
Ohladimo se s knjigo v roki – poletna svežina v Prvi knjižnici 

 

»Nikoli v življenju nisem srečal uspešnega človeka, ki ne bi bil obenem tudi strasten bralec.« 

(Lewis Timberlake) 

 

 

Lane, Frederic Chapin: Benetke, pomorska republika. Ljubljana: Slovenska matica, 2020. 

Število strani: 459. 

»Referenčna knjiga, ki še skoraj pol stoletja po izidu predstavlja izjemno branje!« 

(Samo Rugelj, Bukla) 

Ameriški zgodovinar Frederic C. Lane (1900–1984) je vso svojo poklicno kariero izkazoval 

posebno zanimanje za Benetke. V začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja je napisal tako 

celovito zgodovino te pomorske in trgovske države, da ta še danes velja za temeljno delo. Ob 

osvetljevanju politične zgodovine prinaša delo podroben opis izgradnje političnega sistema in 

pregled razvoja njenih institucij.  

Pri tem je imel avtor naslednja izhodišča: prvo je bilo to, da so bile Benetke bolj kot vsa druga 

mesta, ki so jih ustvarile človeške roke, simbol lepote modrih vlad in kapitalizma, ki ga je 

nadzorovala skupnost. Drugo izhodišče pa je bilo, da so Benetke razvile institucije, po katerih 

so potem zaslovele po vsem svetu, v večstoletnih naporih, ki jih je Lane razdelil v obdobja, 

dolga po približno štiri stoletja. Od šestega stoletja do leta 1000 so bili Benečani večinoma 

čolnarji in splavarji na svojih lagunah ter navzdol in navzgor po rekah in kanalih, ki so vodili 

proti kopni zemlji severne Italije. Po letu 1000 do konca štirinajstega stoletja so Benečani 

postali pomorsko ljudstvo, ki je plulo in trgovalo po mnogih delih Sredozemlja ter tudi širše. 

Nazadnje, v obdobju od 15. stoletja naprej, pa so Benetke postale domovina rokodelcev, 

uradnikov in aristokratov in so slovele po svojih obrtnih veščinah, finančništvu in dobri vladi.  



Podrobno je opisano gospodarsko življenje v Benetkah s posebnim poudarkom na trgovini in 

trgovskih poteh, pomemben del monografije pa se posveča tudi umetniškemu dogajanju in 

intelektualnim tokovom tistega časa, od razcveta humanizma in razvoja znanosti, predvsem 

kartografije, do odnosa do cerkve, katoliške reforme in razsvetljenstva. 

 

Durrell, Lawrence: Aleksandrijski kvartet. Ljubljana: Beletrina, 2021. Število strani: Justine 

(1. del) 323; Balthazar (2. del) 332–639; Mountolive (3. del) 646–1057; Clea (4. del) 1066–

1435.  

»So knjige, zaradi katerih spoznaš, vsaj malo globlje, kdo si, in se zaljubiš v mesto, ki ga še nikoli 

nisi videl. Mesto je Aleksandrija in knjiga je Aleksandrijski kvartet angleškega pisatelja 

Lawrencea Durrella, po mnenju kritikov najbolj uspešno literarno impresionistično delo v 

angleškem jeziku ... « 

(Vesna Milek, Sobotna priloga Dela) 

Eden najslavnejših romanov vseh časov bo zaradi svoje izjemne priljubljenosti ponatisnjen. 

Romaneskna tetralogija Aleksandrijski kvartet je čutna in briljantna evokacija Aleksandrije v 

času tik pred drugo svetovno vojno in med njo. Prvi trije romani Justine, Balthazar in Moutolive 

predstavljajo tri perspektive istih dogodkov pred in med vojno, zadnji roman Clea pa se dogaja 

šest let zatem. Umeščeni so na prizorišče zapeljivega raziskovanja spolnih in političnih spletk, 

ki jih je avtor sam opisal kot »raziskovanje sodobne ljubezni«, v resnici pa je pravi junak 

kvarteta mesto Aleksandrija, ki nam ga avtor Lawrence Durrell (1912–1990) predstavi izredno 

bogato. Nepozabni prizori ljubezenskih zgodb, politike in aleksandrijske družbe, ki jo 

spoznamo tudi v podtalju, iz knjige rastejo izjemno živo. Napetost vsebine in dramaturgija 

vseskozi ustvarjata privid mesta, ki se zdi bralcu bolj resničen od same nekdanje prestolnice 

grškega Egipta. 



