in izražali informirana stališča ter polno sodelovali v družbi.

Družbena odgovornost knjižnic v svetu dezinformacij
Voltaire je nekoč dejal: »Berimo in plešimo; to dvoje ne bo svetu nikoli
škodovalo.« Danes se zdi, da se je Voltaire zmotil in da lahko tudi bra
nje škoduje. Danes lahko en sam tvit sproži množico spletnih trolov.
Če smo nekoč mislili, da sta Facebook ali Twitter znanilca nove dobe –
da bo z njima prišel čas, v katerem bomo slišani vsi, se danes zdi, da so
ta omrežja informacijsko neuporabna, da so v resnici koristna samo še
sejalcem dezinformacij, trolom, oglaševalcem in botom. Je torej glavni
krivec dezinformacij splet?
Dezinformacije so prisotne v vseh kulturah in civilizacijah. Vlade,
organizacije in posamezniki jih že tisočletja uporabljajo za krepitev
svoje moči, vpliva in interesov. Digitalna tehnologija je te procese šir
jenja samo še okrepila in pohitrila. Težava spletnih informacij ni samo
v njihovem obsegu, ampak tudi v preprostosti, s katero jih lahko ljudje
delimo. Številne študije ob tem kažejo, da imajo danes objektivna dej
stva pogosto manjši vpliv na oblikovanje javnega mnenja od nagovar
janja na čustva in osebna prepričanja. Ustvarjalci dezinformacij jih ta
ko opremijo s čustvenim nabojem in poskrbijo, da se njihova vsebina
sklada z obstoječimi predsodki ljudi. Svoje nato v družbenih omrežjih
opravijo še spletni algoritmi, ki nas na podlagi preteklih zanimanj in
klikov vodijo v začaran krog podobno mislečih. V teh t. i. mehurčkih
pa se informacije ne delijo več zato, da bi nekoga informirali, ampak
predvsem, da bi izrazili pripadnost neki skupnosti ali ideologiji. Ko ne
ka skupnost verjame v nekaj, za kar se izkaže, da je napačno, je to, da
še naprej verjame, izraz pripadnosti, vere. In slednje je težko preseči.
Drastične spremembe pa se ne dogajajo samo v virtualni, ampak v
celotni medijski krajini. Slabijo se uveljavljene prakse novinarskega
preverjanja in institucionalne odgovornosti, kar sproža med prebivalci

PREVERI VIR

Razišči spletni portal, preveri njegovo
poslanstvo in poišči kontaktne podatke.

PREVERI AVTORJA

Preveri, kdo je avtor novice. Mu lahko
zaupaš? Je to resnična oseba?

PREVERI DATUM

PREBERI CELO NOVICO

Naslovi so lahko zavajajoči. O čem novica
sploh govori?

DODATNI VIRI

Klikni na povezave v novici in preveri, ali
potrjujejo informacije v novici.

JE TO ŠALA?

Ponatisnjene novice niso nujno
aktualne.

Če je novica preveč nenavadna, gre morda
za šalo. Prouči portal in preveri avtorja.

OZAVESTI PREDSODKE VPRAŠAJ STROKOVNJAKE

Razmisli, ali tvoja prepričanja vplivajo
na presojo.

Vprašaj knjižničarja ali novico preveri na
portalih za preverjanje informacij.

International Federation of Library Associations and Institutions
With thanks to www.FactCheck.org
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številne negativne odzive. Med slednjimi je nedavna britanska študi
ja izpostavila zmedo, dvome ljudi o tem, kaj je res in kaj ne, izgubo za
upanja, fragmentiranje javnosti, neodgovornost in ne nazadnje apati
jo – odmikanje prebivalcev od ustaljenih družbenih struktur in izgubo
vere v demokracijo.
Ko razmišljamo, kaj lahko knjižnice v povezavi z dezinformacijsko
krizo družbe storijo, je etika gotovo pomembno izhodišče. Etika knjiž
ničarjev temelji na zavezi, da uporabnikom zagotovijo prost dostop do
zanesljivih in verodostojnih informacij. Mednarodno knjižnično zdru
ženje IFLA je to vlogo poudarilo v dokumentih, kot so Internet mani
festo (2014), Statement on Digital Literacy (2017) in IFLA Statement
on Fake News (2018). Prav tako se IFLA že vrsto let ukvarja tudi s po
budami o medijski in informacijski pismenosti.
Splošne knjižnice, tudi slovenske, so se v boju proti širjenju dezin
formacij odzvale tudi v praksi. Pripravile so vrsto pobud, delavnic in
programov, ki vključujejo od različnih smernic za prepoznavo dezin
formacij ter programov informacijske, medijske in metapismenosti do
ponudbe različnih spletnih mest za preverjanje dejstev, pa tudi zago
vorništva ipd.
Primer odlične prakse na tem področju je ameriška startup orga
nizacija Newsguard, ki je bila leta 2018 ustanovljena za boj proti dez
informacijam in za spodbujanje medijske pismenosti. Novinarji, za
posleni v NewsGuardu, ocenjujejo verodostojnost in transparentnost
novičarskih spletnih mest na podlagi devetih, natančno opredeljenih
in javno objavljenih kriterijev. Ocene spletnih strani, ki jih redno osve
žujejo, so naročnikom dostopne za simbolično plačilo preko namen
skega vtičnika v brskalniku. Leto kasneje je bilo z NewsGuardom po
vezanih že več kot šeststo ameriških splošnih knjižnic, širi pa se tudi v
Evropo, začenši z analizo spletnih mest v Nemčiji, Franciji, Veliki Bri
taniji in Italiji. Njegov vtičnik je sedaj brezplačno na voljo vsem sode
lujočim splošnim knjižnicam, tudi koprski in grosupeljski, kar po eni
strani pomaga ljudem pri presoji kredibilnosti spletnih virov, po drugi
strani pa spodbuja medije k večji odgovornosti do ljudi.
V boju proti dezinformacijam in drugim spletnim pastem, kot so zlo
raba osebnih podatkov, spletne manipulacije, dezinformacije, prevare
in odvisnosti, se slovenske splošne knjižnice vključujejo tudi v števil
ne evropske iniciative. Tako smo se v Knjižnici Koper nedavno uvrsti
li med peterico prestižnih evropskih institucij, ki sodelujejo v projektu
organizacije Tactical Tech iz Berlina – What the Future Wants – Splet
na prihodnost. Cilj projekta je mlade z namenskimi delavnicami spod
buditi h kritičnemu razmišljanju o pasteh razvijajočega se digitalnega
okolja, na katero trenutno nimajo vpliva, četudi ga bodo nekoč pode
dovali in v njem živeli. What the Future Wants – Spletna prihodnost
nadgrajuje projekt The Glass Room – izdaja o napačnih informacijah,
pri katerem je s prevodom in gostovanjem obsežne razstave v Sloveniji
prav tako sodelovala Knjižnica Koper. Razstava Glass Room, ki je dos
topna tudi v virtualni obliki, ponazarja, kako so družbena omrežja in
splet spremenili način branja informacij in reagiranja nanje. Razkriva,
zakaj prepoznavanje »lažnih novic« ni tako preprosto, kot se sliši, in ka
ko je že sam izraz »lažna novica« enako problematičen kot novica sa
ma. Poglablja se v svet globokih ponaredkov, ki so dandanes tako reali
stični, da jih je skorajda nemogoče prepoznati. Razkriva pa tudi, zakaj
so platforme družbenih omrežij zgrajene tako, da pritegnejo našo po
zornost, in kako so lahko uporabljene, da spremenijo naše razmišljanje.
S krepitvijo informacijske, medijske in metapismenosti skušamo v
knjižnicah pomagati k opolnomočenju, da bi lahko vsi prebivalci raz
vijali in izražali informirana stališča ter polno sodelovali v družbi. Zato
si bomo dejavnosti, ki jih izvajamo v boju proti dezinformacijam, pri
zadevali nadalje razvijati in v prihodnje povezati tudi z drugimi resor
ji, da se prepoznajo in priznajo v širši javnosti in na ravneh, kjer lahko
pride do skupnega napredka, razvoja in naložb.

angažirano
Robert Castel, Karel Bleiweis

Franjo Štiblar

Zlata doba alienizma;
Blaznice (norišnice): Kakoršne
morajo biti in kaj je njih namen

Ekonomski in širši druženi vidiki
boja proti pandemiji

PSIHIATRIČNI RED

COVID-19 IN SLOVENCI

Pravna fakulteta, 2022, m. v., 216 str., 19 €

prevod: Sonja Dular, Bogdan Lešnik
Založba /*cf., Rdeča zbirka,
2021, m. v., 407 str., 26 €

Castel (1933–2013) je bil francoski
raziskovalec in sociolog, ki se je na začetku svoje publicistične poti
posvečal izvorom (administrativnega) upravljanja duševnih bolezni v
Franciji, pri čemer se je naslanjal na delo Michala Foucaulta, kasneje
pa se je bolj nagnil v preučevanje plačnih sistemov in vzrokov za soci
alno neenakost ter možnostim za tovrstno izboljšavo družbe. Njegova
monografija Psihiatrični red iz leta 1977 več kot štirideset let po izi
du ostaja ena pomembnih raziskav o tem, kako je v Franciji blaznost
(uradno) postala duševna bolezen oziroma kako je ta pravno-politični
problem, ki se v svoji današnji obliki vleče vse od 18. stoletja, v prvi
polovici 19. stoletja (zakon o odtujenih, ki je določeni kategoriji rev
nih in bolnih priznal pravico do podpore in oskrbe, je bil sprejet leta
1838) postal predmet medicinske obravnave. Ta »problem« je v Fran
ciji dobil ime duševna odtujenost (aliénation mentale), Castel je stroki
dal ime alienizem, strokovnjakom pa alienisti, ti pa so bili med najv
plivnejšimi začetniki mednarodnega medicinskega gibanja, ki se je na
prelomu v 20. stoletje izteklo v globalni koncept psihiatrije. Knjigi je za
vzporejanje s slovenskim miselnim prostorom približno tistega časa
dodano besedilo Blaznice (norišnice), ki ga je leta 1878 napisal Karel
Bleiweis, obsežno spremno besedo h Castelovemu gostobesednemu
in baročno strokovnemu besedilu pa je napisal Bogdan Lešnik, eden
od prevajalcev te zgledno urejene knjige. > Samo Rugelj

Univerzitetni profesor Franjo Štiblar se
je po uspešnici Svetovna kriza in Slo
venci: kako jo preživeti?, ki je izšla leta
2008 (več kot 6000 prodanih izvodov),
na inovativen način lotil koronakrize. Z
makro vidika je analiziral 43 držav (med njimi tudi Slovenijo in Hr
vaško), pri čemer ga je zanimal pomen specifičnosti okolja države za
vnos covida-19 vanjo, nato pa ocena škode, ki jo širjenje virusa pov
zroča. Avtor se je odločil za multidisciplinaren pristop, saj je poleg
ekonomskih vključil še zdravstvene, geostrateške, demografske in po
litične značilnosti države. V knjigi kvantitativno, empirično poglob
ljeno analizira in napoveduje vpliv covida-19 na značilnosti okolja
v državi in na življenje njenih prebivalcev. Potrjuje pozitivno vlogo
stimulativne in ne zategovalne ekonomske politike v odpravi posledic
krize. Predlagani protikoronski ukrepi v knjigi na makro ravni Slo
venije podpirajo krepitev javnega zdravstva, nadaljevanje ekonomske
nuklearne stimulacije z doslednim izvajanjem zaščitnih ukrepov (nu
diti ljudem in gospodarstvu toliko fiskalne in bančne podpore, kolikor
je potrebujejo, hkrati dosledno in popolnoma uveljaviti kratkoročno
protikoronsko zaprtje), sočasno pa vpeljati geostrateške premisleke,
demografske premike v smeri prostorske razpršitve bivanja prebi
valstva in večje skrbi za ranljive skupine ter ukrepe politične demo
kratizacije s poudarjeno osebno odgovornostjo. Knjiga je dragocen,
strokoven uvid v koronakrizo v času, ko ne vidimo pravega izhoda in
ko nam panoramski pogled ter izkušnja preteklih kriz lahko ponudita
nove uvide in premisleke za prihodnost. > Beti Hlebec

Prenehaj ugajati:

POSTAVI
MEJE!
Nauči se nevtralizirati strup
psiholoških strupenjač s pomočjo
knjižne uspešnice, prevedene
v več kot 10 jezikov.
Zaživi svobodno in povezano
z dobrimi ljudmi.

Poskenirajte
kodo in uživajte
v poskusnem
branju.

v trgovinah Mladinske knjige

www.emka.si
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feminizem in psihologija
Caroline Criado Perez

Vesna V. Godina

Kako vrzeli v podatkih in raziskavah
oblikujejo svet po moški meri

Razmisleki o feministični ideologiji

NEVIDNE

ZABLODE FEMINIZMA

Beletrina, zbirka Koda,
2021, t. v., 287 str., 27 €, JAK

prevod: Miriam Drev
UMco, zbirka Angažirano,
2022, m. v., 499 str., 26,90 €, JAK

Caroline Criado Perez

Ne glede na to, koliko je ženskam
uspelo v zadnjem stoletju narediti za
svojo enakopravnost, nam izjemna
knjiga Nevidne, napisala jo je brazil
ska publicistka in zagovornica ženskih
pravic Caroline Criado Perez (1984), ki
deluje v Angliji, pokaže, da je človeška
civilizacija še vedno zgrajena po mo
ški podobi. Podatki in raziskave, ki so
osnova za vsakovrstne javne politike
od načrtovanja mest do organiziranja zdravstvenega sistema, so veči
noma namreč takšni, da žensk ne vključujejo – teh podatkov preprosto
ni, kar avtorica imenuje »vrzel podatkov po spolu«. Ker večina podat
kov, ki so osnova za odločanje, spregleda spol (saj temeljijo na prepri
čanju, da je osnova za večino merjenj moški, ženski spol pa je nekaj
atipičnega in postranskega), sta pristranskost in diskriminacija vgrajeni
v naš družbeni sistem na številnih ravneh, ženske pa zaradi njunih za
hrbtnih posledic plačujejo ogromno ceno v višji porabi svojega časa,
lastnih finančnih sredstev, včasih pa tudi zdravja in življenja samega.
Caroline Criado Perez je preiskala vse sfere človekovega življenja od
različnih delovnih mest, prek domačih in javnih prostorov ter s stotina
mi navedenih študij, ki jih včasih zato tudi malce pikro komentira, po
kazala na nevarne vzorce pri pridobivanju podatkov, na podlagi katerih
potem temeljijo odločitve ter njihove posledice za življenje žensk. Z
Nevidnimi je tako napisala energično, ostro in domišljeno delo, ki velja
za prelomno na tem področju. Knjiga je do zdaj prevedena že v tride
set jezikov, in je povsod, kjer je izšla, imela velik odmev (dobila je tudi
nagradi za najboljšo znanstveno in najboljšo poslovno knjigo) in samo
upamo lahko, da bo vzbudila zanimanje tudi pri nas. > Renate Rugelj

Marie-Louise von Franz

APULEJEV ZLATI OSEL

Osvoboditev ženskega v moškem;
Dopolnjena izdaja
prevod: Andraž Zidar

PUER AETERNUS

prevod: Marijan Mlekuž
UMco, zbirka Preobrazba,
2022, m. v., 306/370 str., 24,90 €/knjigo, JAK

Marie-Louise von Franz

Marie-Louise von Franz (1915–1998) je ena najbolj znanih jungo
vskih psihoterapevtk, njen pomemben prispevek pa je v tem, da je
znala jungovsko (analitično) psihologijo širšemu občinstvu približati
na razumljiv način, predvsem z obravnavo literarnih besedil in prav
ljic. Odličen primer tega je njena razlaga priljubljenega dela Mali
princ francoskega pisatelja Antoina de Saint-Exupéryja v knjigi Puer
aeternus. To pa velja tudi za njeno knjižno obravnavo dela Zlati osel
antičnega avtorja Apuleja. Večina literarnih komparativistov vidi to
delo kot nizanje stilsko izpiljenih, bolj ali manj hudomušnih zgodb, a
brez nekega globljega smisla. Vendar M.-L. von Franz uspe z obširnim
poznavanjem antike, predvsem pa z uporabo jungovske psihologije
prikazati, da je Apulejeva knjiga prepletena z rdečo nitjo osvobajanja
od negativnega materinskega kompleksa. Tako pri Malem princu kot
Zlatem oslu gre za žlahten primer interdisciplinarnega sodelovanja:
36

164 | januar–februar 2022

Vesna V. Godina

Vedno intrigantna sociologinja in an
tropologinja Vesna V. Godina že dolgo
analizira ključne družbene premene
sodobnega časa, kar je pokazala tudi s
svojo knjigo Zablode postsocializma. V
svoji najnovejši knjigi Zablode feminiz
ma se je lotila še ene – globalno zani
mive – teme, saj je ob tem, ko ji je prišla v roke knjige Zakaj nisem fe
ministka, ki jo je napisala Jessa Crispin, ugotovila, da je članek s skoraj
enakim naslovom napisala že pred četrt stoletja. Feminizem, s katerim
se je Godina srečevala in s katerim se ni mogla strinjati, je bil namreč
tisto, kar Crispinova imenuje univerzalni feminizem, njegove značil
nosti pa so med drugim naslednje: gre za samovšečen samonanašalni
miselni proces – ker se oseba opredeljuje za feministko, zato je vsako
njeno dejanje feministično, naj bo še tako banalno in nazadnjaško; gre
za boj, ki ženskam omogoča, da enakovredno sodelujejo v zatiranju
nemočnih in revnih; gre za metodo zasramovanja in utišanja vseh, ki
se ne strinjajo z njimi, pri čemer izhajajo iz stališča, da je nestrinjanje
ali konflikt razžalitev; gre za zaščitni sistem, ki z opozorili pred škod
ljivimi vsebinami, s politično korektnim jezikom in slamnatimi argu
menti preprečuje, da bi se kadarkoli počutili neprijetno ali izzvani itn.
Tako se Godina v tej strokovni monografiji ukvarja z razlogi, o katerih
je skozi leta ugotovila, da neposredno povzročajo njeno nelagodje v
zvezi s sodobnim belim zahodnim feminizmom, pri čemer so neka
teri osebni in posledica (dolgoletnih pedagoških) izkušenj, spet drugi
pa strokovni, saj je ugotovila, da je beli zahodni feminizem, podobno
kot postsocializem, v resnici ideološko polje in ideologija, ki služi pro
dukciji in reprodukciji gospostvenih in oblastnih razmerij. Knjiga, ki
sodobni feminizem osvetljuje na izviren način. > Samo Rugelj
literarne zgodbe lahko nudijo ogrom
no koristne snovi za psihoanalitično
obravnavo, uporaba jungovske psi
hologije pa lahko privede do boljšega
razumevanja literarnih besedil. To
bralcem omogoči poglobljeno razu
mevanje vsakdanjih psiholoških pro
blemov, soočanja z njimi ter njihove
ga reševanja. Zato imajo knjige von
Franzeve tudi uporabno vrednost.
V knjigah Puer aeternus in Apulejev
Zlati osel je M.-L. von Franz sijajno
opredelila tudi psihološki sindrom
puera aeternusa, večnega mladeniča.
Ta je lahko na prvi pogled izjemno
očarljiv in prijeten, a so zanj značilni
nezanesljivost, lenoba, nezmožnost
vstopanja v odnose, zavračanje avto
ritete in vsakdanjega načina življenja,
manipulativnost, še posebej do žensk. Vsakodnevne zgodbe pričajo,
da je takšnih primerov vedno več, nekateri pa danes govorijo celo o
»epidemiji« kriz v partnerskih odnosih. Zato sta knjigi Apulejev Zlati
osel in Puer aeternus (ki ponovno izhaja v drugi slovenski izdaji), za
današnji čas še kako aktualni. Knjigama sta dodani spremni besedi Ve
sne Švab in Boštjana M. Zupančiča. > Samo Rugelj

Založba Univerze v Ljubljani
predstavlja knjižne novosti

TERAPEVTSKE GIBALNE
DEJAVNOSTI ZA OTROKE
S POSEBNIMI POTREBAMI

SUPERVIZIJA V
SOCIALNEM DELU

Erna Žgur, Tjaša Filipčič (ur.)

333 str., 28,00 EUR
Fakulteta za socialno delo

150 str., 16,00 EUR
Pedagoška fakulteta

O vlogi gibalnih sposobnosti in
pomenu razumevanja gibalnega
razvoja v zgodnji obravnavi
otroka.

Petra Videmšek

Temeljno delo izkušene avtorice,
ki vodi supervizijske procese.

PRAVICA DO ABORTUSA
Ana Kralj, Tanja Rener, Vesna
Leskošek, Metka Mencin, Mirjana
Nastran Ule
218 str., 25,00 EUR
Založba Fakultete za družbene vede

Zgoščena študija družbenih
okoliščin, ki so pogojevale
rojstvo in razvoj reproduktivnih
pravic v Sloveniji.

PREMISLEKI O
IZOBRAŽEVANJU IN UČENJU
ODRASLIH: ANDRAGOŠKA
DEDIŠČINA SABINE JELENC
KRAŠOVEC
Borut Mikulec, Sonja Kump,
Tadej Košmerl (ur.)
242 str., 22,90 EUR
Znanstvena založba
Filozofske fakultete

Knjiga, nastala na pobudo
andragoške skupnosti v
Sloveniji ob veliko prezgodnjem
slovesu dr. Sabine Jelenc
Krašovec.

PRAKTIKUM IZ UPRAVNEGA
PROCESNEGA PRAVA
Polonca Kovač
105 str., 12,00 EUR
Založba Fakultete za upravo

Učno gradivo, ki preučuje
tematiko načel in pravil
v splošnih in posamičnih
upravnih razmerjih.

SUSTAINOMICS IN
TOURISM: ECOLOGICAL,
ECONOMIC AND POLITICAL
SUSTAINABILITY ISSUES

TERAPEVTSKI VRT /
THERAPEUTIC GARDEN

Tanja Mihalič

189 str., 28,00 EUR
Biotehniška fakulteta

243 str., 29,90 EUR
Ekonomska fakulteta

Edinstvena publikacija, ki
združuje turistične, ekološke,
ekonomske in politične vidike
trajnosti.

Blanka Ravnjak, Jože Bavcon,
Lea Gabrovšek, Lea Šuc

Delo integralno povezuje
delovno terapijo s hortikulturo
(botaniko).

Založba Univerze v Ljubljani je skupna organizacijska enota Univerze v Ljubljani,
ki povezuje založniško dejavnost na 26-ih članicah UL. Predstavljene knjige
lahko kupite v spletni knjigarni Založbe UL in na posameznih fakultetah.
Založba Univerze v Ljubljani
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
E: zalozba@uni-lj.si • T: 01 241 11 81

knjigarna.uni-lj.si

3D ANIMACIJE:
USTVARJANJE OD GIBA
DO SIMULACIJE
Helena Gabrijelčič Tomc,
Tanja Nuša Kočevar, Andrej Iskra
212 str., 25,00 EUR
Naravoslovnotehniška fakulteta

Celovit pregled področja 3D
računalniške animacije.

intervju: Ksenija Medved

pogovarjala se je:
Tatjana Jamnik

Ksenija Medved, vodja Knjižnice Ivančna Gorica, že vrsto let skrbi ne le za dobro obiskanost knjižnice, temveč tudi za ozavešča
nje lokalnega prebivalstva o pasteh zaslonov in spleta. In seveda za bralno pismenost: snuje in moderira bralne klube za različne
starostne (in ranljive) skupine, od seniorjev do šolarjev, poleg tega pa je eden nosilnih stebrov Zavezništva za dvig ravni bralne kul
ture in webinarja za moderatorje bralnih klubov. Spletni seminar za knjižničarje, učitelje in vse druge, ki se zavedajo pomena nego
vanja bralne kulture s skupinskimi pogovori, bomo spomladi izvedli že četrtič. Tokrat fokus z odraslih širimo še na otroke in mla
dostnike, zato sem Ksenijo povprašala o njenem delu z mladimi.

