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… in nam bo morda malo hudo, ker 

bomo pustili za sabo toliko vsega,  

z upanjem, da nas na koncu dolgo 

ne izpusti iz objema, ljubezen. 

(Bojan Sedmak: Na cesti v obzor, spet) 

 

 

 

Handke, Peter: Lepi dnevi v Aranjuezu: poletni dialog. Celovec: Mohorjeva, 2021. Število strani: 88. 

Gre za prefinjeno, subtilno izvezeno besedilo Petra Handkeja o globinskih ‒ umljivih in nedoumljivih 

razmerjih ‒ med moško in žensko naravo. Ujeto je v poletni pogovor med Njim in Njo na cvetočem vrtu 

poznega poletja ‒ pogovor o ljubezni, o vzponih in padcih življenja, o temnih breznih, ki jih nosimo v 

sebi. A tudi o eskapizmu iz brutalnega vsakdanjika, ki pobeglima omogoči narediti globoke vrtine v 

svojo dušo; o pobegu v idilično naravo, a tudi begu z omejenim trajanjem. Turbulentno življenje namreč 

tik pred koncem intimne drame vdre v mentalno dogajanje in ga pretrga. Lirično besedilo je nekakšna 

bralna drama (Lesedrama). Kot tako je bilo tudi uprizorjeno v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu v 

sezoni 2017/18 in doživelo velik uspeh.  

 



 
 

Schlögel, Karl: Vonj imperijev: Chanel n°5 in Rdeča Moskva. Ljubljana: Beletrina, 2021. Število 

strani: 2021. 

»Vsaka doba ima tudi svojo aromo, svojo dišavo, svoj vonj.« 

(iz knjige) 

 

Ena najbolj fascinantnih knjig o zgodovini vonjav oziroma dišav je hkrati tudi neponovljiv oris kulturne 

zgodovine 20. stoletja. Avtor sledi »biografiji« parfuma, ki je bil razvit na družbeno-zgodovinskem 

ozadju oktobrske revolucije, iz njega pa sta nastali dve različici, Chanel Nº5 in Rdeča Moskva, ki sta v 

pretežnem delu 20. stoletja, zlasti v obdobju hladne vojne, postali simbola elit evropskega 

kapitalističnega Zahoda oziroma sovjetskega komunističnega Vzhoda. 

Skozi zgodovino parfumov spoznavamo presečišča politične zgodovine, družbene stvarnosti in 

umetnostnih tokov, od Lenina in Molotova prek gulagov in palač do Prousta, Bulgakova in Maleviča. 

Knjiga je dragocen prispevek k razumevanju polpretekle evropske in svetovne zgodovine, raziskuje pa 

jo prek vonja in dišav. 

 

 

 

 



 

 

Zweig, Stefan: Strah. Ljubljana: eBesede, 2012: število strani: 84. 

»Strah je hujši od kazni, ki je nekaj povsem konkretnega, in naj bo huda ali blaga, je vselej bolj 

otipljiva od tiste neznosno negotove, strahotno neskončne napetosti.« 

Avstrijski pisatelj Stefan Zweig (1881–1942) velja v nemškem jezikovnem prostoru – tako kot Thomas 

Mann in Hermann Hesse – za književnega svetovljana. V noveli Strah, ki je nastala na predvečer prve 

svetovne vojne), je glavna junakinja Irene Wagner, Dunajčanka, poročena z odvetnikom, s katerim ima 

dva otroka, ki se spusti v prepovedano ljubezensko razmerje z mladim pianistom. Začetno dražljivost 

pa kmalu zamenja strah, ko jo začne zasledovati in izsiljevati ženska, ki se predstavlja za pianistovo 

partnerko, in od nje zahteva vse večje vsote denarja za svoj molk. Irene se pretreseno zave, kaj vse z 

razkritjem afere tvega – izgubo časti, družine, družbenega položaja. Izsiljevalki plačuje za molk, dokler 

njene zahteve ne presežejo meja sprejemljivega. 

 

 



Dostoevskij, Fedor Mihajlovič: Peterburški letopis; Bele noči. Novo mesto: Goga, 2021. Število strani: 

179. 

Peterburški letopis (1847) je pisateljevo ustvarjalno naročje, kalilnica sloga, tipov in idej tako za 

literarne kot publicistične tekste. V teh zgodnjih feljtonih Dostojevski prvič spregovori o nacionalni ideji 

in ruski samobitnosti ter začne razvijati publicistični slog, ki bi mu lahko rekli literarizacija vtisov in 

razmislekov o resničnosti in ki bo dosegel vrhunec v Dnevniku pisatelja. Junaka povesti Bele noči (1848) 

sta sanjač, peterburški tip oziroma »nočna mora«, kot ga v Letopisu označi sam pisatelj, in Nastenjka, 

ki si v štirih nočeh med tavanjem po mestu povesta svoji življenjski zgodbi. Konflikt med bratstvom in 

ljubeznijo, ki prežema celotno povest, pisatelj na koncu že razreši v duhu, ki bo določal njegovo zrelo 

ustvarjanje. 

 

 

 

Sedmak, Bojan: Violina v vodnjaku. Litera: Maribor, 2021. Število strani: 111. 