 

Pasternak, Boris Leonidovič: Nenavadni dnevi: izbrane pesmi. Ljubljana: Slovenska matica, 

Slovenski center PEN, 2020. Število strani: 198. 

Boris Leonidovič Pasternak je eno osrednjih imen ruske književnosti dvajsetega stoletja. 

Njegov izjemni pomen je prepoznala tudi Kraljeva švedska akademija s podelitvijo Nobelove 

nagrade leta 1958, ki pa jo je avtor zaradi političnih pritiskov zavrnil. Obletnico avtorjevega 

rojstva in smrti obeležujemo z izidom knjige Nenavadni dnevi, ki prinaša izbor Pasternakove 

poezije v vrhunskih prepesnitvah Toneta Pavčka in Janeza Menarta ter z novimi prevodi 

Marjana Strojana. Pesmi odlikujejo intelektualna širina, senzibilnost in muzikaličnost, ob vsem 

naštetem pa tudi razprtost v živeto življenje, ki je s svojo erotično zanesenostjo in teminami 

tanatosa osrednji vir pesnikovega navdiha. 

 

 



Glasser, William: Teorija izbire: nova psihologija osebne svobode. Ljubljana: Chiara, 2021. 

Število strani: 339. 

»Ne poznam naroda, ki bi mu lahko knjiga Nova psihologija osebne svobode bolj koristila kot 

slovenskemu. Če smo Slovenci v znanosti in ekonomski razvitosti nekje v mednarodnem 

povprečju in morda v kulturno-umetniškem ustvarjanju nekoliko nad njim, smo glede omike 

medčloveški odnosov - po mojem mnenju – kar precej pod povprečjem.« 

(psiholog in psihoterapevt Leon Lojk, Predgovor k slovenski izdaji) 

V praksi je najpomembnejša potreba po ljubezni in pripadnosti, saj je bližina in povezanost z 

ljudmi, ki nam nekaj pomenijo, predpogoj za zadovoljitev vseh potreb. Teorija izbire in njenih 

Sedem navad skrbi nadomešča psihologijo zunanjega nadzora in njenih Sedem navad pogube. 

Zunanji nadzor, uveljavljena psihologija skoraj vseh ljudi tega sveta, je poguben za odnose. Ko 

ga uporabimo, uničimo zmožnost enega ali obeh za zagotovitev zadovoljstva v odnosu in 

povzročimo izgubo stika med nama. Stanje nepovezanosti je temelj praktično vseh človekovih 

problemov, kot so duševne bolezni, psihosomatske bolezni, odvisnosti, nasilje, kriminal, 

zlorabe bližnjih, učne težave, če omenimo le nekatere. 

Osnovno sporočilo knjige je, da lahko vsak nadzoruje zgolj vedenje samega sebe in da nam 

drugi ne morejo ponuditi nič več kot le informacijo. Tako kot ne moremo mi vplivati na življenje 

drugih, tudi oni na morejo vplivati na naše življenje, odločitve ali vedenje. In vendar so vsi 

problemi , s katerimi se ljudje ubadamo, problemi z odnosi v sedanjosti. 

 

 

Petrarca, Francesco: Moja skrivnost ali O skrivnem neskladju mojih stremljenj. Ljubljana: 

Slovenska matica, 2020. Število strani: 182. 

  



Razprava Moja skrivnost spada v obdobje Petrarcove osebne intelektualne in duhovne krize, 

saj se je od avignonskega papeškega dvora, kjer je preživel precejšen del življenja, vse bolj 

usmerjal nazaj k Italiji. Težnji po fizični vrnitvi k svojim izvorom sledi tudi duhovni obrat – 

Petrarca se od čaščenja antike vrača k preiskovanju krščanskih temeljev, a obenem s svojimi 

navedki dokazuje tudi nasprotno: da krščanske meditativnosti ne moremo doživeti brez 

temeljitega poznavanja klasične literature. Pisec že z naslovom dela nakaže, da želi predvsem 

preiskati samega sebe in svoja stremljenja, se poglobiti v skrivnost lastne osebnosti in v družbi 

svetega Avguština poiskati nove poti do Resnice, ki avtorja v delu kot poosebljena ženska tudi 

nagovori. Moja skrivnost kaže pot k iskanju samega sebe in bralcu ne ponuja dokončnih 

odgovorov, zato prevajalec Tomaž Potočnik v spremni besedi upravičeno poudarja, da ti 

»nasveti za življenje, ki so – ne glede na to, ali jih imenujemo krščanski ali stoiški – jedro Moje 

skrivnosti, danes, po skoraj sedemsto letih, niso nič manj uporabni, kot so bili v času 

avtorjevega življenja ali v antiki.« 

 

 

Šmitek, Zmago: Poetika in logika slovenskih mitov: ključi kraljestva. Ljubljana: Študentska 

založba, 2012. Število strani: 390. 