Jamnik: Všeč mi je, da mladih ne obsojaš, češ,
»nočejo brati«, ampak iščeš razloge za njihov
odklon od knjig. Med prvimi v Sloveniji si iz
vedla akcijo ozaveščanja o odvisnosti od za
slonov in spleta. Kako ti je uspelo detektirati,
da je to glavni vzrok za nebranje knjig?
Medved: Že kmalu, še »v pionirskih časih«, sem
bila sama zasvojena z zasloni, zato sem dodobra
raziskala, za kaj gre, tudi kot novinarka pri časopisu Spletka (Delo revije), hodila na izobraževanja, brala o možganih, raziskavah. Mladini v naši
knjižnici nismo dovolili nekontrolirane uporabe
računalnikov. Družba je vseeno brzela v splošno
dostopnost vsega, kar je ponujal splet, mladi so
dobili dostop do dopamina – kot bi jim odprli vse
vinske kleti. Družba je reagirala prepozno ali pa
sploh ne. Sami smo ustanovili veliko Skupino za
nekemično odvisnost, ki združuje učitelje, vzgojiteljice, profesorje, socialno službo in društvo proti demenci ter bili zelo aktivni s predavanji, zloženkami itd. Pričeli smo uporabljati mednarodne
in lastne modele za prepoznavanje spletnih pasti
in virov, pa tudi spodbujali ustanavljanje bralnih
klubov, saj vrnitev branja med ljudi ni enostavna
naloga. Mladi niso krivi za vse to, poskušajo preživeti v takem svetu.
Jamnik: Potem pa je prišla korona in mlade do
konca pognala na splet ...
Medved: Res je. Vseeno je korona ponekod prinesla tudi malo več branja in odpor do zaslonov.
Opazili smo, da prihaja nova generacija staršev,
ki se zaveda pasti in otrok vendarle ne izpostavlja
toliko zaslonom. Poznajo priporočila postopnosti, neizpostavljanja modri svetlobi, poznajo nujnost izkušnje realnosti, opažamo, da se zavedajo
tudi pomena branja, spet kupujejo knjige. Zgodbe o tem, da so otroci odsotni, da ne berejo, da
jih nič ne zanima, žal ostajajo. Terapevti, denimo
Miha Kramli iz Centra za zdravljenje zasvojenosti
v Novi Gorici, imajo polne roke dela. Mladi, ki pridejo tja v skrajni obliki prizadetosti, za računalnikom jedo, spijo, odvajajo blato v plenice, nimajo
stika z realnostjo.
Jamnik: Kaj je glavni problem zasvojenosti z
zasloni?

... Zopet se je izkazalo,
kako žejni so naši otroci besede,
ki je namenjena njim,
ne ocenjevanju, in kako si želijo
povedati svoje mnenje. ...
38
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Medved: Branje je vaja iz empatije,
tu pa so generacije, ki izkušnje branja nimajo ali jo izgubljajo. Apatijo
do branja sem po koroni opazila celo v svojih bralnih klubih. In pri sebi.
Nove navade z zasloni se zelo hitro
»zapečejo« v naše možgane. Možgani so plastični, ne elastični, in vsako izgubljeno navado moraš mukoma pridobiti nazaj. Kar petdeset
odstotkov Slovencev sploh ne bere.
Kam gremo? Kakšna družba bo to?
Smo ji mogoče že priča?
Jamnik: Kaj lahko ukrenemo?
Medved: Knjižničarji vemo, da je
eno od »zdravil« za naše možgane,
poleg reševanja križank, sudokuja in vseh poglobljenih dejavnosti, primernih za preprečevanje demence, branje. Še več, raziskave so
pokazale, da bi bila država bralcev
bolj inteligentna, miroljubna, celo bogatejša in bolj zdrava. Z veliko
gotovostjo si drznem trditi, da v tej
državi ne bi bilo korone ali pa bi bila zelo hitro izkoreninjena. Predvidevam, da bo branje postalo oz. je
že postalo del terapij pri delu različ- Ksenija Medved
nih strokovnjakov.
Medved: V našem okolju smo se dogovorili, da
Jamnik: Kako branje sprejemajo mladi?
Medved: V pogovorih z mladimi sem izvedela, pride v razred kar knjižničar iz splošne knjižnice.
da se svoje zasvojenosti zavedajo. Ko sem do- Pred korono sem več razredov obiskala s pisatebivala na prakso dijake, sem si privoščila dati za ljico Olgo Pega Kunstelj. Zopet se je izkazalo, kanalogo, da nekaj preberejo. Soočena sem bila z ko žejni so naši otroci besede, ki je namenjena
odporom, izmikanjem, čeprav so bili gimnazijci, njim, ne ocenjevanju, in kako si želijo povedati
odličnjaki. Pozvala sem jih: »Izzivam vas, da pre- svoje mnenje. Trenutno sem v navezi s profesoriberete knjigo, da zdržite. To je eksperiment, ali co slovenskega jezika, s katero sva zasnovali bralzmorete toliko pozornosti. Vsak dan berite ravno ni klub » Pogovor o knjigi« z dijaki, začeli bomo s
malo več, kolikor zmorete, in bodite pozorni na kratko zgodbo iz knjige Bele živali so zelo pogosto
svoje doživljanje.« Priporočila sem jim N
 orhavs gluhe Ivane Myškove.
Jamnik: In kako se algoritmom upiraš sama?
na vrhu hriba Suzane Tratnik.
Medved: Težko mi je, ker zaslone uporabljam
Jamnik: In kako so se na izziv odzvali?
Medved: Ne le, da so knjigo prebrali, ampak so jo za službo, za branje in zabavo, mimogrede zazelo dobro razumeli, saj opisuje njihov svet. Po- padem v prazno »skrolanje«, a sem pozorna na
govor je bil zrel, poglobljen, razmišljujoč. Ob bra- to, kdaj me »začnejo mleti«, in to ustavim. Iztrnju so veliko doživljali in se svobodno pogovar- gam se, rabo zaslona si omejim časovno, izbiram
jali. Po tej izkušnji sem dijake prosila, naj povedo, vsebine. Večkrat (tudi na silo) vzamem knjigo in
kakšno je bilo njihovo branje. Priznali so, da je bi- stežka padem v branje, a vztrajam, dokler se molo veliko motenj v smislu objavljanja na spletnih ja podzavest ne spomni, kar že ve – kako se bere.
Vztrajam in vnašam knjige na knjižni portal
aplikacijah, branja e-pošte, sporočil, igranja igric,
da pa je bila izkušnja pogovora o prebranem za- Dobreknjige.si in pišem, pišem o tem, da berem,
nimiva, nekaj, česar ne poznajo in bi mogoče še o tem, kaj si o prebranem mislim. Mogoče me
tam zunaj kdo sliši in se z mano pogovarja, razkdaj ponovili.
Jamnik: Tudi razredni bralni klub si že preiz mišlja, raste. Glede na število sledilcev vseeno nisem pesimistka.
kusila …

Foto: Nives Medved

»Branje kot zdravilo na recept, pogovor kot terapija.«

preteklost in prihodnost knjig
Alenka Kepic Mohar

Ginevra Avalle et al.

ilustracije: Matej de Cecco
Cankarjeva založba, zbirka Bralna znamenja,
2021, m. v., 134 str., 22,98 €, JAK

besedilo dodatka v slovenščini: Tanja Tuma
PEN International-MGIP, Slovenski center PEN,
2021, t. v., 318 str., 59 €, JAK

Alenka Kepic Mohar, po novem glavna
urednica Mladinske knjige, že skoraj
dve desetletji soustvarja slovenski uč
beniški založniški prostor. Svoje znanje
in izkušnje je dopolnila tudi z diserta
cijo o vplivu tehnologije in družbenih
okoliščin na uredniško delo. V diserta
ciji korenini tudi njena monografija Nevidna moč knjig, v kateri pred
stavi spremembe, ki se v zadnjem obdobju odvijajo pri vpeljevanju di
gitalnih učnih gradiv ter njihovem vplivu na proces učenja. Učbeniško
založništvo je specifično področje, ki ga po eni strani krojijo kratko
ročne in srednjeročne javne izobraževalne politike, po drugi strani pa
spreminjajoče se tehnologije in mediji za posredovanje znanja. Sprva
je bila knjiga osrednji medij izobraževanja, potem pa je na prelomu
tisočletja prišlo do temeljne premene, ko so nosilci vsebin postali zaslo
ni in digitalne učne platforme. To postopno, ne več nevidno spremin
janje vpliva knjig, ki še vedno predstavljajo enega od ključnih vidikov
materialne kulture, skuša avtorica postaviti ob bok nedoumljivi moči,
s katero knjižna besedila – ne glede na svoj medij – tudi biološko in
intelektualno spreminjajo delovanje našega uma. Pomembna knjiga o
manj znanem, a še kako pomembnem segmentu knjig – učbenikov, ki
krojijo našo intelektualno prihodnost. > Samo Rugelj

Šestega oktobra 1921 je bil – sodeč po
fotografijah – v londonski restavraciji
Florence kar velik banket, razlog zanj
pa je bila uradna ustanovitev združe
nja PEN (kratica je takrat predstavlja
la poete, esejiste in noveliste/romanopisce, zdaj pa je razširjena še
na dramatike (playwrights) in urednike (editorje)). Da je združenje
nastalo, sta imela velike zasluge angleška pisateljica Catherine Amy
Dawson Scott in angleški romanopisec ter dramatik John Gals
worthy, ki je bil njegov prvi predsednik, med začetnimi člani pa so
bili tudi Joseph Conrad, George Bernard Shaw, H. G. Wells in drugi.
Osnovni razlog za ustanovitev PEN je bila želja po družbeni krepitvi
literature in medsebojnega sodelovanja avtorjev ter predvsem priza
devanje za svobodo izražanja. Že leta 1926 je na seji mednarodnega
združenja PEN na pobudo Janka Lavrina uradno potrjena slovenska
ustanovitev slovenskega centra PEN. Prvi predsednik je postal Oton
Župančič, poglavitni cilj pa je bil »zbiranje pisateljev z namenom, da
goje medsebojno družabnost, duševno sodelovanje ter da pospešu
jejo mednarodni sporazum med pisatelji«. Ob stoletnici ustanovitve
PEN je izšla ilustrirana knjižna zgodovina, ki nadrobno obravnava
najpomembnejše dogodke v tem času, ključne člane in resolucije, ki
jih je sprejel PEN, knjiga v angleškem jeziku pa ima (v slovenski iz
daji) tudi dodatek v slovenščini, kjer je na nekaj straneh opredeljena
zgodovina slovenskega PEN, ki ga zdaj vodi pisateljica Tanja Tuma.
Samo upamo lahko, da bo tudi slovensko združenje svoje poslanstvo
uspešno nadaljevalo še v prihodnje. > Samo Rugelj

NEVIDNA MOČ KNJIG

PEN INTERNATIONAL

Alenka Kepic Mohar

Pridružite se Bralnemu vlaku!
Zabavno literarno družinsko tekmovanje vas popelje
v barvite knjižne pokrajine, do še neodkritih obzorij.

1

2

Odhod z Literarnega kolodvora

Čuhapuhanje po knjižnih pokrajinah

Sestavite tandem (odrasla oseba in otrok) za svojo
lokomotivo. Na www.sodobnost.com poiščite Literarni
kolodvor in na Vstopni postaji izpolnite prijavnico. Ko
oba potnika prebereta vsak svojo knjigo, k lokomotivi
priključita nov vagon.

Tekmovanje z drugimi bralnimi vlaki se lahko začne!
Čakajo vas ustvarjalni mesečni izzivi, kosila z avtorji
in kramljanje v bralnem klubu. Na naši spletni strani
boste poleg bralnih predlogov in ocen knjig našli tudi
kopico zabavnih knjižnih vsebin.

3
Prihod na končno postajo
Lokomotive z največ vagoni se bodo prihodnjo zimo
pomerile v literarnem kvizu! Potegovali se boste za
bogate nagrade: nagradni izlet za 4 osebe in vrečka
s knjižnim presenečenjem ali bon za nakup knjig v
vrednosti 300 € ali 200 €.

Ugotovite, koliko knjig lahko preberete v enem letu!
Za branje navdušite svoje mlade in najmlajše in se
skupaj pozabavajte. Bralni vlak spodbuja ustvarjalnost
in dobre navade – branje, druženje in pogovor.
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Pobliski v prevode

pripravil: Miha Marek

Tomaž Potočnik je prejel nagrado Radojke Vrančič za mladega prevajalca v letu 2021 za prevod italijanskega humanista in pes
nika Francesca Petrarce Moja skrivnost ali O skrivnem neskladju mojih stremljenj (Slovenska matica, 2020). Prevaja iz latinščine,
francoščine in angleščine, trenutno pa je doktorand na oddelku za grščino in latinščino na Univerzitetnem kolidžu v Londonu
(UCL), kjer se ukvarja z zgodovinskim jezikoslovjem.

Bukla: Na ljubljanski filozofski fakulteti si študiral prevajalstvo,
nato pa si se usmeril v klasično filologijo. Kaj te je vodilo k tej
usmeritvi?
Potočnik: Po srednji šoli, ko so mi postali všeč jeziki, sem bil zelo
pragmatičen (vsaj tako se mi je zdelo): ker sem si želel prevajati, sem šel
študirat prevajalstvo. Po diplomi sem bil za prevajanje dovolj oprem
ljen, zato sem se odločil, da se na magisteriju posvetim srednješolski
ljubezni – latinščini in jezikoslovju. Latinščino me je v gimnaziji učil
izjemni profesor Mitja Sadek, ki je vsaj tretjinsko odgovoren za to, da
se zdaj z njo poklicno ukvarjam.
Ta kombinacija jezikov in študijev, ki sicer ni sledila kakšnemu vna
prejšnjemu načrtu, mi omogoča, da vsak dan živim v neverjetno veli
ko svetovih: v renesančnem, sodobnem, humanističnem, slovenskem,
francoskem, rimskem, angleškem, grškem ... Kaj boljšega si težko pred
stavljam.
Bukla: Prevajaš tako iz živih jezikov kakor iz latinščine. Prevajal
pa si tudi iz francoščine 18. stoletja, ki je kulturno in hermenevtično dokaj oddaljena od sodobne francoščine. Je to kaj podobno
prevajanju iz »mrtvega« jezika, kot je latinščina?
Potočnik: Tisto, kar se med prevodom prenaša iz izvirnika v prevod,
je vedno kultura in v tem smislu je podobnost med latinščino in fran
coščino 18. stoletja seveda v tem, da so nam kultura rimske antike, re
nesančna kultura in razsvetljenska kultura intuitivno nedostopne – z
drugimi besedami, o njih se je treba poučiti iz sekundarnih virov in
postati strokovnjak za vsako besedilo posebej. Seveda sta tudi npr. so
dobna francoska ali angleška kultura oddaljeni od nas, a se ju še vedno
da do neke mere začutiti, ju doživeti, celo sodelovati v njiju, medtem
ko je to pri starejših kulturah nemogoče.
Po drugi strani pa je francoščina 18. stoletja jezikovno in civiliza
cijsko veliko bližje sodobnim jezikom od latinščine, zato so jezikovne
konstrukcije lažje prenosljive v slovenščino. Latinščina ima na primer
zelo rada zgoščene konstrukcije, kot sta absolutni ablativ in prihodnji
deležnik. Nobena od njiju ni neposredno prevedljiva v slovenščino, za
to ju je treba v prevodu razvezati v kak lep odvisnik. Pri francoščini
18. stoletja ni toliko »nenavadnih« konstrukcij, zato je prevajanje, vsaj
v tem smislu, nekoliko bolj neposredno.
Bukla: V uvodu k Moji skrivnosti kot eno glavnih Petrarcovih
vprašanj navedeš »odnos med krščanstvom in klasično izobrazbo«. Kako gledaš na vlogo klasične izobrazbe in klasičnih jezikov v
sodobnem svetu? Ali ima ta »omika« danes še privilegirano vlogo,
kakor jo je v evropskem kulturnem prostoru imela stoletja dolgo?
Potočnik: Danes družba na izobraz
bo gleda bolj utilitarno – študiraj ne
kaj, s čimer boš zaslužil veliko denarja
– kar je sicer čisto legitimno, a klasič
na izobrazba pač ni ravno na vrhu te
ga vrednostnega sistema. Medtem ko
je študij za marsikoga sredstvo za do
sego cilja, grščino in latinščino, Pla
tona in Cicerona, študiramo zaradi
paideie same, zaradi širine duha, ki
jo ob tem študiju dosežeš. Če je ime
la takšna omika v evropskem prosto
ru stoletja dolgo privilegiran položaj,
mora že biti nekaj na tem.
A je zmotno mnenje, da klasična
izobrazba z današnjim vrednostnim
sistemom ni združljiva. Navsezadnje
40
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je tisto, kar filologi zares
počnemo dan za dnem,
natančno branje, ana
liziranje,
kategorizira
nje, interpretiranje, argu
mentiranje, arhiviranje,
kakovostno pisanje. Po
kažite mi dobro službo,
kjer ne potrebuješ veči
ne teh spretnosti. Saj ven
dar ne moremo vsi po
stati učitelji latinščine in
filozofije.
Z drugimi besedami,
tiste slavne prenosljive
spretnosti niso mit, s ka
terim se propagiramo.
Sam sem del svoje po
ti preživel pri investicij
ski banki, kamor so me
sprejeli v službo, potem
ko sem jim pojasnil, kaj
so prenosljive spretno
sti. A sem bil potem hi Tomaž Potočnik
tro nazaj.
Bukla: V svojih prevodih posvečaš veliko pozornosti strokovnemu
aparatu, na primer razlagi citatov in medbesedilnih navezav. Ali
se ti pri prevodih del, bolj oddaljenih od obzorij sodobnega bralstva, zdi pomembnejša strokovna temeljitost ali večja dostopnost?
Potočnik: Zelo pomembna se mi zdi kombinacija obojega. Pri pre
vajanju Moje skrivnosti sem imel v mislih bralca, ki si po napornem
dnevu zaželi nekaj Petrarcove meditativne proze, pa tudi literarnega
zgodovinarja, ki ga zanima, koga je Petrarca bral, kdo so bili njego
vi vzorniki in kaj si je na primer mislil o Simoneju Martiniju. Sprem
na beseda in opombe navadnemu bralcu niso namenjene nič manj
kot akademiku. Seveda pa je prevod mogoče prebrati tudi »peš«, brez
opomb in spremne besede: ne bo nič manj očarljiv.
Nikakor nisem pristaš ujčkanja bralcev – del užitka ob branju no
vih stvari je prav to, da moraš kdaj kaj sam preveriti, osvežiti znanje
iz srednje šole ali se celo česa novega naučiti. Če je v romanu sodobne
afriške pisateljice omenjeno Fabergéjevo jajce, ni treba v opombi pojas
njevati, kaj to je. Po pol minute googlanja ugotoviš, da Fabergé ni nele
teča ptica iz družine nojev.
Pri prevajanju starejših besedil pa ni tako preprosto. Humanistič
na besedila predpostavljajo poznavanje antike in antičnih avtorjev –
brez tega tudi Petrarcovi sodobniki pred slabimi sedemsto leti marsi
česa v knjigi ne bi razumeli. Od večine sodobnih bralcev pač ni mogoče
pričakovati poznavanja Ciceronovega opusa in osnov stoiške filozofi
je. Tudi tisti, ki poznajo Cicerona, pa večinoma ne poznajo komedije
Godrnjavec iz 4. stoletja, ki jo je morda (morda pa tudi ne) napisal neki
Vitalij iz Bloisa. Tako da brez strokovnih pojasnil včasih ne gre.
Bukla: Trenutno na UCL v Londonu pripravljaš doktorat. Se v prihodnosti bolj vidiš v samostojnem prevajalskem poklicu ali v akademskem svetu?
Potočnik: V obeh svetovih se vidim v enaki meri. Izkazalo se je, da
je kombinacija raziskovanja, samostojnega in analitičnega dela ter po
učevanja, ki je interaktiven in družaben dogodek, tisto, kar sem iskal.
Preostanek časa pa prevajam in prevajati ne bom nikoli nehal.

Foto: osebni arhiv

Pogovor s Tomažem Potočnikom, prejemnikom nagrade Radojke Vrančič

družbeno

zbirka PREOBRAZBA

Mickaël Labbé

ZAVZEMIMO PROSTOR

Proti arhitekturi prezira

prevod: Katarina Rotar
Krtina, zbirka Krt, 2021, m. v., 171 str., 22 €, JAK

Avtor filozofske razprave o arhitekturi je francoski filozof Mic
kaël Labbé, profesor, raziskovalec in publicist na področju fi
lozofije estetike, umetnosti in arhitekture. Široko razgledani
Labbé izhaja iz teoretične dediščine Le Corbusierja, ki jo razširi
s filozofskim metodološkim aparatom. Nato svojo tezo postav
lja na razumevanje arhitekture v luči politične in socialne filozofije urbanega okolja. V tem
delu (prvem, prevedenem v slovenščino) postavlja pod drobnogled sodobne urbane fenome
ne sovražno izključujoče arhitekture, turizmofobije in BID – Business Improvement District, tj.
revitalizacije mestnih predelov, za katero stoji kapitalska profitabilnost določenega prostora.
Vse troje ustvarja arhitekturo prezira. Knjigo sestavljajo trije deli, ki obravnavajo vidike urba
ne patologije družbenega, razmišljajo, kako naj prebivalci znova zasedejo mestni prostor in
postavljajo manifestno zahtevo po koeksistenčni pravici do mesta. K slovenski izdaji knjige, ki
je zanimiva za snovalce in uporabnike prostora, za profesionalce in laike, je spremno besedo
napisal arhitekt in publicist Miloš Kosec. > Maja Črepinšek

Alain Bihr, Michel Husson

THOMAS PIKETTY; Varljiva kritika kapitala

prevod: Katja Kraigher
Sophia, zbirka Naprej!, 2021, m. v., 176 str., 18 €

Francoskega ekonomista Thomasa Pikettyja (1971) tudi pri
nas prav dobro poznamo po njegovem najbolj odmevnem
delu Kapital v 21. stoletju, ki velja za najbolj vplivno ekonom
sko knjigo v tem stoletju, njegovega nadaljevanja z naslovom
Kapital in ideologija (izvirno je v francoščini izšlo leta 2019,
v angleščini pa leto kasneje), v katerem skuša poiskati (ideološke in zgodovinske) ekonomske
vzroke za neenakosti po svetu pa (za zdaj) še nimamo v prevodu. Glede na obseg knjige več
kot tisoč strani tega ni niti pričakovati. Smo pa namesto tega dobili knjigo, v kateri načitana
francoska avtorja, zaslužni profesor za sociologijo Alain Bihr (1950) ter statistik in ekonomist
Michel Husson (1949–2021), natančno secirata tako Pikettyja kot njegovo knjigo Kapital in
ideologija ter vseskozi dokazujeta, da vsebina knjige vsekakor ne prinaša tistega, kar obljublja
naslov (po njunem Piketty ne razloži niti tega, kaj je po njegovem kapital), trdita, da je Piketty
v svoji argumentaciji svojih tez zelo šibak in da Piketty ne pozna dobro niti Marxovega Kapi
tala (kar je ob neki priložnosti bojda izjavil tudi sam), čeprav se obe knjigi iz njegovega opusa
magnuma (že z naslovom) neposredno navezujeta nanj. > Samo Rugelj

Tomaž Mastnak

BONAPARTIZEM

RYAN HOLIDAY je priznani ameriški motivator, medijski
strateg in pisec. Kot strateški svetovalec je sodeloval
s številnimi avtorji knjižnih uspešnic, televizijskimi in
političnimi voditelji ter vrhunskimi športniki. Njegove
trženjske modele uporabljajo podjetja, kot so Twitter,
YouTube in Google.