Poskušal bom peti hvalo 

za lepoto, ki mi je dana […] 

(Bojan Sedmak: Pripravljen) 

 

»Pesnik se pogosto sprašuje o nevidnih robovih trenutka, ki ločijo pretekli in sedanji čas. Kako nežen, 

oster, zgoščen, trden in otipljiv mora biti lok violine, da ne razcefra ali celo za vedno ne raztrga 

občutljivih strun, ki v nekem trenutku iz temne globine vodnjaka prikličejo in oblikujejo plastičnost 

nekega spomina? Pričujoče pesmi namreč niso le poetična potovanja skozi različne faze otroštva v 

raznih krajih, predvsem v mariborski četrti Studenci, na katero nevsiljivo asociira že zadnja beseda 

naslova »vodnjak«, tankočutni verzificirani spomini na čudež »ukrivljenega prostora« pred 

dojenčkovimi široko razprtimi očmi, na dečkove in fantove prve erotične izkušnje, pa tudi soočanja s 

smrtjo in upiranja krivicam družbenega sistema, ampak so to tudi pesmi o globini in (ne)oprijemljivosti 

tega trenutka.« (Borut Gombač, iz spremne besede h pesniški zbirki) 



 

 

Carrión, Jorge: Knjigarne. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. Število strani: 301. 

»Avtor poleg zgodovinskega sprehoda vnaša še svoje izkušnje, vplete literaturo o ljubeznih, ki so 

vzniknile v knjigarnah, predvsem pa bralcu ponuja številne reference za nadaljnje branje in oglede: od 

naslovov knjig pa do igranih ter dokumentarnih filmov o mitih, ki so jih kreirale slavne knjigarne.«   

(Bernard Nežmah, Mladina) 

Uspešnica Knjigarne (Librerías, 2013) spodbuja knjižno in knjigarniško kulturo z raziskovanjem 

zgodovine knjigarn po vsem svetu, spominja na njihovo povezanost s pisatelji in na odločilno mesto, ki 

so ga zasedale v kulturnem razvoju in političnem uporu od antičnih časov do 21. stoletja. V mešanici 

potopisja in kulturologije Carrión napiše knjigo za vse, ki so jim knjige blizu. 

 

»Ali poznate potni list, kamor pritiskate žige najpomembnejših knjigarn z vsega sveta? Tudi jaz nisem 

vedel zanj, dokler nisem v roke prijel knjige Knjigarne, ki jo je napisal španski pisatelj […] in v kateri pred 

nami izriše svojevrsten svetovni zemljevid knjigarn, ki so zaznamovale njegova popotovanja v zadnjih 

(približno) dvajsetih letih, odkar v svoj nevidni potni list še vedno neumorno pritiska žige posamičnih 

knjigarn, ki jih obišče.« 

(Samo Rugelj, Bukla) 

 



Trobec, Jože; Zore, Magda: Strip o Prešernu. Kranj: Gorenjski muzej, 2021. Število strani: 60. 

»Prva stran, rojstna hiša. Joj, te značilne stopnice je hiša dobila šele po požaru več kot pol stoletja po 

pesnikovem rojstvu! Kakšen vhod pa je bil leta 1800? Pa streha? Do požara je bila slamnata, Jože pa je 

narisal današnjo! No, ker je bila Vrba tretjega decembra verjetno zasnežena, sva to težavo enostavno 

rešila. Kakšen plašč je nosil oče Šimen? Jože mu je sprva narisal hlače do tal, ki so jih nosili šele dobri 

dve desetletji kasneje, pa še to samo meščanski gospodje! Ne, Mina doma rute ni imela zavezane 

spredaj, tako je bilo samo, ko je šla od doma. Popravek: ruto narisati zavezano zadaj. S kakšnim vozem 

so malega Franceta peljali na Kopanj k stricu? Seveda sledi brskanje po slikah, risbah, opisih…« 

(avtorica Magda Zore) 

Strip o Prešernu na poljuden način predstavlja življenje in delo dr. Franceta Prešerna od rojstva pa do 

smrti. Namenjen je bralcem od 12. leta dalje. Služi tako odraslim bralcem, ki želijo obnoviti poznavanje 

Prešerna ali o njem izvedeti marsikaj novega, kakor tudi starejšim osnovnošolcem kot zanimiv in zelo 

koristen učni pripomoček pri predmetu slovenski jezik. V 420 sličicah z dialogi in pojasnjevalnim 

dodatnim besedilom so na verodostojen način predstavljene vse temeljne postaje pesnikovega 

življenja in dela. 

 
 

Oblak Črnič, Tanja: Mladost na zaslonu: konteksti in protislovja medijskih kultur mladih. Ljubljana: 

Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020. Število strani: 277. 

 

»To je prvo celovito delo v Sloveniji, ki mlade, medijsko-komunikacijske tehnologije in širše družbeno-

kulturne spremembe proučuje integrativno, čeprav so v tujini te študije v zadnjih letih v izjemnem 

vzponu prav zaradi hitrega porasta novih tehnologij, katerih občinstvo so prvenstveno prav mladi. Še 

posebej pohvalno je, da avtorica osrednjo temo mladih in njihovega odnosa do različnih zaslonov, prek 

katerih pripoveduje zgodbo o pomenu digitalnih medijev v konstrukciji družbenega življenja, tudi 

nenehno zgodovinsko umešča in kritično analitsko pojasnjuje v široko zastavljeni družbeno-

humanistični perspektivi.« (iz recenzije Maruše Pušnik) 

 

 



VIRI: 

www.bukla.si 

https://ebesede.si/ 

www.dobreknjige.si 

https://www.zalozba-litera.org/ 

www.emka.si 

www.beletrina.si 

https://www.gorenjski-muzej.si/  

https://knjigarna.fdv.si/ 
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