»Zmago Šmitek nadaljuje tam, kjer je končal. Miti, legende in bajke, zgodbe od včeraj za 

danes in jutri, podprte s širokim znanjem in pristnim zanimanjem strastnega 'mitoslovca'.« 

(Biblos) 

Pričujoča knjiga je tretje delo dr. Zmaga Šmitka o slovenski mitologiji. Prvo je bilo Kristalna 

gora (1998), drugo pa Mitološko izročilo Slovencev (2004), ki je po presoji nekaterih 

ocenjevalcev »prvo zaokroženo teoretično delo o slovenski mitologiji v knjižni izdaji«. Sedanja, 

tretja knjiga pomembno dopolnjuje tematski okvir prvih dveh in ga dopolnjuje z izjemno 

bogatim slikovnim gradivom. Med drugim poglobljeno obravnava bogato izročilo o Kralju 

Matjažu, ki je bilo v prejšnjih dveh književnih delih le delno dokumentirano. Poleg tega 



slovensko, slovansko in indoevropsko duhovno izročilo z obiljem podatkov povezuje v 

pregleden sistem. Kraljestvo je najbolje brati vzporedno z Mitološkim izročilom 

Slovencev (2004), saj se podatki v obeh knjigah ne ponavljajo, čeprav se poglavja prepletajo in 

dopolnjujejo. A tudi v nekoliko manj srečnih ločenih vlogah sta obe knjigi, vsaka po svoje, lahko 

inspiracija in stimulacija vsem, ki jih ta tematika zanima. 

 

 

 

Zmeškal, Tomáš: Ljubezensko pismo v klinopisu. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. Število 

strani: 373. 

Češki pisatelj Tomáš Zmeškal (1966) v svojem uspešnem prvencu iz leta 2008 na ozadju burne 

zgodovine druge polovice dvajsetega stoletja splete ljubezensko zgodbo med Josefom in Květo. 

Pisateljeva pozornost je osredotočena na to, kako zgodovinske silnice vplivajo na življenje posameznika 

in kakšne osebne drame lahko to povzroči. 

Zaradi zanimive pripovedne in časovne strukturiranosti je ta duhoviti roman, ki preskakuje s klasične 

prvo- ali tretjeosebne pripovedi, življenjepisa do legende, pravljice in zgodovinske razlage ter po 

zgradbi nekoliko spominja na filme tipa Šund, leta 2011 dobil nagrado Evropske unije za književnost. 



 

Shackleton, Kath; Whittingham, Zane; Jones, Ryan: Preživeli iz holokavsta. Jezero: 

Morfemplus, 2019. Število strani: 96. 

»Ko so ti obrili glavo in ti na levo roko vtetovirali številko, nisi bil več človek. Samo (še) številka. 

To je bil pohod v smrt.« 

(www.dobreknjige.si) 

Nacistična Nemčija je z različnimi protijudovskimi ukrepi med drugo svetovno vojno želela 

iztrebiti Jude. Heinz, Trude, Ruth, Martin, Suzanne in Arek iz Leedsa v Angliji pripovedujejo 

svojo življenjsko zgodbo. Z nami delijo izkušnjo, ki so jo kot otroci iz judovskih družin izkusili 

med drugo svetovno vojno. Imeli so srečo. Preživeli so holokavst.  

Ta izredni roman v stripu razkrije zgodbe šestih judovskih otrok in mladostnikov, ki so preživeli 

holokavst. Od strašne kristalne noči do skrivanja pred nacističnimi vojaki v okupiranem Parizu, 

od iskanja zatočišča pred bombami v Coventryju do groze prihoda v Auschwitz – vse zgodbe 

so resnične in pričajo o tem, kako pogumi so bili preživeli 

Spominjajo se, kako je nacistično preganjanje prekinilo njihovo brezskrbno otroštvo in jih za 

vedno zaznamovalo. Preživeli ne bodo nikoli pozabili, kaj so doživeli. Najtemnejše plati 

zgodovine nam predstavijo v upanju, da se pretekle grozote ne bi nikoli ponovile. 

 
VIRI: 

https://beletrina.si/ 
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https://morfem.si  
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