UMIRJENOST
JE KLJUČ
Starodavne metode
za sodobno življenje
»Nujno branje v tem
hrupnem svetu.«
– Angela Duckworth,
avtorica knjige Predanost

Umirjenost nam omogoča doseči višje cilje in
uravnavati naše razpoloženje. Omogoča nam doseči
srečo in narediti prave reči v pravem trenutku.

OVIRA
JE POT
Brezčasna umetnost
spreminjanja tegob
v zmage
»Knjiga za nočno omarico
vsakega sedanjega in
prihodnjega voditelja na
svetu.« – Robert Greene

Filozofija stoikov nam lahko vselej pomaga do
boljšega obvladovanja sveta okoli sebe.

Prolegomena za študij fašizma

Založba /*cf, Oranžna zbirka, m. v., 301 str., 23 €, JAK

Bonapartizem je bilo politično gibanje pristašev dinastije Bona
partov v 19. stoletju; sam naslovni pojem pa se je prvič pojavil
v zvezi z državnim udarom Napoleona Bonaparta in politiko,
ki je sledila, ter z udarom njegovega nečaka Napoleona III. pol
stoletja kasneje. V obeh primerih je bonapartizem naredil ko
nec revoluciji in vpeljal diktaturo, ki se je opirala na demokratične elemente in uživala podpo
ro ljudstva, pri tem pa je ljudstvo politično razlastil in promoviral družbene sile, ki so večino
prebivalstva tudi ekonomsko razlaščale in izkoriščale. Sodobna politološka znanost bona
partizem vse pogosteje uporablja za označevanje političnega dogajanja v ZDA in (vzhodni)
Evropi. Praviloma označuje nekaj negativnega in nesprejemljivega, kaj to je in zakaj je takšno,
pa še ne vemo natančno. Profesor Tomaž Mastnak, sociolog in publicist, v knjigi podrobno
problematizira pozicijo bonapartizma in fašizma, za katerega že v prvem stavku pove, da se
širi in da je beseda največkrat v uporabi za označevanje političnih nasprotnikov. »Evropska
unija nadaljuje rehabilitacijo fašizma, ki se je začela z zgodovinskim revizionizmom na vr
huncu hladne vojne, in jo oktroira kot uradno zgodovino,« pove Mastnak. Knjigo bogatita
obsežna literatura o tej temi ter imensko kazalo in je brez dvoma zanimiva študija za globlje
razumevanje dandanašnjih razmer v družbi in tudi ozaveščanje le-teh. > Beti Hlebec

EGO JE NAŠ
SOVRAŽNIK
Obvladajmo svojega
največjega nasprotnika
»Ko boste prebrali to knjigo,
ničesar v življenju ne boste
počeli na enak način kot prej.«
– Jimmy Soni

Kako lažje prepoznati objestnost in uničujočo silo
ega ter njegovo moč preoblikovati na način, da bo
ta koristila vašemu življenju.
Naročila sprejemamo: • 01/520 18 39
• knjigarna@umco.si
• na spletni strani www.bukla.si
UMco, d. d., Leskoškova 12, 1000 Ljubljana
Knjige založbe UMco so na voljo tudi v bolje
založenih knjigarnah!

žanrsko
Fiona Lucas

Lorraine Heath

Marie Force

prevod: Nataša Hrovat
Mladinska knjiga, 2021, t. v., 407 str., 34,99 €

Izgubljeni lordi iz Pembrooka, knj. 2

McCarthyjevi z otoka Gansett, knj. 12

Zelo brana bri
tansko-ameri
ška pisateljica
ljubezenskih
romanov Lor
raine Heath
v drugi knjigi
iz zbirke Iz
gubljeni lordi
iz Pembrooka
pripoveduje
zgodbo lorda Tristana Eastona, ki je bolj
poznan kot zloglasni kapitan Škrlatni Jack.
Lady Anne Hayworh ga skrivaj najame, da
bi jo z ladjo odpeljal v Scutari, kjer bi se
dokončno poslovila od svojega zaročenca.
Kapitan za plačilo namesto denarja zahte
va poljub, Anne pa nima druge izbire, če
želi nadaljevati svoje življenje. A med dalj
šo plovbo na majhnem prizorišču se zgodi
marsikaj in po vrnitvi v London sta oba
razklana in negotova. Tristan si želi morje
in Anne, Anne si želi moža in trdnosti ... Je
strast med njima močnejša od tega, česar
sta navajena, in od vseh ostalih pričakovanj
okolice? > Klara Jarc

Na otoku Gan
sett mora biti
nekaj v zraku
ali pa v vodi,
saj tam prav
vsak najde so
rodno
dušo!
Pred nami je
že dvanajsti ro
man o družini
McC ar thy j e
vih, ki pa se jih bralci skupaj z avtorico kar
ne moremo naveličati. Tokrat sledimo lju
bezenski zgodbi Shana McCarthyja in Katie
Lawry, ki sta si zaradi bolečin v preteklosti
zgradila visoke zidove. Vendar pa je nju
na privlačnost že od prvega srečanja tako
močna, da sta drug drugemu pripravljena
pustiti do srca kot nikomur prej. Oba sto
rita pogumen korak v svojem življenju in
nam vlivata upanje v moč ljubezni. V za
četni zaljubljenosti pa ne vidita izzivov, ki
jih bosta morala prestati, da bi zaživela kot
srečen par. Oba sta vendarle ujetnika svoje
preteklosti – jima bo uspelo ubežati in za
četi živeti sedanjost? > Sanja Podržaj

NE RECI MI ADIJO

Se vam je že
kdaj zgodilo,
da ste želeli po
klicati ljubljeno
osebo, potem
pa ste otrpnili
v trenutku in
se spomnili, da
je ta človek že
umrl? Anna je
verjela, da bo
njena ljubezen s Spencerjem večna, zato jo
je njegova nenadna smrt v prometni nesre
či pahnila v dolgotrajno brezno žalosti. Na
silvestrsko noč je tako v obupu zavrtela te
lefonsko številko, da bi vsaj še enkrat na od
zivniku slišala glas svojega ljubega, potem
pa pretresena ugotovila, da so Spencerjevo
številko dali drugemu človeku. Po začetni
zadregi je z novim lastnikom številke splet
la neobičajno vez, ki je v intimnih, vedno
daljših večernih pogovorih povezala dve
osamljeni duši. Ganljiva ljubezenska zgod
ba o izgubi in upanju je delo Fione Lucas,
ki jo ljubiteljice romantičnih zgodb bolj po
znajo pod priimkom Harper, do zdaj pa je
še nismo brali v slovenščini. > Beti Hlebec

ZAPELJIVI LORD

prevod: Branka Šnek Oset
Hiša knjig, 2021, m. v., 372 str., 13,95 €

NA MEJI

Iztok Tomazin
Knjiga Na meji
pripoveduje o svobodi, takih in drugačnih
mejah. Zgodbe v knjigi so pisane v avtobiografskem slogu in
se odvijajo tudi v tujih
gorstvih, večina njih pa
je vendar le povezana s
Karavankami, naravnim
gorovjem z umetno
27,90 €
mejo in številnimi ilegalnimi prehajanji te gorske
verige in z njimi povezanim tihotapstvom. Je
pisan preplet avtorjeve vsestranskosti, zato bo
potešila privržence napetega branja, pa tudi
literarne sladokusce.

POLJUBI V MRAKU

prevod: Alenka Gortan
Hiša knjig, 2021, m. v., 475 str., 14,95 €

JULIJSKE ALPE, VZHODNO OD SOČE IN PIŠNICE
Roman Tratar in Andraž Poljanec
Vodnik vas bo prepričal:
- Z nazornimi opisi 45 gora in poti
primernih za otroke, najbolj našpičene
in bolj umirjene hribovce.
- S kvalitetnimi fotografijami in
odličnimi zemljevidi s prikazom poteka
poti.
29,90 €

- Zaradi odličnega pisanja dveh
izkušenih poznavalcev Julijskih Alp Romana Tratarja (30 opisov) in Andraža
Poljanca (15 opisov).
VABLJENI K NAKUPU!
DDV je vključen v ceno.

Planinska trgovina PZS Informacije in naročila na sedežu PZS: Ob železnici 30 a, Ljubljana, v času uradnih ur, po pošti: p. p. 214, SI-1001
Ljubljana, po telefonu: 01 43 45 684 v času uradnih ur, faksu: 01 43 45 691, brezplačna telefonska številka: 080 1893 (24 ur na dan, vse dni v
letu), e-naročila: narocilo@pzs.si ali spletna trgovina PZS: http://trgovina.pzs.si. Uradne ure v Planinski založbi PZS, Ljubljana, Ob železnici 30 a:
v ponedeljek in četrtek od 9. do 15. ure, sredo od 9. do 17. ure, petek od 9. do 13. ure (odmor za malico: 10.30–11.00).
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žanrsko
Tammara Webber

NOVO
Koda RADBEREM10 za -10 %
popusta na vse do 15. 3. 2022.

(Z)LOMLJIVO; Obrisi srca, knj. 2

26,99 €

prevod: Branka Šnek Oset
Hiša knjig, 2021, m. v., 442 str., 14,95 €

Robynne
Chutkan

Rešitev za
mikrobiom

V novem ljubezenskem romanu Tammare Webber, predknjigi
romana Preprosto ljubezen, se vrnemo v preteklost, v čas, ko je
Landon Lucas Maxfield, pripovedovalec, prvič srečal Jacque
line Wallace in se vanjo noro zaljubil. Govori o času »prej« in
»potem«. Lucas, kot ga kličejo sedaj, pripoveduje o Landonu,
kot so Lucasa klicali v otroštvu in kot ga še vedno kličejo tisti,
ki ga poznajo še od tedaj. Je mogoče spet združiti dve imeni, dva usodno razklana časa,
dve življenji v eno samo, boljše in lepše? Landon je doživel grozljivo travmo, ki je hipoma
prekinila njegovo srečno otroštvo in nasmejanega dečka spremenila v odljudnega mlade
niča. Zatekel se je v mračni svet pretepov, preprodaje drog in praznega seksa, čeprav je bil
šele srednješolec. Od tedaj brazgotine zakriva s tatuji in pirsingi. Tik preden bi se povsem
izgubil, mu je družinski prijatelj ponudil novo priložnost – študij na univerzi v tujem me
stu, kjer ga nihče ne pozna. Landon mora sedaj trdo študirati in v prostem času garati, da
se preživi. Nekega dne v predavalnici zagleda napihnjenega kretena, ki ga spremlja lepo
dekle. Jacqueline! Če bi bila njegova, bi življenje dobilo smisel … Vroča ljubezenska zgodba
pripoveduje o poželenju, ki zbližuje nasprotja, in nežni ljubezni, ki zdravi rane, da se svet
spet postavi na temelje. > Maja Črepinšek

Povsem
nov pristop
k ozdravitvi
telesa
15,95 €

14,95 €

Vince Flynn

Ameriški morilec

Anne Gracie

MOJ POPOLNI POLJUB

Merridewove sestre, knj. 4

prevod: Branka Šnek Oset
Hiša knjig, 2021, m. v., 376 str., 13,95 €

Grace, najmlajša izmed Merridewovih sester, si po nekaj letih,
ko ji nihče izmed morebitnih snubcev ne vzbudi nežnejših ču
stev, želi spoznavati eksotične kraje. Svoje načrte za potovanje
v Egipt preloži, da bi bila pod krinko osebne služabnice v opo
ro najboljši prijateljici Melly, ki jo hoče oče omožiti z zmuzlji
vim in skrivnostnim Dominicom Wolfom, naslednikom Wolfestona. Ob prihodu na posestvo
nič ne gre po pričakovanjih – njihova kočija se poškoduje, grad je zapuščen in zanemarjen,
predrzen bodoči ženin pa se bolj kot za bodočo nevesto zanima za njeno (lažno) pegasto
služabnico ... Grace stvari vzame v svoje roke in se poskuša braniti Dominicovih pozornosti,
a ravno ob njem začuti tisto, kar je iskala pri svojih snubcih. Avstralska avtorica Anne Gracie
je spisala iskrivo ljubezensko zgodbo, polno humorja in slastnih prepovedanih dotikov, zači
njeno z nekaj težke preteklosti in eksotike. > Klara Jarc

Michelle Moran

Nefretete
Katy Hudson

Preveč
korenja
19,90 €

Katy Hudson

Recept za
popoln
rojstni dan

Colin Rushton

SABOTER IZ AUSCHWITZA

Navdihujoča resnična zgodba britanskega vojaka,
ki je kot vojni ujetnik preživel Auschwitz

Anastasiya Galkina

SUPER DAN/GROZEN DAN –
obrni knjigo za drugo zgodbo

prevod: Barbara Bračko
Primus, zbirka Romani, 2021, m. v., 330 str., 24 €

Zgodba, zapisana po resničnih dogodkih, pripoveduje o an
gleškem vojaku Arthurju Doddu, ki ga je leta 1942 v libijskih
bojih zajela nemška vojska. Kot vojni ujetnik je bil deportiran v zloglasni Auschwitz, Slo
vencem dobro znano nacistično taborišče, kjer je umrlo več kot tisoč tristo naših rojakov,
angleški mladenič pa se je tam prvič srečal z resničnim obrazom nacizma, okrutnostjo
esesovcev, brutalnim nasiljem paznikov, nenehno prisotnostjo smrti, trpljenjem judovskih
taboriščnikov, realizacijo doktrine dokončne rešitve židovskega vprašanja. Posebnost nje
gove zgodbe je, da je bil v koncentracijskem taborišču kot angleški vojni ujetnik, da je v
taborišču prišel v stik z uporniki in še sam sodeloval pri sabotažah, da so ga zalotili, a je
preživel in ostal živ, čeprav je bil v taborišču kar dvaindvajset mesecev. Pripoved ima dva
dela. Prvi del je Arthurjeva zgodba, drugi pa raziskovalni del, ki združuje pričevanja preži
velih iz Auschwitza, ki so potrdila Arthurjevo zgodbo, saj se je po dokumentarnem filmu
BBC z njegovo izpovedjo (v letu 1993), vsul plaz obtožb, da je to, o čemer je spregovoril,
izmišljeno. > Maja Črepinšek

19,90 €

19,90 €

BON21 za KNJIGE!
Več kot 6000 izdaj.

Bon unovčite do
30. 6. 2022.

Najnižji znesek za
koriščenje je 50 €.

GRATIS DOSTAVA

www.galarna.si
Distribucija Avrora
e: info@galarna.si
t: 040 922 522

Hitro
in varno

napeto
Jure Godler

Paul Finch

Primus, zbirka Avtorji,
2021, m. v., 298 str., 24 €

Narednik Mark Heckenburg,
knj. 2

VOHUN, KI ME JE OKUŽIL

ŽRTVOVANI

Jure Godler (1984) je tisti talentirani
televizijski voditelj in skladatelj, ki se je
zdaj lotil še pisanja vohunskih kriminalk
s humornim nadihom, z njimi pa skuša
v tovrstni domači žanrski produkciji
utreti novo smer. Po prvi knjigi Casino
Banale, v kateri je uvedel par virtuoznih, inteligentnih, včasih pa tudi
nerodnih agentov, Slovenca Filipa Novaka in Britanca Spencerja S.
Spencerja, se je lani, ravno ob novi bondomaniji, vrnil z nadaljeva
njem Vohun, ki me je okužil (ne polistajte do konca knjige!). Godler
ne skriva ambicije, da bi ustvaril slovensko knjižno bondiado, v kateri
buhti od skrivnostnih umorov, tajnih služb in agentov, strelskih spopa
dov in eksotičnih lokacij, prelepih vohunk in globalnih konspiracij, kar
vse skupaj premeša s svojim zabavnim koktajlom šegavih pripomb, ki
jih v malce drugačni preobleki lahko spremljamo tudi na Planetu TV.
Vohun, ki me je okužil se odvije eno leto po prvih prigodah, naloga, ki
ponovno združi Novaka in Spencerja, pa je tokrat še bolj zapletena in
nevarna. Nadaljevanje sledi! > Samo Rugelj

Gregor Slana

4 VRSTE PO
12 KONZERV
Kriminalni roman

Primus, 2021, m. v., 193 str., 24 €

V veselje nam je, da je pred nami
nova kriminalka izpod peresa do
mačega avtorja. Literarni prvenec je
umeščen v pisateljevo domače okolje,
Maribor in Selnico ob Dravi, kjer se odvije prava srhljivka. Truplo je
odkrito, ravno ko se iz Združenih držav po dolgih letih vrne izkuše
na preiskovalka Klara, ki želi življenje začeti znova v deželi, v kateri
je odraščala. Vendar pa to ne bo tako preprosto, saj v mali državici
pod Alpami stvari niso ravno rožnate – politično nastavljen in sko
rumpiran šef Klari otežuje reševanje že tako zahtevnega primera, ne
zadovoljstvo z oblastjo pa ves čas brbota v ozadju zgodbe in dodatno
povečuje napetost dogajanja. Roman se prebere na mah, konec pa
je prav fimski in naravnost šokira. Klara ni običajna preiskovalka in
morilec, s katerim ima opravka, še zdaleč ni »zgolj« morilec, tem
več je prava pošast. Naj vam prihranimo podrobnosti, da ne uničimo
presenečenja – obljubimo pa, da se vam bodo ob branju tega zastra
šujočega primera naježili lasje! > Sanja Podržaj

Spletna knjigarna

Vse kar potrebuješ je
.
knjiga in skodelica čaja

Romani že za
samo 4,99 €.

Sledi nam na ! $
#mojaknjiga

• kriminalke • leposlovje • ljubezenski romani • biografije •
• osebna, duhovna rast • kuharice • zdravje • priročniki •
• turizem, narava • otroško, mladinsko branje •

www.mojaknjiga.si
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prevod: Tadeja Pečkaj
Hiša knjig, 2021, m. v., 456 str., 15,95 €

Kriminalistični narednik Mark 'Heck'
Heckenburg iz izmišljene Enote za se
rijske zločine pri britanski policiji se je
bralcem predstavil že v knjigi Zalezo
valci, kjer je preiskoval izginotje več kot tridesetih žensk. Srhljiva
kriminalka o hudodelni združbi, ki za denar izpolni vse (seksualne)
želje, se je prebila na prvo mesto najbolje prodajanih e-knjig, bralce
pa navdušila do te mere, da je pričujoče nadaljevanje pri izvirnem
založniku doseglo rekord po številu prednaročil. Žrtvovani izpolni
pričakovanja, saj gre ponovno za premišljeno spisan roman z domi
selnim zapletom in preudarnim tempom. Novi primer je še posebej
sprevržen, saj se je očitno pojavil serijski morilec, ki svoje žrtve na
grozovit in artističen način ubija na dan praznikov. Na valentinovo
recimo najdejo mlada ljubimca, ki jima je nekdo s puščico prestre
lil srce. Pri tem pa »koledarski morilec« postaja vse bolj kreativen,
najdbe novih kruto umorjenih trupel pretresejo še tako vsega hude
ga vajene kriminaliste. Temačen triler z odlično atmosfero navduši
s prikazom detektivskega dela. Slednje deluje avtentično, kar pa ne
preseneča, saj je Finch bivši policist. Heck se dobro znajde v vlogi
protagonista, rahlo utrujenega detektiva, ki mu leži terensko delo. V
pomoč mu je vešče izrisana ekipa sodelavcev, med katerimi izstopa
njegova šefinja in bivše dekle, načelnica Gemma Piper. Iskanje sledi
je razgibano, »klientela« osumljencev živopisna, razrešitev pa dokaj
šokantna. Skratka, odličen policijski proceduralni triler, ki kljub ob
časno vmešani grozljivosti ostaja primeren za širok krog ljubiteljev
kriminalk. Napeto! > Aleš Cimprič

Antti Tuomainen

ZAJČJI FAKTOR

prevod: Maša Zupančič
Hiša knjig, 2021, m. v., 318 str., 14,95 €

Henrija, zakrknjeno odljudnega za
varovalniškega matematika, sivega
aktuarja, ki že desetletja preračunava
rentabilnost zavarovanj in premij, čez
noč doleti nepričakovana spremem
ba – izgubi službo. Nato izve, da mu
je umrl edini sorodnik, brat, po katerem je podedoval otroški pusto
lovski park, v katerem še nikoli ni bil in o njem ničesar ne ve. Toda
kot matematik, ki je iz stolpcev številk vse življenje luščil profitabil
nost, hitro uvidi, da je s pustolovskim parkom nekaj hudo narobe. V
rdečih številkah je, čeprav je obisk odličen. Še preden razvozla črne
luknje v bilancah, se pojavita brezobzirna izterjevalca dolgov za bra
tov nepovrnjeni kredit. Izvrstna, na smrt duhovita kriminalka s pre
senetljivim vložkom čustvene globine, visoko stopnjo napetosti in še
višjim odstotkom inteligentnega, čudaškega črnega humorja finske
ga avtorja Anttija Tuomainena (Mož, ki je umrl), sunkovito pospeši
v povsem nepričakovano smer. Med pronicljive portrete zaposlenih,
sodobni gurujsko-menedžerski blabla, nasilne grožnje kriminal
cev, krvavo izsiljevanje in še topla trupla vplete pristno ljubezensko
zgodbo, ki postane faktor nepredvidljivega tveganja v verjetnostnem
računu razpleta. Bo genialni matematik v nekdanjem aktuarju kos
situaciji, v kateri je sumljivo vse osebje, ki nekaj ve, a molči, policijski
inšpektor, ki preiskuje bratovo smrt, nenehno nadležen in spopad z
mafijci neusmiljen, povrhu pa se mora matematika nepričakovano
soočiti z lepoto umetnosti, Henri pa v sebi odkriti črno in sončno
plat osebnosti? > Maja Črepinšek

paranormalno in fantazijsko
Justin Luka Poličar

Paige Crutcher

Vampirski misterij

prevod: Alenka Gortan
Hiša knjig, 2021, t. v., 467 str., 34,90 €

ZOBJE

ČAROVNIŠKA SIROTA

Primus, zbirka Avtorji,
2021, m. v., 211 str., 24 €

Izvrsten mladinski vampirski roman
tični roman (ki se občasno spogleduje
tudi z grozljivko) v nastavek zgodbe
vnese osvežilen zasuk. Tokrat ne bodo
vampirji skušali skrito sobivati med
ljudmi, ampak bodo »človečki« tisti, ki se trudijo neodkrito preživeti
sredi njim nevarne krvosesne rase. Nekje na polovici enaindvajse
tega stoletja, ki so ga pretresale vojne, je namreč nastala nova vrsta
ljudi – vampirjev. Človečki so hitro postali ogrožena vrsta, danes jih
za hrano gojijo le še v ograjenih kmetijah, občasno pa se jih najde v
»divjini«, torej na prostosti. Srednješolec Valerij je eden izmed njih.
Sonce zahaja nad Novo Ljubljano, ko se pripravlja na odhod v šolo.
Skrbno se umije in se pošprica z dezodorantom, da zakrije človeški
vonj, ki vampirjem pocedi sline. V šoli se mora dobro pretvarjati,
vsaka napaka – denimo čezmerno znojenje pri uri telovadbe – ga
lahko stane življenja. Rutino že dobro obvlada, potem pa se zagleda
v sošolko Serano. Le kako naj ohrani svojo skrivnost, če še čustev ne
more brzdati … Roman Zobje nazorno in prepričljivo prikaže svet
prihodnosti, ki je hkrati drugačen in podoben današnjemu. Vampirji
niso zlobni, le človeška kri jim vzbudi neustavljivi nagon po hranje
nju, tako da jih nimajo za kaj več od živali. Bo Valeriju uspelo pre
mostiti to razliko in mu dokazati, da so tudi oni osebe, ki premorejo
razum in čustva? > Aleš Cimprič

Tjaša Gašparič

NOČNO NEBO

samozaložba,
2021, m. v., 446 str., 15,99 €

Dvaintridesetletna Persephone May že
od nekdaj izgubljeno tava skozi življe
nje. Zapuščena ob rojstvu je odraščala
v rejniških družinah, kjer pa so se je
običajno hitro odrekli, saj so se okoli nje
dogajale nerazložljive stvari. Tudi sedaj,
ko je odrasla in se preživlja s priložnostnimi deli, je pripravljena, da ko
bo šlo nekaj narobe (in običajno gre) sesti v avto in se odpeljati, ne da
bi se ozrla. In ko ponovno nenamerno nekoga spravi v nevarnost, jo
edina prijateljica – no, bolje znanka – povabi na obisk. Odpravi se k
njej na skrivnostni otok Wile Isle ob obali Severne Karoline, tam pa jo
pričakajo presenetljiva odkritja … Čarovniška sirota, prvenec ameri
ške avtorice, se umešča v podzvrst paranormalne fikcije, ki v ospredje
postavi čarovnice. S čarovnijo in uroki prepojena zgodba sledi Per
sephone na njeni poti samospoznavanja, na kateri pa nepričakovano
naleti na tisto, po čemer najbolj hrepeni: družinskih vezeh, domu,
morda pa tudi ljubezni. Toda pred tem se mora soočiti z lastnimi moč
mi, družinskim prekletstvom in starodavnimi zamerami, ki znajo biti
v očeh kujastih čarovnic precej usodne. Lahkoten in prikupen roman,
nekako v tonu Practical Magic (po njej je bil posnet film Čarovnije za
vsak dan) Alice Hoffman ali morda tudi pri nas prevedene uspešnice
Razkrivanje čarovnic Deborah Harkness. > Aleš Cimprič

Bojan Ekselenski

EVANGELIJ IZ
LANGUEDOCA 1;
STRAH INDIGO OTROK

Povesti iz sage Vitezi in Čarovniki
samozaložba, zbirka Fantazija,
2021, m. v., 300/203 str., 15 €/12,90 €

Tjaša Gašparič

Nočno nebo je nadaljevanje ljubezen
skega in vampirskega romana Polnoč
na zvezda. Spretno spisana zgodba je
sledila študentki Avery med obiskova
njem prvega letnika prestižne univer
ze v Kanadi. Brezskrbno vijuganje med zabavami in študijem pa so
prekinile nenavadne smrtne nesreče v okolici kampusa, kar je Avery
privedlo do osupljive skrivnosti: nekateri izmed sošolcev in učiteljev
so – vampirji. In ne le to, zagledala se je v enega izmed njih. Sedaj, leto
dni kasneje ob začetku novega študijskega leta, sta Avery in Ryon par.
Nedavni strašljivi dogodki niso pozabljeni, a se veselita, da bosta lah
ko več časa preživela skupaj. Medtem se na obzorju rišejo novi zaple
ti. V bližini naj bi se nahajal trop nevarnih volkodlakov, šolo obiščejo
starešine iz Evrope, nevaren vampir, ki do Avery goji smrtonosno za
mero, pa izgine neznano kam. Nočno nebo odlikuje več pripovednih
niti, ki se včasih prepletajo, spet drugič tečejo vzporedno, vedno pa
poskrbijo, da je v zraku čutiti napetost. Čeprav je fokus romana –
podobno kot pri prvemu delu – na Averyjenem študentskem vsakda
njiku, je ta zaradi vživetega in živahnega prikaza poteka dogajanj in
socialnih interakcij (tudi stranski liki imajo dovršeno vdahnjene oseb
nosti) tekoče berljiv že sam po sebi. Izzivi, ki se zgrinjajo nad Avery in
Ryona (v pripovedovanju se izmenjujeta), pa so le pika na i, saj bral
ca radovednost po razpletu hitro pripelje do zadnje strani. Mamljiva
knjiga za vse oboževalce zvrsti! > Aleš Cimprič

Ep Vitezi in Čarovniki celjskega pisa
telja Bojana Ekselenskega je bogatejši
še za dva naslova. Ta fantazijski mega
podvig se deli na osrednjo tetralogijo in
na dodatne kronike, zbrane v seriji Po
vesti iz sage Vitezi in Čarovniki, v elek
tronski obliki je na voljo slovar Knjiga
vilinščine, v pripravi pa je še Enciklopedija Drugotnosti, ki bo nekako
zaokrožila projekt. Široko zamišljena in podrobno razdelana zgod
ba govori o cikličnem boju oziroma uravnoteženju sil kaosa in reda.
Spopad vzporedno poteka v naši, nekaj let v prihodnost postavljeni
stvarnosti in v Drugotnosti, srednjeveški, z magijo prežeti družbi, ki
je poseljena z domišljijskimi bitji. Strah indigo otrok je vmesna knji
ga, ki polovi nekatere še odprte niti tretjega dela in pripravi teren za
zaključek sage. Za razumevanje pripovedi gre torej za nepogrešljivo
delo, ki med drugim pod vprašaj postavi dosedanje dojemanje »do
brih« in »slabih« likov, saj ti ne sledijo predvidenemu kalupu. Reci
mo, je nekdo, ki v imenu pravičnosti izvaja grozovita dejanja, sploh še
»dober«? Evangelij iz Languedoca 1 pa je predzgodba in del Trilogije
o Vesoljnem carstvu, ki opiše prejšnji cikel utelešenja višjih sil in se
vrti okoli življenja Jezusa Kristusa. Ta poveže zgodovinska dejstva in
krščansko izročilo z dogodki, opisanimi v sagi. Sveti trije kralji so de
nimo vilinci iz Drugotnosti, Jezusova vloga je razširjena, še posebej
zanimivo pa je bilo brati, čemu je Salome napeljala Heroda, da je ubil
Janeza Krstnika. Koliko načrtovanja je bilo potrebnega, da se zgodo
vina in fikcija »zlijeta«, spoznate v več deset strani dolgem dodatku.
Sicer pa obe deli vsebujeta obnovo ostale sage in priročen slovar. Ep
ska fantazija v pravem pomenu besede. > Aleš Cimprič
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potopisno
Branko Gradišnik

Rok Kvaternik

ČE ZDAJ DOMA NA
ZOFI KDAJ

PLANET ROK

Rokus klett, 2021, t. v., 324 str., 65 €

Strogo zaupno po Lake Districtu
ilustracije: Romeo Štrakl
Pivec, 2021, t. v., 332 str., 29,90 €, JAK
Rok Kvaternik

Malce posebna založniško popotna
avtobiografija. Rok Kvaternik je tisti
založnik, ki je svojo založbo Rokus
ustanovil samo nekaj mesecev po
osamosvojitvi, oktobra 1991, iz nje
pa v naslednjih desetletjih ustvaril veliko in sodobno učbeniško za
ložbo, ki deluje v več državah in ima mednarodno lastništvo. Da
gresta svet, potovanja in fotografija pri Kvaterniku z roko v roki,
se kaže že s tem, da je Rokus v začetku tretjega tisočletja začel iz
dajati tudi licenčno revijo National Geographic, svojo strast pa
Kvaternik ob spoznavanju sveta redno dopolnjuje tudi z izbranimi
gurmanskimi doživetji. Ob trideseti obletnici Rokusa si je tako omi
slil prav posebno knjigo, pri kateri so kot uredniki sodelovali tudi
ugledni (so)delavci slovenskega National Geographica, kot sta nje
gova urednica Marija Javornik in urednik fotografije Arne Hodalič.
V vsestransko lepo oblikovano fotomonografijo velikega formata,
v izvirni embalaži, je Kvaternik tako nanizal fotografske utrinke
»vsakdanjega življenja« in pomenljivih trenutkov s svojih poti po
svetu, ki jih je ujel v objektiv, svoj zemljevid poti po svetu v pretek
lih desetletjih pa je dopolnil tudi s hoteli, v katerih je prebival, in
restavracijami, v katerih je obedoval. Knjiga Planet Rok, ki je izšla
tudi v angleškem jeziku (ha, z istim naslovom!), je tako prvovrstno
darilo samemu sebi ob vrhuncu poslovne poti, obenem pa fotograf
ska knjiga v obsegu in formatu, kakršnih v sodobnem knjižnem za
ložništvu skoraj ne delajo več. > Samo Rugelj

Ivan Janez Štuhec

ZGODBE IZ
NAHRBTNIKA

Romarjevi vtisi
s poti po domovini

Celjska Mohorjeva družba,
2021, m. v., 296 str., 25 €

»Zgodba Zavoda Antona Martina
Slomška je zgodba Cerkve na Sloven
skem in je zgodba odnosa oblasti do Cerkve.« Teolog, filozof in du
hovnik, nekdanji izredni profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani
in bivši strokovni direktor Zavoda Antona Martina Slomška, v novi
knjigi opisuje svoje popotovanje po Sloveniji. Romanje, na katero se je
podal v letu 2020, je bilo sprva zamišljeno popolnoma drugače: v za
hvalo za rešitev Zavoda v Mariboru, ki so ga skoraj potopili zloglasni
Zvonovi, se je nameril na konju oditi v Compostelo. Toda z Miškom
sta morala zaradi epidemije spremeniti načrt in potovati kar po naši
domovini. Knjiga je preplet osebne zgodovine avtorja, spominov na
mladost in opisovanja zgodovine Zavoda, hkrati pa lahko uživamo v
prelepih citatih Svetega pisma in drugih bogoslužnih besedil ter tudi
poeziji, recimo ob čudoviti Gregorčičevi Soči. To pa je tudi pripo
ved o slovenskih krajih in ljudeh, ki jih je srečal, cerkvah, ki si jih je
ogledal. Avtor razmišlja o ugledu in vlogi Cerkve danes, o polpretekli
zgodovini in hkrati o grehih prejšnjih režimov ter današnji oblasti.
Delo, ki je počastitev zgodovine Zavoda in hkrati tudi razmislek o
zasebnem šolstvu v Sloveniji, pa je tudi poklon naši domovini ob nje
nem jubileju, tridesetletnici obstoja. > Ajda Vodlan
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Pisatelj, prevajalec in publicist Branko
Gradišnik (1951) je v svojem doseda
njem opusu veliko pozornosti posve
til tudi potopisom, v katerih z nezgrešljivim slogom meša klasične
opazke in vtise s poti s svojim družinskim življenjem ter evolucijo
odnosov znotraj svoje primarne bivanjske celice. Pri založbi Pivec
so se odločili, da bodo kot sedemdelni projekt izdali Gradišnikove
(i)zbrane potopise, do zdaj pa sta izšli dve knjigi: Julij avgusta (2018)
in Mi mlajši logarji (2020). Če zdaj doma na zofi kdaj je tretji poto
pis v seriji, ki prvotno ni bil napovedan, vendar pa ga je Gradišnik
ob svojem tretjem družinskem obisku Lake Districta (Jezerskega)
preprosto moral napisati. Za to je več razlogov: po eni strani gre za
enega najlepših predelov Velike Britanije, ki jo je Gradišnik s tedanjo
družino prvič obiskal pred petintridesetimi leti, ko je študijsko bival
v Angliji, Lake District pa je v marsičem vplival na njegov kasnejši
odnos do narave in gibanja. Po drugi strani sta bila drugi obisk (leta
2002) in tretji (leta 2020) primerna mejnika za osebno in družinsko
rekapitulacijo tega večdesetletnega obdobja. Kot piko na i je temu po
topisu Gradišnik – poleg aktualnosti v zvezi s pandemijo – dodal tudi
obsežno popisovanje svojega doživljanja poezije Williama Words
wortha (1770–1850), največjega pesnika »Jezerskega« in tudi angle
ške romantike nasploh. Kar torej dobimo, je izvirni potopisni kolaž,
v katerem se mešajo vsakodnevne prigode od iskanja Hadrijanovega
zidu do obiskovanja planin, ki jih je v svojih znamenitih slikovnih vo
dnikih po Lake Districtu zrisal Alfred Wainwright, in številne prevo
de (skupaj s premišljeno sopostavljenimi izvirniki) najpomembnejših
Wordsworthovih pesmi. Tu so tudi ilustracije, ki jih je za razliko od
prvih dveh potopisov (tam je za grafično podobo poskrbel Ciril Hor
jak) iz serije tokrat zrisal Romeo Štrakl. Obvezno potopisno branje
za vse, ki jih zanimajo nove prigode družine Gradišnik in mojstrski
prevodi poezije Williama Wordswortha. > Samo Rugelj

Iztok Tomazin

NA MEJI

Planinska zveza Slovenije,
2021, pt. v., 232 str., 27,90 €

Iztok Tomazin (1960) je tisti zdravnik,
alpinist in gorski reševalec, ki nas v
zadnjih tednih vedno znova opominja
na (snežne) nevarnosti v gorah, saj je
letos tam zaradi neprevidnosti izgubi
lo življenje že devet ljudi. Obenem pa je Tomazin tudi ploden pisec
izpovedne gorniške literature, ki je s svojim najnovejšim delom Na
meji morda izpisal svojo najboljšo knjigo doslej. V njej prepleta dve
temeljni vsebinski prvini: prva je sestavljena iz skoraj polstoletnih,
pogosto dramatičnih, včasih pa tudi tragičnih hribovskih prigod, ki
se raztezajo od domačih Karavank do Himalaje, druga pa se nanaša
na gore kot pogoste naravne meje med državami, ki so – vsaj v rajnki
Jugoslaviji – planince velikokrat spodbudile k temu, da so znane gor
ske prehode uporabili za tihotapljenje stvari, ki jih je v tistem času
pri nas primanjkovalo. Tomazin je tako čez Karavanke pritihotapil za
manjši kamion tehnične in alpinistične robe, ob tem pa bil v gorah
– kot njegovi kolegi – seveda vedno znova izpostavljen nepričako
vanemu in neznanemu, od graničarjev do vremenskih preobratov.
Izvirno! > Samo Rugelj

priročniki
Alenka Kodele

NEDELJSKE IN PRAZNIČNE SLADICE

fotografije: Rok Bezeljak
Kmečki glas, 2021, t. v., 150 str., 26 €

Alenka Kodele, po izobrazbi ku
harska tehnica in samouka slašči
čarka, večletna članica slovenske
kuharske reprezentance, prejem
nica mnogih nagrad, je ena naj
bolj prepoznavnih slaščičark pri
nas. V novi knjigi združuje recepte, ki jih razdeli po kategorijah
(piškoti, sladice in pecivo) ter letnih časih – pozimi ponudi težje
pregrehe, poleti sladke osvežitve, hkrati pa izkoristi, kar nam
narava v določenem letnem času ponuja. V zaključku najdemo
praktične nasvete, kako uporabiti darove narave. Navdušuje z
enostavnimi recepti, nekaterimi bolj zdravimi in modernimi, ter
tudi zahtevnejšimi, ki so lahko pravi izziv. Ostaja zvesta sloven
ski tradicionalni kuhinji s pridihom svetovne kulinarike in sestavin, ki so bile našim babicam
bolj ali manj tuje. Pripravite kuhalnice in akcija! > Ajda Vodlan

Priredba pripovedk
in spremna besedila:

dr . Dr agica Har amija
Recepti:

Anka Pe ljhan
Ilustracije:

Igor Šinkove c

Sašo Šketa

REPA IN KROMPIR

Najbolj prizemljena veganska kuharica
Cankarjeva založba, 2021, t. v., 210 str., 29,99 €

Sašo Šketa, uveljavljeni slovenski kuharski bloger, znan pred
vsem po fantastičnih receptih za presno hrano, je pripravil
novo kuharico, že šesto po vrsti, v kateri so zbrani recepti za
veganske jedi. Knjiga Repa in krompir je pisana v duhu časa,
ko smo v skrbi za okolje pripravljeni vnesti spremembe v svoj
vsakdanjik in je delni prehod na prehrano rastlinskega in lokalnega izvora že izvedljiva mož
nost. Predstavljenih je več kot osemdeset preprostih in preverjenih receptov, po katerih boste
lahko pripravili številne tradicionalne in moderne jedi v popolnoma rastlinski izvedbi. Našli
boste recepte za sarme z ajdovo kašo in gobami, zelenjavni bograč, čufte v paradižnikovi oma
ki, špinačno pogačo s kostanjem, potico, jagodno pito, štrudelj in druge. Vsebuje tudi številne
praktične kuharske nasvete in postopke, ki jih je vedno dobro poznati. V duhu zmanjševanja
količine odvržene embalaže in zmanjševanja transporta živil so recepti razdeljeni po letnih
časih s poudarkom na lokalni in sezonski hrani. »Velik užitek je, kadar lahko določeno jed pri
pravim na popolnoma rastlinski osnovi, ne da bi bil pri tem žrtvovan okus,« pravi priljubljeni
Sašo Šketa in nas vabi, da se o njegovih besedah prepričamo sami. > Gordana Granatir

Jasmina Klopčič, Janja Smrkolj

OTIP NARAVE

Pletarski priročnik

Izbor slovenskih ljudskih
pravljic, ki jih spremljajo
tradicionalni recepti – nadaljevanje
svetovne uspešnice!

Slovensko ustno izročilo je polno
podobnih domislic, mi smo jih
poimenovali kar pripojedke. Gotovo
tudi zato, ker v njih vedno kaj dobrega
povedo in pojedo. Pa dober tek!

fotografije: Jasmina Klopčič, Janja Smrkolj, Sitka Tepeh
Kmečki glas, 2021, pt. v., 232 str., 27,90 €

Priročnik predstavlja starodavno tradicijo pletenja iz narav
nih materialov v tehnikah, ki so se ohranile (tudi) v Sloveniji.
Avtorici, ki sta se vseh postopkov, razen pletenja z ločjem, naučili pri pletarskih mojstrih od
Prekmurja do Krasa, sta priročnik razdelili na poglavja glede na material: šibe beke (vrsta
vrbe), srobot, ličje, slamo in ločje. Pri vsakem pojasnita, kako naravni material najti ali vzgo
jiti in kako ga pripraviti za pletenje. Sledi prikaz izdelave korak za korakom od preprostih
izdelkov, primernih za začetnike in otroke, do bolj zapletenih za izkušene pletarje. Koraki
so prikazani s fotografijami in besedilom. Med šestindvajsetimi izbranimi izdelki se najdejo
tradicionalni kot košare, opletene steklenice, kraški koš za listje … in sodobni kot veriga
lampijončkov, okraski za smrečico in namizni podstavki. Vsem pa sta skupni unikatnost
in prefinjeno naravno oblikovanje. Zadnje poglavje predstavlja osem slovenskih pletarskih
mojstrov. Knjigi je dodana QR koda za video prikaz pletenja košarice. Jasmina Klopčič in
Janja Smrkolj v okviru Zavoda Dobra pot vodita projekt Otip narave, s katerim aktivno
ohranjata pletarsko dediščino. > Maja Črepinšek
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osebna rast in duhovnost
Aljoša Bagola

Linda Jarosch

SREČO, PROSIM

RADA SE IMAM,
KAKRŠNA SEM

Mladinska knjiga, zbirka Ogledalo,
2021, t. v., 352 str., 29,99 €

prevod: Alenka Novak
Celjska Mohorjeva družba,
2021, m. v., 159 str., 18 €
Aljoša Bagola

Ko se je Aljoša Bagola (1979) pred
skoraj četrt stoletja podal v oglaše
valske vode, je bilo eno od njegovih
najmočnejših izraznih orodij beseda,
tako govorjena kot pisana. S preprič
ljivostjo, s katero je dolga leta navdu
ševal naročnike oglaševalskih kampanj, ki jih je zasnoval, se je pred
dvema letoma lotil tudi pisanja knjig, s svojo prvo Kako izgoreti, ki je
hitro postala velika uspešnica, pa je nazorno pokazal, kako povezati
osebno zgodbo s splošno temo izgorelosti, ki je v tem času še kako
aktualna. Njegova druga knjiga Srečo, prosim s prvo tvori logičen
komplet, tudi v njej pa skuša Bagola na zavzet način ter z navaja
njem rekel in izkušenj mnogih (tujih) avtorjev čim bolje definirati,
kaj tvori (trajno) človekovo srečo in kaj je tisto, kar omogoči tovrstno
celovitost našega bivanja. V prvem delu knjige tako vzporeja srečo z
različnimi pojmi, ki jo podpirajo ali pa tudi onemogočajo (od sreče
in pogojevanja do sreče in razuma), v drugem obdela senčne plati,
ki nas skušajo ustaviti na poti do doseganja sreče (pri tem pa nave
de tudi kar nekaj specifik slovenskega nacionalnega značaja ter zna
čilnosti naše senčne identitete), v tretjem pa poudari edinstvenost
vsakega posameznika, ob tem pa mu Bagola položi v roke možnost
aktivnega prizadevanja za doseganje lastne sreče, ki pač ni dana od
zunaj. Ves čas spreten z besedami, njihovim preobračanjem in lov
ljenjem pomenljive večpomenskosti, s katerimi navdušuje tudi pri
svojih motivacijskih nastopih, je Bagola tudi s svojo drugo knjigo iz
pisal dopadljivo in uporabno delo, ki ga lahko vedno znova jemljemo
v roke in ki bo gotovo tudi pristalo med najuspešnejšimi knjigami
letošnjega leta nasploh. > Samo Rugelj

Alan Gordon, Alon Ziv

ODREŠITEV

prevod: Andreja Romić
Mladinska knjiga,
2022, pt. v., 216 str., 24,99 €

Huda kronična bolečina, na primer
bolečine v hrbtenici, migrena ali bo
lečine v sklepih, življenje spremenijo
v začarani krog pregledov, terapij, fi
zioterapij, operacij, začasnih izboljšanj
in ponovnega izbruha težav. Marsikdo začne obupovati, ker se mu
življenje zaustavi, življenjski cilj pa zoži na dolgoletno spopadanje
z bolečino, ne da bi se stanje zares izboljšalo. Priročnik ponuja dru
gačen pogled na bolečino in nove možnosti boja z njo. Osredotoča
se na njeno doživljanje, na možganske aktivnosti, ki se sproščajo ob
bolečini. Cilj jo je odpraviti, kadar zanjo ni fizičnega vzroka oziroma
je »nevroplastična«. Avtorja ponujata metodo prepoznavanja nevro
plastičnih bolečin in »metodo somatskega spremljanja«, za katero
ocenjujeta, da je najučinkovitejši način za predelavo in odpravljanje
bolečin. Učinke je mogoče dokazati z možganskimi posnetki in pri
čevanji ozdravljenih. Njun pristop je preprosta veščina, ki ji lahko
sledi vsakdo. Priročnik jo predstavlja korakoma z navodili, nasveti
in s primeri iz prakse. Soavtorja knjige sta uspešni ameriški psihote
rapevt, ki je razvil metodo terapije in jo že petindvajset let uspešno
izvaja v praksi, in njegov ozdravljeni pacient. > Maja Črepinšek
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Zakaj je ljubezen do sebe tako nepoj
mljiva za mnoge ženske? Avtorica
skozi zgodbo Marije Magdalene na
enostaven način uči, kako se sprejeti
in ljubiti. Uvodoma se kritično dotakne (svetovne in cerkvene) zgo
dovine in pojasni, zakaj se ženske tako težko ljubijo in spoštujejo.
»Ženske še danes nosimo v sebi tisočletno dediščino, da so bile naše
življenjske sile podrejene moškim. Da bi to dediščino prerasle, so
potrebne generacije in generacije.«
Svobodo in ljubezen do življenja lahko tako kot Marija Magdalena
najdemo le v sebi in tega nas Linda Jarosch v svoji knjigi tudi uči. Spr
va se dotakne vseh nesvobodnih polj, v katerih ženske bivamo: ranje
na, manjvredna, kriva, zavistna, popolna, nezadovoljna in tista, ki si
ničesar ne privošči. Prvi korak je prepoznati demona (to je le eden
izmed verskih terminov, ki jih pisateljica uporabi, da opiše tegobe, s
katerimi se soočamo, in tako na poseben način dokazuje aktualnost
svetih besedil v današnjem svetu), nato pa sledi pot do osvoboditve.
Toda vzorcev ni enostavno pretrgati in tako kot Marija Magdalena
moramo tudi sodobne ženske narediti preobrat. »Življenje po lastni
resnici žensko vedno notranje osvobaja.« In to nas knjiga uči: kako se
osvoboditi in kako doseči resnico. Kajti le svobodno lahko s toplino
povemo: »Rada se imam, kakršna sem.« > Ajda Vodlan

Éric Jacquinet, Pauline de Vaux

SVOBODNI
ZA LJUBEZEN

Vodič za zdrave odnose
v svetu zaslonov

prevod: Tadeja Petrovčič Jerina
Emanuel, 2021, m. v., 336 str., 20 €

To je knjiga, ki bo v veliko pomoč ne
le žrtvam odvisnosti od pornografije,
ampak tudi vsem njihovim najbližjim. A tako kot velja za druge od
visnosti, se tudi pri zasvojenosti s pornografijo čudežne ozdravitve
ne zgodijo čez noč! Nasprotno, ogromno truda in tudi spodbude naj
bližjih je potrebno, da se zasvojeni človek sooči s svojimi demoni, ki
ga znova in znova pehajo v iskanje načinov, kako prekriti svojo praz
nino in utišati notranjega otroka, ki hrepeni po ljubezni, sprejetosti
in varnosti. Ravno zaradi vsega opisanega sta se avtorja s strokovni
mi sodelavci precizno lotila pričujočega dela, ob pomoči katerega
odvisnik korak za korakom, z obilo potrpežljivosti in nežnosti do sa
mega sebe lahko odkriva pot do postopne ozdravitve. Knjiga ponuja
številna poglavja, ki so obogatena z različnimi nauki, mislimi in tudi
veliko konkretnimi nalogami. Ja, treba se jih je dosledno držati, da po
štiridesetih dneh – ali pa po osemdesetih, dodajata avtorja in ob tem
še pojasnita, da ni pomembna hitrost poti, ampak predvsem njen na
men – lahko dosežeš ozdravitev in kasneje to stanje tudi vzdržuješ.
Knjiga, ki vzbuja upanje, bodri in kaže drugačno pot do zadovoljne
ga življenja! > Vesna Sivec Poljanšek

Spletna knjigarna
izBranih knjig

Rhonda Byrne

NAJVEČJA SKRIVNOST

prevod: Neža Kralj
Mladinska knjiga,
2022, t. v., 247 str., 32,99 €

Knjiga Skrivnost zdaj velja že za klasiko
na področju samorazvoja. Kljub uspeš
nosti pa se avtorica pri svojem iskanju
modrosti ni ustavila in je raziskovala
naprej – rezultat je knjiga pred nami,
ki nadgrajuje nauke svoje predhodnice, predvsem pa želi predati na
svete, ki jih zlahka uporabimo v vsakdanjem življenju, da se znebimo
vsesplošno naraščajoče tesnobe, negotovosti in bolečine. Avtorica
je poleg svojih dognanj zbrala tudi odkritja številnih duhovnih moj
strov z vsega sveta, kar delu daje še dodatno vrednost. V knjigi so
vključene tudi vaje, s katerimi lahko nasvete tudi preizkusimo, jih
vnesemo v svoj vsakdan in jih začnemo živeti, saj, kot pravi avtorica,
je vse že pred nami, skrito vsem na očeh. Namen pričujoče knjige je,
da nam to razkrije. > Sanja Podržaj

Marjan Ogorevc

POPOLNA ZDRUŽITEV

Zlitje v tantričnem odnosu

Enost - center, 2021, m. v., 262 str., 24 €

Novi priročnik Marjana Ogorevca,
bioterapevta, predavatelja in avtor
ja številnih uspešnic, med katerimi
izstopa Magija: most med znanostjo
in religijo (Enost, 2020), je posvečen
starodavni umetnosti tantre oziro
ma hoji po poti do popolne osebe in popolnega partnerja. Učenje
tantričnega odnosa je prelito v erotično zgodbo o Edu in Meti, ki
strastno in nazorno utelešata vaje in lekcije tantričnega učenja. Nju
na zgodba se prekinja in dopolnjuje s konkretno uporabnimi navo
dili za pet vaj za dvig erotične energije in s šestimi lekcijami tantre.
Edo in Meta sta se srečala že v preteklih življenjih. Komplementarna
partnerja sta, toda njuna popolna tantrična združitev je mogoča šele
sedaj, ko je nastopil pravi trenutek, ki jima omogoča začetek blaže
nosti in ekstaze v spolnosti, najpopolnejšem izrazu čiste zavesti v
snovnem svetu. Pripoved o njunem erotičnem odnosu, ki ne zamol
či ničesar, je učenje tantričnega zlitja. Rasti in stopnjevanju njunega
užitka lahko (podprt s knjigo) sledi vsakdo. Tudi če je brez partnerja.
Knjiga je namenjena svobodomiselnim bralcem, ki si želijo razpreti
spone ujetosti v koncepte in preizkusiti nekaj novega na poti do ne
slutene blaženosti. > Maja Črepinšek

Kobi Yamada

NAJDI SVOJO VELIČINO

Kako življenju dati več življenja
ilustracije: Charles Santoso
prevod: Metka Bartol
BP, 2021, t. v., 48 str., 17,95 €

Naslov knjige se bo morda v povezavi z
vsebino zdel banalen, vendar nekatere
knjige v sebi skrivajo pomembne bese
de, ki vam lahko pomagajo v težkih dneh. V tej je avtor zbral kratke
aforizme, ki jih lahko večkrat preberete in se spomnite, zakaj je vre
dno vztrajati in živeti. Uporabite jih na voščilih ali čestitkah, ali pa
morda le pošljite svojim prijateljem in družini ter jim polepšajte dan.
Knjiga s čudovitimi sporočili in nežnimi ilustracijami je lahko tudi
odlično darilo. > Urška Bračko

Novosti Založbe Primus
BODI VODA,
PRIJATELJ MOJ
Shannon Lee

Ključni koncepti filozofije
Brucea Leeja ter nasveti,
kako jih uporabiti kot
orodje za osebnostno rast
in samouresničitev.
25 €

INTELIGENCA
Osho

Inteligenca nas uči, kako
k težavam pristopamo
(logično, čustveno in
praktično) ter kako jih
rešujemo.
21,70 €

BLAŽENI MOŽGANI
Dawson Church
Nevroznanost
preoblikovanja možganov
za več trpežnosti,
ustvarjalnosti in radosti.
Knjiga je nadgradnja
naukov Joea Dispenze.
32 €

DMT: DUHOVNA
MOLEKULA
Dr. Rick Strassman

Revolucionarna medicinska
raziskava o biološki podlagi
obsmrtnih in mističnih
izkustev.
28,90 €

www.primus.si
ZalozbaPrimus

zalozba.primus

Založba Primus

osebna rast in duhovnost
Bernardo Stamateas

Mike Annesley, Steve Nobel

Osvobodite se ljudi in navad,
ki vam grenijo življenje

120 preprostih sprememb,
s katerimi boste v stresnem
svetu našli mir

TOKSIČNI LJUDJE

prevod: Andreja Romić
Mladinska knjiga, 2021, pt. v., 248 str., 24,99 €

Vsakdo pozna ljudi, ki mu grenijo živ
ljenje – zavistneže, opravljivce, pov
prečneže, samoljubneže, nergače, ma
nipulatorje … Tiste, ki nas zavirajo in
učinkujejo razdiralno, Bernardo Stamateas, argentinski psiholog
in publicist, razdeli v petnajst skupin. Pomaga nam razumeti, kako
toksičen človek deluje, nato pa svetuje, kako z njim komunicirati,
kako se pred njim ubraniti in kako oslabiti njegovo moč, kadar smo
prisiljeni z njim sodelovati. Nasveti so konkretni: kdaj spregovoriti in
kdaj molčati, kaj reči, kaj ukreniti in kdaj situacijo prekiniti oz. zapu
stiti. Predstavljene so tudi slabe taktike, ki ne prinašajo izboljšanja.
Nasvete poživljajo anekdote, pregovori in prizori, ki jih prepozna
vamo iz lastne izkušnje. Bistvo priročnika pa ni zgolj v spretnejšem
ravnanju z neprijetneži, temveč v močni spodbudi, da izboljšamo
svoje življenje oz. okolje, v katerem živimo, ker si to zaslužimo. Knji
ga zato ponuja tudi orodje za analizo lastne poti, razmislek o ciljih
in napotke, kako narediti korake naprej. Nikakor pa ne gre spregle
dati še enega vidika – opozorila, da košček zavistneža, opravljivca in
povprečneža sedi v vsakem izmed nas. Kdor resnično hoče zaživeti
bolje, se mora soočiti tudi s toksičnostjo v sebi. > Maja Črepinšek

Shannon Lee

BODI VODA,
PRIJATELJ MOJ

Bruce Lee in njegovo učenje
prevod: Vesna Hauschild
Primus, 2021, m. v., 257 str., 25 €

Bruce Lee je slavo dosegel kot žanr
ska filmska zvezda in mojster boril
nih veščin tudi zato, ker je za nje
govim uspehom stala trdna struktura vzhodne filozofije oziroma
odnosa do življenja. O njej pripoveduje knjiga njegove hčere, dedi
nje in vodje družinskega podjetja, ki upravlja mojstrovo zapuščino.
Knjiga je privlačna kombinacija biografije, spominov, filozofskih
vodil pri učenju borilnih veščin, besedilo navdiha za osebno rast in
splošni priročnik za samouresničitev, za krepitev notranje moči in
svobode. Pomen mojstrovega učenja, ki ga povzemajo besede »bodi
voda«, se v knjigi razkriva postopoma. Biti kot voda pomeni privzeti
njeno mehkobo in naravnost, da se bolje zlijemo z lastnim bistvom,
hkrati pa prevzamemo tudi moč vode. Mojstrova učenja so v knjigo
vključena v krajših odstavkih kot vodila, ki jih obkrožajo anekdote in
spomini, med katerimi so mnogi novi, še nikoli razkriti. Spomini in
anekdote prikazujejo, kako je mojster svoje učenje vključeval v živ
ljenje, in kot navdih, kako obogatiti lastno pot. > Maja Črepinšek

Wayne W. Dyer, Dee Garnes

OTROCI SE SPOMINJAJO NEBES

Osupljive pripovedi otrok o času, preden so prišli na zemljo
prevod: Jernej Zoran
Primus, zbirka NeZavedno, 2021, m. v., 188 str., 22 €

Otroci pogosto presenetijo s svojimi nenavadnimi izjavami. Te nas
včasih od srca nasmejijo, včasih pa se jim lahko samo čudimo. V pri
čujoči knjigi so zbrane izpovedi staršev z vsega sveta, ki so jih priče
vanja njihovih malčkov naravnost osupnila in si jih nikakor niso mogli
razložiti. Otroci so svojim staršem pripovedovali o svojem bivanju
50
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MIRNOST BIVANJA

prevod: Tanja Goršič
Chiara, 2022, m. v., 144 str., 21 €

O stresu in boju zoper to »tegobo so
dobnih dni« je bilo napisanih že nič
koliko knjig. Pa vendar je ta, ki je pred nami, na neki način dru
gačna, saj poudarja predvsem tisto, kar številne podobne knjige
včasih postavljajo nekoliko v ozadje: sprejeti je treba odgovornost,
da lahko samo mi sami preženemo stres iz svojega življenja! In ne
pozabimo: stres sam po sebi ni nikakršen bavbav, nasprotno, po
žene nas v akcijo in nas potisne iz cone udobja, kadar pa posta
ne naš vsakodnevni spremljevalec, ki nas kar naprej tišči za vrat in
posledično vpliva na vse ravni našega življenja, takrat pa je prav,
da zavihamo rokave in začnemo odgovorno raziskovati svoje mi
sli, besede, dejanja in vse spremljajoče občutke. Najbolje je, da si
vse to, kot nas bodrijo tudi spremljajoče naloge v tej knjigi, nekam
zapišemo in začnemo voditi dnevnik stresa. Na podlagi zapisanega
bomo sčasoma spoznali, kaj nas najbolj meče s tira in kje imamo še
ogromno (p)opraviti, naučili pa se bomo tudi, kako zadovoljno in
hvaležno sprejeti, kar nas obdaja, kako poskrbeti za (boljše) odnose
in zaživeti bolj opolnomočeno. Knjiga, ki nas vrača k mirnosti in
večji milosti do samih sebe! > Vesna Sivec Poljanšek

Jasmin Kirkbride

OTRESI SE STRESA

prevod: Darja Divjak Jurca
Mladinska knjiga,
2021, t. v., 159 str., 14,99 €

Priročnik za samopomoč pisateljice
in novinarke Jasmin Kirkbride nudi
podporo pri soočanju s hromečim
stresom, ki zmanjšuje življenjski elan, krati spanec, povzroča na
pade panike ... Z drobnimi koraki gradi pot velikih premikov, ki
zmanjšajo stopnjo tesnobe, strahu, zaskrbljenosti in vznemirjenja.
Priročnik v kratkih, poljudno ubesedenih strokovnih besedilih v
začetnih poglavjih opredeli strah, stres, tesnobo, generalizirano
anksiozno motnjo, obsesivno-kompulzivno motnjo, fobije in post
travmatske stresne motnje ter na kratko pojasni vzroke zanje. V
nadaljevanju se posveti obvladovanju stresa s tehnikami nadome
ščanja negativnih misli s pozitivnimi, dihanjem, čuječnostjo, skrbjo
za dobro spanje, s predlogi za sprostitev in izboljšanje počutja. Na
koncu so dodani naslovi, kjer lahko poiščemo pomoč v stiski. Bese
dila so gosto prepredena s citati, modrimi mislimi, nasveti, afirma
cijami in sugestivnimi vodili, ki nudijo oporo na poti vsakdanjega
soočanja s stresom. > Maja Črepinšek
pred rojstvom, bodisi v nebesih bodi
si v prejšnjih življenjih, govorili so o
srečanjih z angeli in predniki, ki jih v
življenju niso nikdar spoznali, ter celo
o tem, kako so si lastne starše izbrali
sami. Avtor knjige, po izobrazbi sveto
valni psiholog, je bil tudi sam ponosen
oče in dedek, ki je veliko časa namenil
otrokom. Sporočilo knjige, ki sta jo na
pisala skupaj z njegovo pomočnico, je
predvsem v tem, da naj otrokom pri
sluhnemo, saj nas lahko ogromno naučijo. > Sanja Podržaj
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UNOVČITE BON21 V TRGOVINAH MLADINSKE KNJIGE.

Poskenirajte kodo in
uživajte v poskusnem
branju knjig.

osebna rast, duhovnost in zdravje
Varja Prinčič

Francka Premk

Duhovne zgodbe o poti v srce,
posvečene tvojemu pogumu za
notranjo rast

Domus Litisia,
2021, m. v., 225 str., 24,80 €

LET MRTVE PTICE

ČUDEŽ ŽIVLJENJA

Primus, zbirka Avtorji,
2021, m. v., 182 str., 24 €

Francka Premk

Varja Prinčič

Nova knjiga slovenski javnosti dobro
znane pisateljice, poznane tudi pod
priimkom Kališnik, ki je svojo kariero
posvetila področju duhovnosti, tudi
tokrat navduši. Na pragu upokojitve
je objavila intimne zapise o ljubezni
in uvodoma zapisala: »Prvih trideset
let sem po poljanah svojega življenja
letela kot mrtva ptica.« Pisateljica
odpira pogled v svoje srce, svojo pre
teklost, ki jo analizira z namenom pomoči bralcu – »zdaj se tiho in
ponižno učim jadrati z vetrom, ki me vedno nosi po svoje«. Kajti v
današnjem svetu ne znamo ljubiti. »In zato nočem biti odgovorna
za vašo rast in zato ne morem biti odgovorna za to, da vam je bo
lje. Rada bi odkrila umetnost tega, da dobro živiš.« To ni priročnik,
temveč saga, zbirka čudovitih misli, ki preseže racionalno logičnost
zahodnega sveta in se spusti v globine človeka. Spregovori o ljubezni,
o težavah ega, o naši državi, kjer je duhovnost lastnina in ne vredno
ta, o ranljivosti in strtem srcu, pa o kolektivnih lažeh in narcisoidno
sti vsakdanjika, o trpljenju in zakaj pridna dekleta ljubijo barabe ter
predvsem o bežanju. Bežanju pred ljubeznijo, pred ranljivostjo. Kajti
»če ljubiš, si ranljiv in taka nisem hotela biti«. Pravi, da je ljubezen
velik predmet učenja ... in prav ima. Branje njenih zapisov pa je le
začetni spust v globine našega srca. > Ajda Vodlan

Dawson Church

Ddr. Francka Premk je poleg del s
filološkega področja znana tudi kot
avtorica del s področja duhovnosti in
osebne rasti, v povezavi z možem Ja
nezom Premkom pa tudi kot duhov
na dedinja in prevajalka del Martina
Kojca. V novi knjigi razgrinja razmišljanja o čudežu življenja, ki ga
prinaša vsak dan znova. Besedilo je veliko ljubezensko pismo življe
nju, življenjskemu sopotniku, pesniku Janezu Premku, ljubljeni hčeri
in staršema, prijateljem in vsem, ki so živeli in bodo živeli za njo.
Vsebina je osebno pričevanje in razmislek o izkušnji številnih me
tafizičnih doživetij, ki brišejo mejo med materialnim in duhovnim
svetom, meje časa in prostora, mejo med mrtvimi in živimi. Pot v
tem telesu se ni pričela z rojstvom in se z njim ne konča, svetovi niso
neprehodno ločeni, posebni ljudje s smrtjo niso izgubljeni, učenje
se nadaljuje v neznane svetove. Priznana strokovnjakinja v intimnih
razmišljanjih priča o nizu lastnih doživetij z roba verjetnega, v pri
čevanja pa vpleta metafizična spoznanja, ki sijoče sugestivno krepijo
prepričanje o čudežu življenja in poklanjajo upanje, da s smrtjo ni
vsega konec. > Maja Črepinšek

Špela Kaplja

KAKO SE LJUBI REKA

ilustracije: Neja Meta Rojc
Društvo za globoko ekologijo Terra Anima,
2021, m. v., 255 str., 25 €

BLAŽENI MOŽGANI

Nevroznanost preoblikovanja
možganov za več trpežnosti,
ustvarjalnosti in radosti
fotografije: Dave Asprey
prevod: Jernej Zoran
Primus, zbirka Nezavedno,
2021, m. v., 357 str., 32 €

Avtor, dolgoletni raziskovalec možganov in združevanja nevrozna
nosti z meditacijo ter psihologijo, v uvodu knjige opiše kalifornij
ski gozdni požar leta 2017, ko sta z ženo komaj zbežala na varno,
njun dom pa je pogorel. Beremo njegove zapise tistih dni: kaj človek
razmišlja v težkih trenutkih, kako se sooča s trpljenjem, kaj se zgo
di, ko je konec normalnega vsakdanjika. »Ko telo ve, da mu boste
prisluhnili, lahko govori tiho ... Rast se začne z ljubeznijo do sebe.«
Meditacija je darilo sebi, je dar tišine in osrediščenega časa, ki spre
minja življenje, kar avtor razloži kot izkušnjo blaženih možganov.
Kaj pomeni biti zasidran v blaženosti? Biti v sedanjosti, saj je bega
joči um nesrečen. Toda, kako ubežati trpljenju? Kako doseči blaže
nost, vsakdanjo vznesenost, in jo ohraniti kot našo navado ter hkrati
ljubiti speče? Kako povzročiti spremembo v možganih, fiziologi
jo spremeniti v anatomijo in ohraniti valovanje alfa? Vsako izmed
osmih poglavij v knjigi zaključi z vajami za poglabljanje, ki so dovolj
enostavne, da jih lahko začnemo izvajati takoj, in nas vodijo do epi
loga: »navada, imenovana sreča«. Čtivo je zasnovano na strokovnih
spoznanjih, pa vseeno napisano dovolj laično in razumljivo. Mar si
ne želimo vsi razcveta naše zavesti, razcveta sveta? > Ajda Vodlan
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Špela Kaplja

»Reka je stekla skozi njo in odnesla
stare naplavine.« Hvalospev rekam
je kot osebno izpoved spisala Špela
Kaplja, pripovedovalka zgodb za Na
ravo, pisateljica, pesnica in glasnica
sveta Narave, spremno besedo o pa
nerotičnosti pripovedovalke zgodb pa
eden najbolj eminentnih slovenskih ekologov Anton Komat. Intimna
pripoved nas uvodoma (u vod') pritegne v magičen svet avtorice, ki
so jo tekoče reke rešile pred samo seboj in ji pokazale pot do jedra,
do sebe. »Beseda Svobodna vsebuje besede vodna in dna. Verjamem,
da me je stik z rekami ne le osvobodil, ampak je spremenil moj genski
zapis in me preobrazil na najgloblji ravni.« Spoznanja, ki so ji bila na
menjena, kar dokazuje njen priimek, ki jo povezuje z vodami, deli z
nami v knjigi, razdeljeni na tri dele: Špela, Reka, Ti in Reka, sledijo še
čarobni opisi trinajstih slovenskih rek in potokov ter zatem ženske,
ki živijo ob teh rekah. In kaj je (za)ključek te magične reke besed?
»Reke držijo ključ. Vzemite ga. Stopite. Ljubite in častite.« Poetičnost
pripovedovalke se združuje z iskanjem ženskosti v današnjem svetu
– kako najti sebe, svojo najbolj pristno naravo in si ostati zvest. Kako
se v tem svetu osvoboditi (strahu)? Biti divjakinja, to, kar si? Kako
naj ženska zapleše ob reki, ko je njeno telo okamnelo? Naročili so ji,
da mora biti trd(n)a. Reši nas skok v reko. Skok v življenje. Skok med
strani te knjige, v magijo besed. > Ajda Vodlan

Rubriko pripravlja:

nominacije za mednarodne nagrade

pripravila: Slovenska sekcija IBBY

Pogosto se šele, ko se razgledamo po mednarodnem prostoru, zavemo, kako imenitne ustvarjalce mladinske književnosti in
promotorje branja imamo doma. V letu 2022 bo podeljenih več mednarodnih nagrad in priznanj, za katere so nominirani
tudi naši domači ustvarjalci in promotorji branja.

Nominacije za mednarodne nagrade v letu 2022
na področju mladinske književnosti in promocije branja
 Spominska nagrada Astrid Lindgren

Najvišja mednarodna denarna nagrada za mladinsko književnost, ki
jo je leta 2002 ustanovila švedska vlada v spomin na Astrid Lindgren.

Nagrada se podeljuje vsako leto, prejme pa jo posameznik ali or
ganizacija za svoj izjemen doprinos k področju mladinske književ
nosti. Med nominiranci za leto 2022 so štirje slovenski ustvarjalci:
•
•
•
•

ilustratorka Polona Lovšin,
pesnik in pisatelj Boris A. Novak,
pesnica, pravljičarka in pripovedovalka Anja Štefan,
ilustratorka Ana Zavadlav.

Zmagovalec bo razglašen 22. 3. 2022.

 Andersenova nagrada

Najvišje mednarodno priznanje na področju mladinske književnosti, ki se bienalno
podeljuje avtorju in ilustratorju za njun celoten opus. Nagrado podeljuje Mednaro
dna zveza za mladinsko književnost (IBBY). Slovenska sekcija IBBY je za Anderse
novo nagrado 2022 nominirala:

Peter Svetina in Damijan Stepančič
sta pripravila mednarodno poslanico
Lakota po besedah
ob 2. aprilu, mednarodnem
dnevu knjig za otroke, 2000.

• pisatelja in pesnika Petra Svetino,
• ilustratorja Damijana Stepančiča.
Leta 2000 se je med finaliste uvrstila ilustratorka Marija Lucija Stupica, leta 2020 pa avtor Peter Svetina. Finalisti za
Andersenovo nagrado 2022 bodo razglašeni konec februarja, zmagovalca pa 21. 3. 2022.

 Častna lista Mednarodne zveze
za mladinsko književnost (IBBY)

Lista izjemnih sodobnih del s področja mladin
ske književnosti z vsega sveta. Vsaka sekcija IBBY
lahko bienalno na častno listo uvrsti po enega av
torja, ilustratorja in prevajalca s posameznim de
lom. Slovenska sekcija IBBY je na častno listo
IBBY 2022, ki bo objavljena v marcu, uvrstila:

• pisatelja in pesnika Andreja Rozmana Rozo za
delo Rimuzine in črkolazen (ilustracije Zvonko
Čoh, Mladinska knjiga, 2019),
• ilustratorja Igorja Šinkovca za ilustracije v
knjigi Si že kdaj pokusil luno? (besedilo Boštjan
Gorenc, Mladinska knjiga, 2019),
• prevajalko Katjo Zakrajšek za prevod knjige
#3špehbombe (avtorice Clémentine Beauvais,
Mladinska knjiga, 2019).

 Nagrada IBBY Asahi za promocijo branja

Nagrada organizaciji, ki trajno prispeva k promociji branja med otro
ki in mladimi. Nagrado bienalno podeljuje Mednarodna zveza za
mladinsko književnost (IBBY), denarno nagrado pa prispeva japon
sko časopisno podjetje Asahi Shinbun. V letu 2022 Slovenska sekcija
IBBY za nagrado nominira:

 Nagrada IBBY-iRead

Najmlajša nagrada Mednarodne zveze za
mladinsko književnost (IBBY). Bienalno se
podeljuje od leta 2020 in je namenjena pro
motorjem branja. Nagrado sta ustanovila
fundacija Shenzhen iRead, ki zagotavlja de
narni del nagrade, in IBBY. Slovenska sekcija
IBBY je za leto 2022 nominirala:

• Društvo Bralna značka Slovenije –
ZPMS.
Zmagovalec bo razglašen 21. 3. 2022.

• avtorja in promotorja branja Slavka Pregla, podpredsednika Društva Bralna znač
ka – ZPMS,
• promotorko branja, mag. Darjo Lavrenčič
Vrabec, vodjo Pionirske, Centra za mladin
sko književnost in knjižničarstvo, MKL.
Zmagovalec bo razglašen 21. 3. 2022.

Držimo pesti in se veselimo marca!
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Rubriko pripravlja:

Iz knjižnice ...

pripravila: Erika Žitko

Kateri hiši v Ljubljani se reče vila Čira-Čara? Koliko pravljičnih zverinic čepi na Zmajskem mostu? Kje je skrivni izhod iz
atrija Trubarjevega antikvariata?
Avtorica nove slikanice Pravljični sprehod po Ljubljani, Ida Mlakar Črnič, pravi: »Ne potrebujete samohodk, čudežnih čevljev,
ki se sprehajajo sami, ki nikoli ne jokajo in ne stokajo, da jih bolijo podplati: na potep se lahko odpravite tudi drugače. S slika
nico Pravljični sprehod po Ljubljani greste lahko na pot, ne da bi vam bilo treba obuti čevlje.«

Brez samohodk na pravljični sprehod po Ljubljani
Ida Mlakar Črnič

PRAVLJIČNI SPREHOD
PO LJUBLJANI

ilustracije: Zarja Menart
Mestna knjižnica Ljubljana,
2021, t. v., 42 str., 14,90 €
Portreta: Ida Mlakar Črnič (levo)
in Zarja Menart (desno)

Prvi zametki slikanice so nezavedno nastali že
pred leti, ko je avtorica z ekipo sodelavcev iz
različnih kulturnih ustanov in v takratni Pio
nirski knjižnici, ki je danes na področju mla
dinskega knjižničarstva pomemben del ne le
Mestne knjižnice Ljubljana, temveč tudi šir
šega slovenskega prostora, začela izvajati lite
rarne sprehode po Ljubljani za starejše pred
šolske otroke in osnovnošolce prvega triletja.
S pripovedovanjem ljubljanskih zgodb med
sprehodom je otroke spodbujala k pogovoru
in razmišljanju o umetnosti, knjigah in branju.
Pandemsko leto, ko teh sprehodov ni bilo mo
goče izvajati, pa je ponudilo priložnost, da je
avtorica svoje številne izkušnje in znanje preli
la v knjižno izdajo.
Z ilustratorko Zarjo Menart sta bili postav
ljeni pred velik izziv, kako preplesti bogato be
ro vsebin, ki izhajajo iz pravljičnih svetov na
eni strani in kulturnih ter zgodovinskih dejstev
na drugi strani. Avtorica je želela vključiti tudi

različne oblike dela z mladimi bralci na področ
ju knjižne, književne in knjižnične vzgoje, ob
tem pa slikanico zasnovati tako, da bo tudi sa
ma nudila estetski užitek in pravljičnost v vsem
svojem namenu. Porodila se je ideja o preple
tu slikaniško-stripovske tehnike, ki omogoča
mrežno in linearno branje. Z izbiro položnega
knjižnega formata sta nakazali linijo hoje obi
ska vseh desetih prizorišč na sprehodu.
Slikanica ni običajen vodnik po Ljubljani, te
melji namreč na umetnostni in estetski vzgoji
ter spodbuja družinsko branje, saj je namenjena
začetnikom v branju oz. nesamostojnim bral
cem, ki pri branju še potrebujejo pomoč. Lah
ko jo označimo tudi kot neke vrste priročnik za
starše, knjižničarje, vzgojitelje in učitelje pri de
lu z otroki, ko ti spoznavajo staro Ljubljano.
V slikanico nas vpeljeta dve spremni bese
dili: prvo je prispevala magistra Tilka Jamnik,
ki je imela priložnost spremljati njeno pot na
stanka od samega začetka, drugo, z namenom

pojasnitve namena slikanice, pa je pripravila
avtorica.
V prvem delu nas očara deset dvostranskih
ilustracij vseh desetih prizorišč, ki jih obišče
mo na sprehodu. V njih najdemo preplet prav
ljičnih in stvarnih, poučnih vsebin, ki jih spo
znavamo preko igre. V ilustracijah najdemo
številne ilustrirane in besedne uganke, namige
za branje, pogovor in ustvarjanje, pa tudi dru
žabno igro Kdo bo prvi naokrog?, ki nas na do
mišljen in igriv način popelje skozi šest ljub
ljanskih zgodb: Jure kvak kvak (Saša Vegri),
Čudežni prstan (Peter Svetina), Moj dežnik je
lahko balon (Ela Peroci), Prodajamo za gum
be (Vida Brest), Leteča hišica (Dane Zajc) in
Možiček med dimniki (Lojze Kovačič). Na poti
nas spremljata dva pravljična lika: knjižničarski
zmaj Klepetaj in knjižničarska sovica Kunštna,
ki rada poudari, da je v knjigah vse.
V drugem delu najdemo avtorske fotografi
je realnih prizorišč, ki sta jih prispevala Marko

Začenja se 50. sezona strokovnih sred
Strokovne srede so nacionalni projekt izobraževanja mladinskih in šolskih knjižničarjev ter širše zainteresirane strokovne in laične javnosti, ki
jih zanima vzgoja za kakovostne mladinske knjige in kakovostno branje. Od leta 1972 potekajo v organizaciji Pionirske – centra za mladinsko
književnost in knjižničarstvo.
Datum
Tema
50. sezona Strokovnih sred bo v prvem delu obsegala: predstavitev
26. januar
Predstavitev knjig, prejemnic priznanj zlata
knjig, prejemnic priznanj zlata hruška 2021 (v sklopu Meseca zlatih
hruška 2021
hrušk), 70. obletnico knjižne zbirke Knjižnica Sinjega galeba in pred
stavitev knjižnih novosti. V drugem delu pa dogodek ob začetku nove
bralne sezone, predstavitev nacionalnega projekta JAK Rastem s knji
go za OŠ in SŠ in predstavitev Priročnika za branje kakovostnih mla
dinskih knjig 2022.

6. april

70. obletnica knjižne zbirke Knjižnica Sinjega
galeba

11. maj

Predstavitev novejše knjižne produkcije s
slovenskega knjižnega trga

Kotizacija: brezplačno

14. september

Začetek nove bralne sezone

12. oktober

Predstavitev nacionalnega projekta JAK Rastem s knjigo za OŠ in SŠ

9. november

Predstavitev Priročnika za branje kakovostnih
mladinskih knjig 2022

Datum in lokacija: Izvedba Strokovnih sred bo prilagojena zdrav
stvenim razmeram v Sloveniji in navodilom pristojnih. Vse podrob
nosti o posamezni izvedbi in natančen program bodo objavljeni na
https://www.mklj.si/pionirska/strokovne-srede/.
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vzgoja in odnosi
Amber Hatch

ČUJEČNOST ZA STARŠE

ilustracije: Alex Ogg; prevod: Andreja Piškur Vodopivec
Mladinska knjiga, 2022, t. v., 271 str., 27,99 €

Lakovič in Ingrid Verdnik Pal. Sledi jim deset
krat deset informacij za radovedne spreha
jalce: deset kulturnih ustanov, ki jih obišče
mo na poti, deset kulturnih ustanov, pove
zanih s knjigo in z branjem, deset knjižnih
ustvarjalcev, ki jih izpostavimo na sprehodu,
deset likovnih umetnikov in deset njihovih
umetniških del, deset književnih junakov,
deset praznikov, povezanih s knjigo in bra
njem, deset nagrad ali priznanj za mladin
sko književnost, deset poklicev, povezanih s
knjigo, in deset vzgojnih področij, ki jih raz
vijamo pri otroku, ko skupaj z njim razisku
jemo staro Ljubljano.
Slikanici je priložen zemljevid pravljične
ga sprehoda z izborom leposlovnih in pouč
nih knjig o Ljubljani, otroci pa bodo v njej
našli tudi nalepko, ki jo lahko nalepijo v svo
jo najljubšo domačo knjigo kot znak njiho
vega lastništva.
Ne le spoznavanje starega dela Ljubljane,
slikanica nam lahko služi kot odlično izhodi
šče tudi za raziskovanje drugih krajev v Slo
veniji. S poudarki kulturnih in zgodovinskih
dejstev, različnimi načini podajanja teh in
formacij in zgodb, povezanih z okoljem, ki
ga raziskujemo skupaj z otroki, postavlja te
melje za podobne raziskovalne poti tudi v
drugih krajih. Morda koga spodbudi, da se
v svojem okolju loti podobe aktivnosti, ali pa
tiste, ki podobne bibliopedagoške oblike že
razvijajo v svojem kraju, še dodatno podkre
pi v njihovi nameri.
Pravljični sprehod po Ljubljani je slika
nica, ki je ne preberemo na mah, temveč jo
listamo znova in znova, v njej vsakič najde
mo več in še več. Morda bo razočarala pri
čakovanja bralcev, ki so vajeni linearnega,
urejenega branja, in morda tiste, ki v njej
pričakujejo zgodbo z začetkom in s kon
cem. Vsekakor pa ne bo razočarala tistih, ki
ste željni igrivih iskanj številnih informacij in
dejstev s pravljičnim prepletom. V njej boste
našli tudi odgovore na vprašanja z začetka
tega članka. Spodbudila vas bo še k nadalj
njemu iskanju informacij in morebitnemu
odkrivanju skrivnosti okolja, v katerem ži
vite, tiste iz drugih krajev pa k odkrivanju
osrčja naše prestolnice na drugačen način.
Vabljeni k raziskovanju!
Slikanico lahko kupite v vseh večjih enotah
Mestne knjižnice Ljubljana, v Knjigarni lut
kovnega gledališča Ljubljana in Trubarje
vem antikvariatu. Lahko pa jo naročite po
spletu. Več informacij na www.mklj.si.

Porod, nova vloga starša, življenje z dojenčkom in prva leta star
ševstva so za marsikoga izziv, ki povzroča precejšen stres. Teža
ve se seštevajo – telesni napori, pomanjkanje spanca, soočanje
z novim življenjskim slogom, prevzemanje nove vloge, težave
nege in vzgoje najmlajših … Avtorica se je z vsem naštetim so
očila sama in v iskanju izboljšanja razvila metodo čuječnosti za
starše. Metoda se opira na budistično čuječnost, ki goji večtisočletno védenje, kako prekiniti
negativno razmišljanje in najti zadovoljstvo ter mir. Pomemben gradnik čuječnega starševstva
je meditacija, za katero se zdi, da zanjo vsaj na začetku življenja z dojenčkom in malčkom »ni
časa«. Avtorica povsem konkretno svetuje, kje najti čas zanjo in kako jo udejanjati in povezo
vati z vsakodnevnimi dejavnostmi. Priročnik prične z nasveti in koraki poglabljanja v čuječno
starševstvo s porodom, nato potuje po časovni premici, kot se razvijata dojenček in malček,
približno do tretjega leta, ko otrok vstopi na razvojno stopnjo »težavnega vedenja«. Poglavja
je mogoče brati zvezno ali pa takrat, ko se težava pojavi. Hitro oporo učenja čuječnosti olaj
šajo povzetki v okvirčkih na koncu poglavij. Knjiga je napisana razumljivo, toplo in s srcem
za vse v družini, da bi skupaj zaživeli harmonično in notranje usklajeno. > Maja Črepinšek

Nicola Schmidt

VZGOJA BREZ OŠTEVANJA

prevod: Neža Božič
Mladinska knjiga, 2022, m. v., 175 str., 24,99 €

Nicola Schmidt je nemška politologinja in novinarka, ki od leta
2012 organizira izobraževanja svetovalcev za starše ter tečaje
in srečanja za starše. Kot avtorica in soavtorica je napisala več
priročnikov o vzgoji (v slovenščino je bil do sedaj preveden pri
ročnik Umirjena družina). Vodilo njenega pristopa je umirjeno,
ljubeče, empatično, razumno in zbrano starševstvo, ki nam omo
goča ohranjanje pristnega stika z otrokom. Oštevanje, pritiske, nadzorovanje in kaznovanje oceni
kot neučinkovite vzgojne prijeme, ki so predvsem izraz vzgojiteljeve vzgojne stiske. Za ljudi, ki so
vzgojeni avtoritativno (ali vzgajajo avtoritativno), meni, da niso kos sodobnemu času. Priročnik
ponuja alternativne možnosti, ki so učinkovite. Prva polovica knjige analizira vzgojne zadrege in
odzive nanje – primerne in neprimerne. Druga polovica knjige ponuja ustvarjalne zamisli in kon
kretne rešitve za reševanje nesoglasij v vsakdanjem življenju in uveljavljanje pravil, ki jih bo otrok
spoštoval. Na koncu starše povabi na 21-dnevni preizkus novih spoznanj. > Maja Črepinšek

Danica Vidmar

DEKLICE BREZ GNEZDA

V iskanju poti do odraslih otrok
samozaložba, 2021, m. v., 157 str., 23 €

Srčna osebna zgodba Danice Vidmar nas vodi preko njene mla
dosti, odrasle dobe, preizkušenj in iskanja do odpiranja sebe ter
biserov, ki so se v njej ves čas skrivali, le da jih Danica ni zmogla
zagledati v vsej svoji čudoviti duši in bivanju. Le kako bi jih!
Najprej je morala zaceliti globoke rane neljubljenosti, spregle
danosti, odtujenosti od svojega bistva in od svoje edinstvene
poti. Medtem se je spoprijela s svojo travmo, s toksičnimi odnosi, s preživetjem – s temo, ki
jo je morala pogledati od blizu in začeti graditi pot k sebi – s sprejetjem in ljubeznijo. Velika
motivacija pri tem sta ji bili njeni že odrasli hčeri, saj si je z njima želela graditi pristnejši in
boljši odnos, ki ga poprej ni zmogla. Zelo zahtevno in težko, a konec koncev tudi lepo pot si
je zadala avtorica, ki s svojo zgodbo opogumlja slehernega izmed nas, da bi še bolj prisluhnil
sebi, stopil v svojo notranjost in našel svojo pot ter mir in ga potem (šele potem je to mogoče)
lahko podelil z izbranimi drugimi. Avtorica nam predstavi tudi svoje »pomočnike« na tej poti
– eden izmed pomembnih je tudi Jesper Juul – znani danski družinski terapevt, s katerim se
je osebno poznala. Osebna zgodba avtorice naj sreča mnogo bralcev, kajti napisana je navdi
hujoče, ob pogumu, ki ga vsi, v teh časih pa še toliko bolj, potrebujemo, zagotovo ne bo ostala
brez odziva v bralcih. Kot je zapisala Manca Košir v topli spremni besedi – je mogoče zaživeti
polnejše in osvobojeno. Je mogoče! > Sabina Burkeljca
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mladinsko in otroško
Gabi Kreslehner

Reeli Reinaus

NIK ODIDE

MARIJ, MAGIJA IN
VOLKODLAKINJA VERA

prevod: Neža Božič
Miš, 2022, t. v., 127 str., 29,95 €, JAK

Avstrijska pisateljica (1965) in pedago
ginja piše tako za odrasle kot za mla
dino, zaradi svojega dela v šoli pa še
posebej dobro pozna stiske najstnikov.
Šola in sošolci v razredu so lahko tako
vir veselja in navdiha kot tudi travm in
strahov. Nekaj je odvisno tudi od tega, v kakšni meri je mladostnik
kompatibilen z okolico. Nik je tipičen izobčenec, odličen učenec s
celo vrsto zanimanj, zato ga imajo učitelji radi, vendar je nekoliko
plah in introvertiran in zato več kot primerna tarča za nadlegovanje
sovrstnikov. Učitelj matematike Niku nekega dne naroči, naj pri uče
nju pomaga sošolki Mili, najlepši punci v razredu, in med njima se
splete prijateljsko zavezništvo, ki pa seveda razjezi razredne frajerje,
in nasilje nad njim se še stopnjuje. Ko pa se Nik odloči postaviti zase,
se znajde pred veliko preizkušnjo. Ganljiv roman o vrstniškem na
silju opominja, da se o okrutnostih ne sme molčati, temveč je nanje
treba opozarjati in jih sproti reševati. > Renate Rugelj

Maria Bartoloth

MIJALCA MAJALCA

Ziljska basen

ilustracije: Marja-Liisa Plats
prevod: Julija Potrč Šavli
KUD Sodobnost International,
2021, t. v., 220 str., 24,90 €

Bi se sami podali v temačen gozd sre
di noči? To namreč naredi Marij, a ne
samo enkrat. Kaj kmalu ugotovi, da je
z gozdom nekaj narobe, kot bi bil začaran, saj se spreminja; enkrat v
njem (po nesreči) prespi pol dneva in ima čudne privide nenavadnih
bitij. Vendar v gozdu spozna novo prijateljico Vero, ki jo imajo v nje
govi šoli za čudakinjo, ker je samotarska in se šola doma. In čeprav
mu dekle zabiča, naj ne hodi več v gozd, ker je tam nevarno, se Marij
še kar podaja vanj in se z njo druži. Ko njegovi sošolci odkrijejo, da se
tam dogajajo nerazložljive stvari, se odločijo vzeti vajeti v svoje roke
in se podati na raziskovanje. Vendar se ne zavedajo, da gredo lahko
stvari hitro narobe. Bo Mariju in Veri uspelo rešiti situacijo? Zgodba
bo vase posrkala mlade, saj ne vsebuje le hitrih preobratov, ampak
tudi temačne in skrivnostne fantazijske elemente. Priznana eston
ska avtorica navdušuje z različnimi žanrskimi knjigami, za omenjeni
roman pa je dobila nagrado za najlepše oblikovano mladinsko knji
go, saj je z nenavadnimi zeleno-rumenimi, na trenutke grotesknimi
ilustracijami res unikatna. To bo branje na mah! > Urška Bračko

ilustracije: Melanie Bartoloth
Slovenski narodopisni inštitut
Urban Jarnik, Slovensko prosvetno
društvo Zila in Mohorjeva Celovec,
2021, t. v., 40 str. + CD, 26 €

Ziljska dolina, kjer je slovenska poselitev segala najdlje na zahod, je
današnjim Slovencem najbolj znana po smučiščih pri Nassfeldu, za
starejše domačine Mokrinah, in morda še po že v veliki meri ponem
čeni konjeniški igri štehvanje. A od tam so bili mnogi najzavednejši
koroški Slovenci, Grafenauerji, Zwittri in mnogi drugi. Potomka ene
od teh družin je tudi pesnica Maria Bartoloth, avtorica dragocenega
narečnega, v knjižno slovenščino in nemščino prevedenega zapisa
ziljske ljudske pravljice Mijalca Majalca. Družinski prispevek je z
ilustracijami dopolnila njena hči, slikarka Melanie Bartoloth. Prav
ljica temelji na klasičnem nasprotju med dobrim in zlim, hudobijo
in odpuščanjem. Vaškim otrokom, ki se spomladi odpravijo k reki,
da bi si iz mladih šib naredili piščalke, se prikaže zlobni možiček.
Obljubi jim svojo zlato piščal, če mu žrtvujejo mačko, ki jih spremlja.
Ko ga ubogajo, s smehom izgine, mačko pa reši dobra vila, ki usliši
obžalovanje otrok. Knjigi je priložena zgoščenka, na kateri avtorica v
ziljskem narečju sama bere pravljico. > Iztok Ilich

Ambrož Kvartič

UGIBANICA

100 ugank

ilustracije: Marjan Manček
Miš, 2021, t. v., 55. str., 25,95 €

Koliko veste o življenju v morju? Po
znate športne pripomočke v telovad
nici? Kaj pa vesolje, vam je znano? Z
zabavnimi ugankami lahko preizku
site svoje znanje na devetnajstih različnih področjih, pri njihovem
razvozlavanju pa so vam v pomoč lahko prikupne ilustracije priljub
ljenega ustvarjalca Marjana Mančka. Kratke rimane zagonetke si bo
ste zlahka zapomnili in jih delili s prijatelji. Trdi orehi za vse igrive
radovedneže, male in velike!> Sanja Podržaj
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Petra Soukupová

KLUB ČUDNIH OTROK

prevod: Nives Vidrih
Celjska Mohorjeva družba,
2021, t. v., 204 str., 22 €

V sveže prevedenem mladinskem
romanu Petre Soukupove, ene izmed
najbolj prepoznavnih sodobnih češ
kih avtoric, se srečajo štirje najstniki,
ki so si med seboj čisto drugačni, pa
vendar se jim zdi, da jih druži njihova čudnost. Mila se pogosto kam
globoko zazre, največkrat v živali, ki jih obožuje, s Petrom, ki je za
svojo starost res majhen, pa ju poveže odpičena prigoda s činčilo.
Svoj prostorček za strmenje si deli s Katko, ki se sama sebi zdi de
bela, nazadnje pa družba naleti še na Franto, ki mora hoditi z ber
glami. Po spletu okoliščin se odpravijo na »pustolovščino«, kjer se
njihovo sveže in krhko prijateljstvo hitro znajde na preizkušnji, a iz
nje izidejo močnejši in še bolj povezani, pa čeprav v svoji normalni
čudnosti. > Veronika Šoster

Paul Mason

DEŽUJE

25 idej za zabaven dan!

prevod: Mateja Pestotnik
Hart, 2021, t. v., 32 str., 19,95 €

Ni treba, da so deževni dnevi sivi in
turobni. Lahko si jih popestrimo s
številnimi aktivnostmi in obarvamo
s svojimi barvami veselja – in za to
ne potrebujemo veliko! Pričujoča knjiga predstavlja kar petindvajset
idej, kako lahko preživimo dan v slabem vremenu bodisi sami bodisi
v družbi družine in prijateljev. Umetniške duše lahko narišejo strip
ali napišejo dramsko igro, znanstveni navdušenci naredijo eksperi
ment, kulinarični mojstri pa spečejo pecivo. Kot nalašč za preganja
nje dolgčasa v teh kratkih in hladnih zimskih dneh! > Sanja Podržaj

Knjiga, prva liga
Sebastijan
Pregelj

NOV DOM

Zgodbe s
konca kamene
dobe, knj. 7

Igor Karlovšek

SOTOČJE

Ognjeno
pleme, knj. 5
ilustracije:
Marina Gabor
Miš, 2022, t. v.,
281 str., 28,95 €

Petdelna saga o
pogumnih potomcih Ognjena, vodje slo
vanske vojske, ki so zaradi očetovih dejanj
morali pobegniti iz varne naselbine v kruti
in neznani svet, se počasi izteka. Ajda, Mila
in pogumni trojčki Vuk, Vlad in Plamen so
iz mogočnega Konstantinopla pobegnili
pred krutim bizantinskim cesarjem Mavri
cijem, neustrašno prijadrali do Soluna in v
dolini Vardarja s pomočjo očetovih prija
teljev preživeli še eno kruto zimo. Otroci
so na begu odrasli, rodil se je mali Samo,
Ognjenov vnuk, Slovani pa še zmeraj niso
našli mirnega območja, na katero bi se lah
ko varno naselili in zaživeli. Se bo to zgodilo
na sotočju Save Dolinke in Save Bohinjke?
Domiselno mešanje resničnih zgodovinskih
dogodkov in oseb s fikcijskimi dogodivšči
nami literarnih junakov je mladim bralcem
gotovo prineslo veliko veselja in novega
znanja, obeta pa se menda že nova saga o
drznih podvigih Ognjenovih trojčkov. Se
veselimo. > Renate Rugelj

Janja Vidmar

Vinko Möderndorfer

ROMEO IN JULIJA IZ SOSEDNJE ULICE

Pesmi in ena tragedija s hollywoodskim koncem
ilustracije: Jure Engelsberger
Miš, 2021, t. v., 79 str., 28,95 €, JAK

ilustracije: Jure
Engelsberger
Miš, 2021, t. v.,
86 str., 27,95 €

Brin in njegova izvoljenka Črna sta se po
dolgem in razburljivem potovanju naposled
vrnila k Velikemu jezeru, kjer si začneta v
manjšem zalivu graditi svoje novo življenje.
A vse ne gre brez zapletov, saj se zdi, kot da
pretekle zamere starejših rodov, ki živijo ob
Velikem jezeru, še vedno niso poniknile. Le
Brinovi neverjetni modrosti in zavedanju,
da bodo plemena imela pred sabo lepše
življenje, če bodo stopila skupaj, se gre za
hvaliti, da se spor med Zobrom in Gadom
ni razrasel v kaj večjega in usodnejšega …
Zadnji, sedmi del Pregljevega potovanja v
čas koliščarjev, znova prinaša vznemirljivo
branje, ki ne navdušuje le mladih, ampak s
svojimi dovršenimi opisi in odlično zgodbo
posrka vase tudi vse druge bralce, željne
bralnega potepa po naši oddaljeni (a na sre
čo ne pozabljeni) zgodovini. > Vesna Sivec
Poljanšek

Rubriko pripravlja:

Vinko Möderndorfer

Tokrat v svoji rubriki predstavljam enega
od velikanov domačih literarnih krogov,
vsestranskega velemojstra besed, ki je že
desetletja v zavidljivi ustvarjalni kondiciji.
Dr. Boris A. Novak ga je v svoji izčrpni analizi
označil za »umetniškega poliglota, ki se dobro in enako dobro izraža v različnih literarnih vrstah in zvrsteh«.
Opusu Vinka Möderndorferja namreč skoraj ni para. Priljubljen in nagrajevan pisatelj,
mladinski pisatelj, pesnik, dramatik, esejist,
gledališki, radijski, filmski in televizijski re
žiser je pričel s pesniškim ustvarjanjem že v
drugi polovici sedemdesetih.
O njem so krožile govorice, da naj bi mu
zadostovale zgolj štiri ure spanca na noč,
sam pa zase skromno pravi, da je ustvarjanje njegov poklic, in »če svoj poklic oprav
ljaš resno in zavzeto in vsak dan, potem se
po štiridesetih in več letih dela mora nekje
poznati«.
K zadnji nagradi za najboljšo režijo, ki jo je
prejel lani na aleksandrijskem filmskem festivalu v Egiptu za film Zastoj, lahko prištejemo
še neverjetno bero drugih nagrad in priznanj
(v pomanjkanju prostora jih lahko naštejem
samo nekaj): Borštnikova nagrada (1986),
Župančičeva nagrada (1994), nagrada Prešernovega sklada (2000), Rožančeva nagrada
(2003), Ježkova nagrada (2010), Grumova
nagrada (2012), modra ptica, desetnica in večernica za mladinski roman Kot v filmu (2013,
2014, MK), desetnica za mladinski roman
Kit na plaži (2017, MK). V nacionalni projekt
Rastem s knjigo, ki ga izvaja JAK RS, so bila
za sedmošolce uvrščena njegova dela Kot v
filmu (2013/14), Kit na plaži (2016/17) in Jaz
sem Andrej (2021/2022), torej od štirih doslej
spisanih romanov za mladino (lani je izšla
še Sončnica, MK) je komisija kar tri uvrstila v
projekt RSK, kar samo priča o izvrstnosti njegovega mladinskega opusa.
Njegova prva pesniška zbirka za otroke
sega v daljne leto 1993, ko je osemintrideset

Janja Vidmar

pesmi z različno tematiko, zbranih pod naslovom Kako se dan lepo
začne (DZS) in razdeljenih v posamezne sklope, v podnaslovu I Love
You, Ljubezen, vsebovalo tudi nekaj ljubezensko navdahnjenih, med
njimi prisrčne verze v
pesmi I love you: »I love
you, če si tu – če te ni,
me pa nos srbi …« ali v
pesmi Ljubezen: »Takrat
kot majhen škrat – kadar pride pomlad – priplazi se med nas – kaj
med nas? – to, da imaš nekoga rad.«
Vmes so seveda nastale še zbirke hudomušnic (beri: hudomušnih pesmi) Madonca
fleten svet (MK, 1995), Zakaj so sloni rahlo
speči (Mladika, 2003), Ko grem spat (Aristej,
2007), Luža, čevelj, smrkelj in rokav (Mladika,
2009), Pesmi in pesmičice (MK, 2015) in Babi
ca za lahko noč (MIŠ, 2019), toda ljubezenska nit se je z izpovedno močjo sodobnih
Romeov in Julij zmagoslavno vrnila v zadnji
zbirki za mlade zaljubljence in njihove prve
simpatije. Mladina se v šolskih klopeh in na
poti od šole do doma srečuje s prvim cmarjenjem trepetavih src v ljubezenski omaki.
Knjižni obseg se zdi na prvi pogled skorajda
preskromen za tako pomembno tematiko,
kot je mlada ljubezen, toda videz vara, kajti
med platnicami se skriva res bogata vsebina. Že knjižna oprema v pomenljivih rdečih
in črnih odtenkih razkriva dramatičnost občutenj. Pesmi, razdeljene v tri pomenljivo
podnaslovljene sklope Včasih je preveč be
sed, Romeo in Julija iz sosednje ulice ter Imeti
rad, so včasih utrinki prvih spoznanj, spet
drugič daljše izpovedi srčnih bolečin, priznanje sramežljive nemoči, ki si jo vendar delijo
vsi zagledani. Poljubovalski nasveti – in teh
ni malo – delujejo kot antibiotik, vendar si
jih ne gre deliti vsevprek, četudi pozdravijo
angino. Konec zbirke zaključuje tudi nekaj
pesmi v posebnih likovnih podobah.
Nekatere pesmi bodo iz bralcev izvabile
razmislek, druge hihitanje.
V meni je hihitanje sprožilo tudi nekaj Juretovih sijajnih ilustratorskih domislic, kot
na primer tista na str. 42–43 z visokoletečo
in pritlehno poezijo.
Vinko Möderndorfer premore velik posluh za najstnike, toda tudi odrasli nismo
imuni na ljubezen, zato se človeku v srce
zelo lepo usede zaključek pesmi Včasih je
preveč besed: »Ker ljubezen najbolj žari, kadar molči.«
In avtor še zdaleč ne spi.
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stripi

pripravil: Žiga

Valetič

Pred koncem minulega leta so slovenske založbe izdale več kot dvajset stripov za mlade! To vključuje nove epizode že uveljavljenih serij,
tudi začetke novih, pa poučne stripe, predelave literarnih del, mednarodne uspešnice in samostojne izdaje domačih avtoric in avtorjev.
Tako bogate bere res še ni bilo ...

NE KUP … GORA STRIPOV ZA OTROKE IN NAJSTNIKE!
 Serije

V ospredje stripov za mlade se je
s sistematičnimi izdajami postavila
založba Grlica, ki je v luč dneva po
stavila nove dele uveljavljenih serij,
pa tudi nekaj samostojnih novosti.
Četrti album francoskih striparjev
Munuere in Sfarja o Merlinu z na
slovom Roman o Lisjakovi mami
poskuša rešiti ujetega Volka, Ze
pov Titeuf pa je dočakal že osmo
slovensko izdajo z enostranskimi
stripki v knjigi Čav, kruti svet!. Spi
rou se vrača v akcijski zgodbi Kdo
bo ustavil Cianido in kot Mali Spi
rou v prigodi To je za tvoje dobro!,
zalet pa ne pojenja niti Smrkcem
ter Mulčkom, ki so se prerodili z
Zgodbo o Smrkcih in z Ulico prija
teljev.
Založba Buch še naprej barva
Mustrove Zvitorepce (izšel je trdo
vezani peti del z zgodbama Chica
go in Gladiator), Zavod Stripolis
pa je zagnal v svetu že uveljavljen
fantazijski piratsko-vesoljski ve
stern Sardina v vesolju Joanna
Sfarja in Emmanuela Guiberta ter
dodal drugi del (Poldan) v nekoliko
bolj zahtevno serijo Graščina. Izšla
je tudi prva epizoda Sfarjevega
Vampirčka (Vampirček gre v šolo),
ki smrt tematizira na naravno gan
ljiv ter strašljivo humoren način, ki
nikogar ne bo pustil ravnodušne
ga. Vampirček si namreč zaželi po
uka, ko pa ponoči pride v šolo, tam
seveda ni nikogar. V zvezek reši
manjkajoče naloge in tako začne
komunicirati z dečkom, ki v šolo
hodi podnevi, živi pa z babico in
dedkom, ker sta mu starša umrla …
Z avstralsko hibridno-stripovsko
uspešnico 13-nadstropna hišica na
drevesu nas redno oskrbuje založba
Miš; nabrita mulca Andy in Terry
(kar je tudi pravo ime avtorjev) sta
se že vzpela v njeno 39. nadstropje
in tam ugnala profesorja von Trap
ca, to pomlad pa se bosta v četrtem
delu dvignila vse do 52. nadstropja!

 Samostojne izdaje za
najmlajše …

Pri Stripolisu, ki ga upravlja
uveljavljeni stripar, filozof in stri
povski prevajalec Izar Lunaček,
producirajo tudi domače avtorske
58
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izdelke, in prvi takšen je Dekle, ki se
ni balo medvedov Dore Benčevič s
scenarijem po pripovedi Špele Frlic
oz. po albanski ljudski pravljici, ki
je, razumljivo, precej nekonvencio
nalna. A še bolj čudaške so pravlji
ce, ki si jih starši sproti izmišljamo,
ko jih pripovedujemo otrokom, in
sedem takšnih je Lunaček ustripil
za knjigo Lahko noč, sine. V njih
kombinira mogoče in nemogoče
vsebine, njihovo vezivo pa je ne
pričakovani humor v pripovedi in
v detajlih risbe. Vsaka pravljica je
narisana v nekoliko drugačnem
slogu, primerne so tudi za dejansko
večerno branje otrokom.
Najmlajšim bralcem bi znal biti
všeč še barvni strip Roba Harrella
Ko pujsi letijo, ki po slogu nekoliko
spominja na Pasjega moža, dru
gi del pa bo v ZDA izšel šele letos
poleti. Glavno vlogo ima rožnati
pujsek Garry, ki je bil sprva človek,
potem pa se je v dvojni preobrazbi
spremenil v zagnanega superju
naka, ki sprva še ne ve, kdo bi bil,
potem pa se po zgledu Batmana
odloči, da bo deloval kot … BatPig!

 … in zgodnje najstnike

Sredi druge triade nastopi čas tudi
za nekoliko resnejše, celo mračne
teme. Večna zabavno groteskna
uspešnica Roalda Dahla Čarovnice
ni dobila le sveže filmske prired
be, pač pa je francoska striparka
Pénélope Bagieu ustvarila še tri
stostransko stripovsko verzijo, ki
se bere nadvse hlastno. Nekatere
podrobnosti je zasukala po svo
je (deček s hodnika je v tej verziji
deklica, pa tudi »strašni obraz«
vrhovne čarovnice je seveda dru
gačen od tistega, ki ga je izvirno
upodobil Quentin Blake), vsekakor
pa gre za kakovosten barvni strip,
ki bo – tako kot originalna povest
– prestal test časa.
Založba Grlica je presenetila
tudi s stripi za mlajše najstnike, saj
je bila ta niša pri nas najslabše za
polnjena, medtem ko gre v tujini za
silno uspešno stripovsko vejo. Med
najbolj branimi ameriškimi stripi
so knjige Raine Telgemeier, ki je
zaslovela z večkrat nagrajeno avto
biografsko zgodbo Nasmeh. V njej

opisuje težave s sprednjimi zobmi,
ki so se začele po nerodnem pad
cu med navadno igro lovljenja. Od
šestega razreda pa vse do srednje
šole so ji zobe lepili, jih dodajali,
odvzemali, ji vstavljali uzde, prote
ze in aparate, vse to pa se je pozna
lo pri samozavesti, prijateljstvih,
simpatijah, nasmehu in nasploh
pri oblikovanju njenega značaja.
Iskrena samoironična zgodba, ki iz
zoprnih stvari izžame obilo spro
ščenega humorja.
Potem sta tu Pozitivna Izzy ter
Nevidna Emmie – hibridna stripa
Terri Libenson o šolskih prijatelj
stvih in družinskih odnosih (hi
bridno pomeni, da se stripovske
strani enakovredno mešajo z ilu
strirano prozo). Emmie, ki rada
riše stripe, je sramežljiva in prezrta
trinajstletnica in niti ne želi biti v
ospredju, zaradi razkrinkanega
ljubezenskega pisma pa se zgodi
ravno obratno. Ima najboljšo pri
jateljico Brianno, medtem ko je v
sošolca Tylerja zagledana tudi Ka
tie. Toda Katie, začuda, ni prav nič
jezna zaradi vsega skupaj. Le kaj
to pomeni?! Tudi v knjigi Pozitiv
na Izzy se prijateljstvo med dvema
dekletoma zasuka sila nenavadno,
glavni zaplet pa se zgodi na prire
ditvi talentov. V originalni zbirki
Emmie in prijatelji je nastalo pet
knjig, ki jih mogoče lahko pričaku
jemo tudi pri nas.
Naj zaključimo s stripi, ki dajejo
šolarjem solidno predstavo o mi
nulih obdobjih ter zgodnjih člove
ških družbah, kot sta nam jih pred
stavili že knjigi Stare grške bajke in
povesti ter Maks in Lučka pri starih
civilizacijah. Tokrat sta pri založbi
Morfem izšla Stari Egipt v stripu
in Srednji vek v stripu, in čeprav
ne gre za umetniška presežka, jima
uspe starosti primerno predstaviti
družbeno vzdušje ter življenje obi
čajnih ljudi in vladarjev, ki se imajo
vedno za nekaj več. Klasične slika
nice so bolj razlagalne, medtem ko
nas stripi še bolj neposredno posr
kajo v drug čas in prostor – skozi
govorne oblačke ljudi, s katerimi
se poistovetimo. Še posebej, če je
njihova govorica nabrita in hudo
mušna …

mladinsko in otroško
James Patterson, Chris Tebbetts

NAJBOLJŠI PASJI
PRIJATELJ

Vilma Brodnik, Alenka Starman Alič
in Ana Čič

ZBRALI SMO POGUM,
STOPILI SMO SKUPAJ

serija Strašna šola, knj. 8

ilustracije: Jomike Tejido
prevod: Matej Frece
Grlica, 2021, t. v., 219 str., 19,95 €

ilustracije: Jaka Vukotič
Mladinska knjiga in
Arhiv Republike Slovenije,
2021, t. v., 39 str., 24,99 €

Božo si neizmerno želi, da bi pod
smrečico dobil večplatformno igralno
konzolo. Ampak doma so na tesnem z denarjem. Mama dela v dveh
izmenah in babica kosi v dobrodelni menzi, da imajo za najnujnejše.
Zato se Božo domisli imenitnega načrta: kupil si jo bo sam, ko bo
obogatel kot sprehajalec psov. Toda briljantna poslovna ideja nemu
doma dobi nelojalno konkurenco v dvojčkih iz Božove šole. Fanta sta
celo strgala njegov oglas, s katerim išče nove stranke! In povrh Božu
greni življenje še Ivana, ki bi morala biti nevidna mlajša sestrica, a
je zlobna genialka. Tekmovalna. Bistra. Iznajdljiva. Nepremagljiva.
Prava mora! Duhovita zgodba zapleta in razpleta niti katastrof že
tako težkega najstniškega lajfa. Kdo drug bi se pritoževal, Božo pa,
nazadnje z Ivanino pomočjo, strašno godljo prečara v noro zabavne
dogodivščine. Ko obrneš zadnjo stran, si zaželiš, da bi nemudoma
prebral še kakšno knjigo iz iste zbirke. James Patterson ima po Guin
nessovi knjigi svetovni rekord za največ knjižnih uspešnic, leta 2015
pa je, tudi za zbirko Strašna šola, prejel ameriško nagrado za izjemen
prispevek k spodbujanju otroškega branja. > Maja Črepinšek

Andy Riley

EDVIN GIZDALIN IN
CMEROVEŠČE

ilustracije: Andy Riley
prevod: Meta Osredkar
Miš, 2021, t. v., 184 str., 28,95 €

Nove dogodivščine kralja Edvina
Gizdalina nas tokrat popeljejo na Ču
den travnik, nato gor in dol po otokih
Južnega oceana, vmes pa tudi na Otok vrbe žalujke. Kaj se zgodi,
ko kralj ne uboga nobenih navodil svoje ministrice Jelke? Nastanejo
prave pravcate težave, ki na dan prinesejo stare Jelkine skrivnosti.
Zakaj je ministrica skrila čarobno palico? Več ne izdamo: skupaj z
Edvinom in njegovo najboljšo prijateljico, dvorno norčico Metko, se
odpravite na novo pustolovščino. Pazite le, da ne boste verjeli mor
skim ljudem, ki se radi malce pošalijo. Srečali boste Sonjo, narobe
obrnjeno morsko deklico, in seveda čarovnici, cmerovešči Zanzuljo
in Grebačo, ter spoznali, kako je videti, »ko ti pisker razmetava«. In
kaj pravi Edvin na koncu zgodbe, česa se je naučil? Kar dve pomemb
ni stvari je spoznal ... > Ajda Vodlan

Majda Koren, Damijan Stepančič

INŠPEKTOR JOŽE

1 ½. del

KUD Sodobnost International, zbirka Karjola,
2021, t. v., 61 str., 19,90 €

Inšpektor Jože ima spet polne roke dela
s Kapom in Bundom, dvema barabinski
ma pujsoma, ki ju poznamo iz slikanic
Kapo in Bundo in Inšpektor Jože: 1 del. Lumpa, uživača in požeruha se
v zaporu dolgočasita, zato od tam hitro zbežita, nato pa na prostosti
uganjata same neumnosti – ukradeta krofe, ki se hladijo na okenski
polici, odneseta šolsko blagajno, ko je vsa šola na športnem dnevu,

Naša država je še zelo mlada, pa vendar se včasih zdi, da smo že
pozabili, kaj je bilo pravzaprav tisto, kar nas je bodrilo pri odločitvi,
da se odcepimo od nekdanje skupne države in na polno zadihamo
v svoji novi. Avtorice te knjige bi vam v slogu naslova odgovorile
takole: »Zbrali smo pogum, stopili smo skupaj!« In prav pogum je
tisto, kot izvemo med branjem te zelo razgibane knjige, kar na
rod povezuje in ga tudi v času velikih preizkušenj vodi naprej! Med
branjem, primernim za vse generacije, lahko znova podoživimo
trenutke plebiscita za samostojno in neodvisno Slovenijo. Knjigo
krasijo prikupne in humorne ilustracije Jake Vukotiča, avtorice –
strokovnjakinje za različna obdobja naše zgodovine – pa so poskr
bele, da so splošna zgodovinska dejstva – tako tista, ki segajo še v
leta zadnjih trenutkov nekdanje skupne države, kot ona, povezana
z zametki samostojne države Slovenije – oplemenitile s številnimi
zanimivimi podatki, ki so jih nadgradile tudi z idejami za bralčevo
nadaljnje raziskovanje in potep po (ne tako oddaljeni) zgodovini
naše države. > Vesna Sivec Poljanšek

Maša Ogrizek, Miha Ha

LUKA IZ BLOKA

Miš, 2022, t. v., 43 str., 28,95 €

Maša Ogrizek, avtorica slikanic Koko
Dajsa v mestu in Koko mesto (pa tudi
Gospa s klobukom in Slon na dreve
su), je v sodelovanju s striparjem Mi
hom Hančičem (Milda, Stripburger)
ustvarila novo slikanico o prebival
cih Koko mesta. Tokrat deset stripovskih dogodivščin pripoveduje o
otrocih iz Koko Dajsinega bloka. Na začetku jeseni se v blok priseli
Oskar, ki postane novi sošolec in prijatelj Lili, Luka in Amirja. Dru
ščino spremljamo na poti v šolo, sedimo z njimi pri pouku in v jedil
nici, se odpravimo skupaj na dopolnilne dejavnosti, na šolski izlet, na
lov za zakladom ... Zabavno pa je z njimi tudi po šoli, ko prespijo pri
prijatelju ali ko pozimi pred blokom uprizorijo boje s kepami. Strip
odlikujejo skrbno premišljena raba jezika, številne besedne igre in
drobne šale, ki vznikajo ob ponovnih branjih iz odnosa med besedi
lom in ilustracijo. Dosedanje sodelovanje je ustvarjalnemu paru za
koko knjige prineslo nagrado zlata hruška. > Maja Črepinšek
rabutata češnje pri gospe Ivanki, pobe
gneta iz slaščičarne, ne da bi plačala ...
Ker pa nista prav bistra, ju inšpek
tor Jože vedno znova ujame. Pujsaste
stripovske dogodivščine vrhunskega
ustvarjalnega tandema Majde Koren in
Damijana Stepančiča so prava kroho
tavka, ki vabi k branju že začetne bralce,
nasmeji pa tudi odrasle. Pisateljica Maj
da Koren je prejemnica večernice in
Levstikove nagrade, ilustrator Damijan
Stepančič pa je poleg Levstikove nagra
de in priznanja Hinka Smrekarja prejel
vrsto zlatih hrušk. > Maja Črepinšek
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za najmlajše
Darja Divjak Jurca

Uroš Grilc

VSAK KAJ ZNA

ČAROVNIŠKA ŠOLA
KRŠKOČARA

ilustracije: Anka Kočevar
Mladinska knjiga,
2021, t. v., 46 str., 22,98 €

ilustracije: Jure Engelsberger
Škrateljc, zbirka Škratolovščine,
2021, t. v., 47 str., 15 €

»Marsikdaj se nam zdi, da drugi vse
znajo bolje od nas. Toda vsak kaj
zna, nihče pa ne zna vsega.« Čudovi
ta pravljica z izjemnimi ilustracijami
Anke Kočevar prikaže živalski svet, v
katerem vsakdo nekaj zna: žaba odlično plava, zajček urno teče, vra
na svobodno leta, polž vedno s seboj nosi dom, pajek pa je spreten
izdelovalec. Vsi lahko zavidajo drug drugemu, ko pa nastopijo veve
ričine težave, se izkaže, da svet potrebuje kopico različnih talentov,
predvsem pa naše sodelovanje. Pravljica vabi k pogovoru o tem, kdo
smo in kaj znamo. > Ajda Vodlan

Martina Peštaj

MOJA ČUSTVA,
TVOJA ČUSTVA

Zgodbe o čustvih
za pogovor z otrokom

Jurij, Adam, Veronika in Val so učen
ci posebne šole za čarovnike, a kaj,
ko šolske stavbe ni tam, kjer bi mo
rala biti, posledično pa tudi pouka ne. In tudi učiteljev ni (spreme
nijo se v živali) – doletel jih je strašen urok, ki se ponovi na vsakih
tristo let. Ta urok pa lahko prekinejo le mladi čarovniki – zamešati
morajo namreč poseben čarobni zvarek, katerega recept pozna le
stari čarovnik Krakoved. Napeta zgodba, ki jo je ekspresivno ilustri
ral Jure Engelsberger, nas pelje na pot, polno dogodivščin, kjer na
pomoč mladim čarodejem priskočijo pravljična bitja. Pri tem velja
še posebej omeniti čarobukvo, ki je največja skrivnost v pragozdu
– nenavadna knjiga, ki jo odpre lahko le ta, ki nikoli ne podvomi o
moči knjige. Ta, ki verjame, da lahko knjiga spremeni svet. In šola?
Jim jo bo uspelo dočarati? Verjamemo, da jim bo, saj se šole ne dajo
kar tako. > Sabina Burkeljca

Steve Small

RACA, KI NI
MARALA VODE

ilustracije: Ana Košir
Mladinska knjiga,
2021, t. v., 46 str., 19,99 €

Dvajset kratih zgodb v prvem delu
govori o »mojih« čustvih: veselju, žalosti, zadovoljstvu, presenečenju,
jezi, ponosu, strahu in gnusu. O ponosu, ko mi starši zaploskajo po
nastopu v vrtcu, o strahu, ko se ponoči prebudim, ker je v temi pošast,
o gnusu, ker je na krožniku brstični ohrovt ... Velike ilustracije, ki po
magajo razbirati obrazne in telesne izraze čustev, dopolnjuje razlaga
otroku, kdaj določeno čustvo začuti, kako ga občuti in čemu čustvo
koristi. Dodana so vprašanja za pogovor. V drugem delu zgodbice iz
osredotočenosti nase prestopijo na naslednjo razvojno stopnjo, ko
otrok prične razbirati preplet lastnih čustev, se jih uči uravnavati in
hkrati prepoznavati ter upoštevati čustva drugih. Pripovedujejo, kaj
se dogaja njemu in drugim, ko prespi pri prijatelju, na družinskem
sprehodu, na rojstnem dnevu … Otrok je povabljen, da pripoveduje o
dogajanju na ilustracijah, nato pa še sam ubesedi lastno izkušnjo. Ra
zvojna psihologinja Martina Peštaj je urednica Otroškega in mladin
skega programa na TV Slovenija in avtorica prispevkov o čustvenem
opismenjevanju v otroških r evijah. > Maja Črepinšek

Kobi Yamada

POSODA Z BOMBONI

ilustracije: Adelina Lirius
prevod: Metka Bartol
BP, 2022, t. v., 36 str., 19,95 €

Avtor, uspešen poslovnež in človek z
neverjetnim občutkom za druge, je s
prevodi v slovenščino odlično zasto
pan, med njimi so Kaj storiš s proble
mom?, Mogoče in Poskušaj. Njegove
slikanice vedno vsebujejo življenjske zgodbe z navdihujočimi misli
mi in takšna je tudi njegov najnovejši prevod. Deklica v zgodbi v dar
prejme čudovito posodo, ki ji dnevno podari samo en bombon. Vsak
dan drugačnega in najboljšega okusa na svetu. Vendar se hvaležnosti
do vsakodnevnega bombona priuči le sčasoma. Univerzalna zgodba,
ki nas bo spomnila, da moramo uživati vsak posamezen dan in najti
dobro tudi v najmanjših stvareh, ki nas veselijo. Pa četudi je to samo
droben posladek. > Urška Bračko
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prevod: Mateja Sužnik, Miha Sužnik
Zala, 2022, t. v., 32 str., 22 €

Glavna junakinja raca je netipična
predstavnica svoje vrste, saj ji čo
fotanje, plavanje ali padavine niso
ravno pisane na perje. A luknja v
strehi sredi deževne noči ji v nasprotju z bralčevimi pričakovanji ne
prinese nevšečnosti, marveč prijateljstvo, saj se odloči zavetje in to
pel dom deliti z žabo, ki ne najde svojega doma. Odnos, ki presega
navidezna razpotja, nas uči o solidarnosti in empatiji, čudovite ilu
stracije pa spremljajo navihano pripoved na način, kot to v življenju
zmorejo le pravi prijatelji – z roko v roki. > Tanja Božić

Jasna Stošić

JAZ VEM

Joj, kako boli!

ilustracije: Dana Terzić
Chiara, 2021, t. v., 32 str., 18 €

Pokojna zdravnica Jasna Stošić s ši
roko paleto znanja, topline in senzi
bilnosti, ki se je tako strokovno kot
tudi osebno ukvarjala z bolečino, je
napisala nepogrešljivo knjigo za več
naslovniškega bralca s čudovitimi ilustracijami Dane Terzić. To bi
morali prebrati prav vsi in se počasi od-učiti svetovanja, pametova
nja, reševanja, ampak samo biti poleg, ko nekdo trpi bolečine – bo
disi telesa bodisi duha. To pa ni tako preprosto – »SAMO« BITI (kot
srnica Lučka), kajti treba je zdržati svoje lastno minevanje, bolečino
in smrt ter čuječe zaznavati. Kakor pravi Manca Košir v spremni be
sedi: »[I]z biti zraste najlepša in najpomembnejša beseda na svetu:
lju-biti.« Zgodba o bolečini ježa Brinka je zdaj, ko jo imamo v svojih
dlaneh, nepogrešljivo in večkratno branje, da bi ozavestili in utrdili
svojo moč za pomoč bližnjim, ko od nas v trpljenju potrebujejo pri
sotnost in ljubezen, ki edini zares gradita most do boleče duše/tele
sa in sprejemata ter zdravita. Podarite si ta topli, srce (p)odpirajoči
knjižni dar! > Sabina Burkeljca

za najmlajše
Tina Vrščaj

Jure Jakob

ilustracije: Polona Lovšin
Mladinska knjiga,
2021, t. v., 45 str., 22,98 €

ilustracije: Anja Jerčič Jakob
Miš, 2021, t. v., 26 str., 27,95 €

BALABUGA!

VRANJA POTOVANJA

Skodrana deklica Balabuga, ki jo je
čudovito upodobila Polona Lovšin,
je polna idej in vsak dan v tednu rada
ustvari kaj čisto novega ter nenavad
nega. Iz knjig rada gradi stolpe, igra
se trgovino z maminimi čevlji, in ker ima rada okolje, se trudi re
ciklirati, zato po kopalnici suši toaletni papir. Balabuga živi sama z
mamico, ki pa bi si želela, da je doma tako pospravljeno, da kar sije.
Toda red, ki si ga zamisli mamica, ni takšen, kot si ga predstavlja
Balabuga. In kaj sedaj? Čakajo nas norčije od ponedeljka do petka, v
soboto spoznamo Gnuske, nato pa se v nedeljo zgodi nekaj čudovite
ga. Nepredstavljivega! In to ni le izlet v živalski vrt! Vabljeni v prelep
pravljični svet Balabuge, ki ga je ustvarila slovenska pisateljica, lite
rarna kritičarka in prevajalka Tina Vrščaj, ter spoznajte, kaj se zgodi,
ko deklica postane za en dan pametnejša. > Ajda Vodlan

Mojiceja Bonte

V četrti pesniški slikanici se Jure Ja
kob (Morje, Skrivni gozd in Tri vrane
s platane) znova postavlja na očišče
svobodoljubnih in modrih vran, ki
odmaknjene na vrh dreves stoično, z
nekoliko vzvišenim nasmehom na kljunu opazujejo človeško mrgole
nje. Čudaškim ljudem ni zadosti, da hodijo, tudi vozijo se po cestah,
vodah in tirih, povrhu pa še ponoči po nebu ropotajo z letali. Dvanajst
pesmi v izhodišču govori o človeških vozilih, nad katerimi vrane vihajo
kljune. Da bi se one peljale z avtom? Ne! In da veste – vrana pravzaprav
ne mara ceste. V vranjem premišljevanju se lesketavo razleti razigrana
domišljija. Turobni mestni tramvaj je zvečer povabljen v grajske so
bane na banket med vesele vrane; v snežnem pišu, ki potegne s Kara
vank, ugledamo sankaško karavano belih vran; s človeškimi otroki se
odpravimo na sanjsko potovanje z balonom v njihovi družbi ... Pesnik,
prozaist in esejist je za ustvarjanje za odrasle prejel Rožančevo nagra
do (2016) in nagrado Prešernovega sklada (2019). > Maja Črepinšek

Nina Mav Hrovat

PASTIRČEK S SLOMA

O KRALJEVIČU,
KI NI MARAL BRATI

ilustracije: Polona Kosec
Celjska Mohorjeva družba,
2021, t. v., 27 str., 19,50 €, JAK

»Brez maternega jezika noben
narod ne more obstajati.« Čudo
vita pripoved z izjemno nežnimi
ilustracijami prikazuje pot do
moljuba in škofa Antona Martina
Slomška, prvega Slovenca, ki ga je papež razglasil za blaženega.
Od pastirčka s Sloma do šolanja v tujini, prijateljevanja z našim
največjim pesnikom pa vse do njegovih največjih življenjskih uspe
hov – tako osebnih kot tistih najpomembnejših za našo državo. Na
njegovo pobudo smo leta 1851 dobili prvo slovensko založbo, Mo
horjevo družbo, ki je tudi izdala to slikanico ob stošestdesetletnici
njegove smrti. > Ajda Vodlan

O ČENČKU, KAČI
IN ZAKLADU NA
STAREM GRADU

Ljudska pravljica

ilustracije: Suzi Bricelj
Mladinska knjiga,
2021, t. v., 23 str., 17,99 €

Nekoč je živel kraljevič, ki je rad
brcal žogo, plezal po drevesih in
kopal luknje v pesek. Knjig pa ni maral, niti najlepših slikanic. Ker
se ni maral učiti branja! Kralj in kraljica sta obljubila gore zlata ti
stemu, ki ga nauči brati, pa ni uspelo nikomur. Dokler ni kraljevič
nekega dne zagledal deklice s knjigo. Sedela je pod drevesom, za
topljena v branje. O čem pripoveduje njena knjiga, da se ne zmeni
za kraljeviča? Kakšno čudovito zgodbo bi izvedel, če bi znal brati?
Nina Mav Hrovat in ilustratorka Suzi Bricelj vabita v svet branja
igrivo in navihano humorno. Slikanica nadaljuje »kroniko« kraljeve
družine, ki sta jo ustvarjalki pričeli z zgodbo O kralju, ki ni maral
pospravljati. Zanjo sta leta 2009 prejeli nagrado za izvirno sloven
sko slikanico. > Maja Črepinšek

Michael Engler

POLARKO IN
IZGUBLJENI JELENČEK

priredba: Marko Tavčar
ilustracije: Ajlin Visentin
Goriška Mohorjeva družba,
2021, t. v., 23 str., 18 €

ilustracije: Joëlle Tourlonias
prevod: Alexandra Natalie Zaleznik
Hiša knjig, 2021, t. v., 25 str., 19,90 €

Kače, še posebej bela kača, ki je po
navadi začarano dekle, se v slovenskih ljudskih pravljicah pojavlja
jo precej pogosto. Ta je umeščena v kraje okoli Devina. Čenček
sreča belo kačo, ki ga prosi, naj ji iz gradu prinese rdeči mošnjiček,
sam pa naj pobere zaklad zase – a naj se pri tem ne prestraši. Čen
ček odide na grad in najde zaklad ter mošnjiček, a … V zadnjem
delu je dodana razlaga »Kako pravljica živi« in kdo vse je zaslu
žen, da so ljudsko pravljico v krajevnem govoru Devina, ki spada
v kraško narečje, posneli in nato prenesli v knjižni jezik. Zanimiv
je prepis posnetka v narečju. Ljudsko pravljico Čenček in kača so
postavili tudi na oder in jo uglasbili – QR koda na koncu knjige
nam omogoča prisluhniti posnetku pesmi Čenček in kača iz glas
beno-dramske predstave. > Sabina Burkeljca

V ledeni razpoki se zatakne severni
jelenček in nikakor ne najde poti ven.
Postaja lačen in strah ga je. Tu so še
polarni lisjaček Polarko, snežni zajec Skokec, snežna sova Huhu in
rosomah Žerko. Kako naj mu pomagajo? Kdo bo ostal ob njem, ko se
bo znočilo in bo nad Drgetave, deželo med večnim severnim ledom in
neskončno, golo tundro, legla megla? Prave prisotnosti, pripovedova
nja o dogodivščinah, da bi jelenčka ohrabril in ga zamotil ter upanje,
da bo, seveda bo rešen, zmore samo pravi prijatelj – Polarko – vsi dru
gi namreč odidejo v svoje brloge in jelenčka zapustijo. Topla zgodba
sredi večne ledene zime v nas pušča neminljivo toplino – pravi prija
telj, kot je Polarko, ostane v nesreči in sočutno pomaga, hkrati pa nas
opominja, da bodimo tudi mi takšni Polarki. > Sabina Burkeljca
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za najmlajše
Andreja Peklar

Tončka Stanonik

TISOČ PTIC

KLEKLJARICA
POLONCA

KUD Sodobnost International,
zbirka Gugalnica,
2021, t. v., 30 str., 19,90 €, JAK

ilustracije: Dunja Kofler
Mohorjeva Celovec,
2021, t. v., 31 str., 24,90 €, JAK

Čisto sam, brez žene in otrok, v viso
ki, trdno zidani palači sredi razkoš
nega vrta je živel kralj daljne dežele.
Otožnemu samotarju se je nasmešek
zarisal samo takrat, kadar je prisluh
nil ptičjemu petju v vrtu. Ko pa je nekega dne v daljavi zaslišal milo in
sladko pesem neznane ptice, se je v njem prebudilo hrepenenje. Če
bi ujel to ptico, bi ji podaril imenitno zlato kletko in živela bi lahko
ob njem, v palači, on pa bi jo poslušal vsak dan! Poetična pravljica,
ki se dotakne otrok in odraslih, se potaplja v brezna samote, notra
nje praznine, neizpolnjenosti in občutkov ujetosti. Sprašuje se, kaj
ustvarja srečo, pripoveduje o empatiji in moči ljubezni, ki podarja
svobodo. Besedilo in ilustracije Andreje Peklar se subtilno prelivajo
drugi v druge, si predajajo prvi glas pripovedi in vabijo k razbiranju
odtenkov sporočila. Za celovito avtorstvo je slikarka že prejela več
slovenskih in mednarodnih nagrad, nazadnje nagrado Kristine Bren
kove in kitajsko nagrado Best of the Best za slikanico Ferdo, veliki
ptič ter nagrado Sharjah Children's Book Illustration Exhibition za
slikanico Luna in jaz. > Maja Črepinšek

Uvrstitev klekljanja čipk v Sloveniji
na Unescov seznam nesnovne kul
turne dediščine človeštva leta 2018
priča, da ta žlahtna tradicija ni ome
jena le na najbolj znano središče, Idrijo. Za vednost, da jo uspešno
gojijo tudi v Žireh, je z vrsto poučnih knjižnih in drugih objav, s ka
terimi nagovarja predvsem otroke in mladino, posebno zaslužna Ži
rovka Tončka Stanonik. Kot pravi, si tudi sama kdaj pa kdaj še privo
šči »počitek« ob klekljarski blazini, predvsem pa ne zamudi nobene
priložnosti za promoviranje te veščine doma in po svetu. Slikanica
prinaša fantazijsko pripoved, naslonjeno na podobe iz otroštva, o
marljivi, dolga leta cenjeni klekljarici Polonci, ki jo, ko obnemore,
prijazne zvezde vzamejo k sebi v nebo. Da ne bi ostalo samo pri prav
ljici, ji je avtorica dodala še potrebna pojasnila o pomenu pogostih
klekljarskih izrazov in zgodovini te tradicije na naših tleh, slikarka
Dunja Furlani pa je po njenih napotkih v svoje ilustracije vpletla
čipke, sklekljane po osnutkih Maksima Gasparija, Irme Pervanje, pa
tudi obeh ustvarjalk knjige. > Iztok Ilich

Bernadette Watts

Apryl Stott

PETROVO DREVO

POKLONI
PRIJAZNOST IN
ŽAREK LUČI

prevod: Jelena Isak Kres
Grafenauer založba,
2021, t. v., 33 str., 22,90 €

Ubogi Medo! Ker je tako zelo velik,
se ga živali v gozdu bojijo, češ da je
gotovo zloben. Kar sploh ni res! Medo je zelo prijazen. Deklica Koko
to dobro ve, saj je njen prijatelj. Koko se domisli, da bi skupaj spekla
piškote in jih podarila živalim. Ker je najlepše, kadar komu pokloniš
prijaznost in žarek luči. Toda živali so do njunega daru nezaupljive.
Prijatelja se poklapano vračata domov, ko nenadoma zaslišita klice
na pomoč. Nemudoma se poženeta za glasom, saj je nekdo očitno v
velikih težavah. Slikanica z zelo prikupnimi ilustracijami pripovedu
je o nesebični prijaznosti, o empatiji, prijateljski podpori in medse
bojni pomoči, pa tudi o tistem, kar odkrijemo, ko premagamo pred
sodke. > Maja Črepinšek

Peter Svetina

RAZNAŠALKA
KRUHA

ilustracije: Jokin Michelena
Malinc, 2021, t. v., 33 str., 20 €

Kruh hrani naše telo, kaj pa je
tisto, kar hrani našo dušo? To je
tisto, kar iščemo, ko odraščamo in se razvijamo, tisto, k čemur
stremimo kot odrasli, in ne nazadnje tisto, kar želimo nekoč po
dariti svojim potomcem. Peter Svetina to mojstrsko ubesedi v
zgodbi o skrivnosti ljubezni in življenja, ki jo izvrstno dopolnjuje
jo poetične ilustracije baskovskega ilustratorja Jokina Michelena.
Slikanica nosi globoko in toplo sporočilo, s katerim bo navdušila
sladokusce. > Sanja Podržaj
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prevod: Tjaša Mohar
Celjska Mohorjeva družba,
2021, t. v., 27 str., 19,50 €

Petrovo drevo je očarljiva in prepro
sta zgodba z nežnimi ilustracijami
narave, živali, otrok in življenja na
deželi nasploh. Peter bi rad mamo
presenetil za rojstni dan, odloči se, da ji bo podaril najčudovitejše
drevo na svetu, ki bo imelo cvetove kot iz pravljice. Za pomoč popro
si dedka, ta pa mu v lonček zasadi temno in neugledno črno paličico.
Peter je strt, a kmalu spozna, da najlepše stvari zahtevajo svoj čas.
Nežna, podrobna in topla slikanica se usede v srce, kjer začne kaliti
prav tako imenitno drevo, kot je Petrovo. > Veronika Šoster

Jasna Markuš

POPRAVLJALNICA
BESED

ilustracije: Rok Dragić
Založba 5KA, Katapult,
2021, t. v., 23 str., 17,90 €

Privlačna, nenavadna knjižica, v ka
teri se prepletajo besede na mnogo
različnih načinov in ki jo prav tako,
torej na mnogo različnih načinov,
lahko berejo, uporabljajo in se iz nje učijo bralci na mnogo nači
nov: kot poezijo, kot igro, kot učenje – vse z namenom, da bi znali
pravilno slovensko, od tu tudi naslov »popravljalnica besed«. Kaj še
počnejo v popravljalnici besed? Med drugim tudi: »Puhle polnijo z
vsebino, / grobim vrnejo milino, / trpke grejo v preobrazbo, / v sonč
ne terme z nežno glasbo.« Knjiga za večkratno »uporabo« spodbuja
igro, iz nje se lahko naučimo marsikaj o besedah na poetično-igriv
način, obogatimo lahko marsikatero jezikovno uro, saj slovnica in
besedišče spodbujata ustvarjalnost in domišljijo, kar vsekakor ne bo
niti malo dolgočasno. > Sabina Burkeljca

ROJSTVO LEGENDE

Minilo je 60 let od izida
prvega stripa o Asterixu.

Z A L O Ž B A 9. U M E T N O S T I

Stripe lahko naročite po telefonu 05 169 90 72, po elektronski pošti narocila@desk.si, ali na spletni strani www.knjigarna.net

4. 3. — 15. 4.

KRHKI
(NE)MOČNI
SVET

Sergej Lebedjev / Marieke Lucas Rijneveld / Mieko Kawakami
Dino Pešut / Chimamanda Ngozi Adichie / Zora del Buono
Didier Eribon / Ivana Šojat / Brina Svit / Dževad Karahasan / Maja Haderlap

