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V zbirkiKondor300. knjiga
Ljubljana,15. novembra(STA) -Zalolba Mladinskaknjigaje v zbirkiKondor,ki letos
praznuje45 let obstoja, izdala 300. knjigo. Ob tej priloZnostiso danes v knjigarni
Konzorcijodprli razstavo,kjer bo do 26. novembra na ogled vseh 300 izda1,poleg
tega pa so predstavili5e StiriknjiZnenovostiiz leto5njezbirke.UrednikzbirkeAleS
Bergerje z avtorji in prevajalcipredstavilizbrane pesmi Jeana de la Fontainas
citatnim naslovom Enim v prid in drugim v kvar, Huairapamu5keekvadorskega
pisateljaJorgejalcaze,PismaslovenskihknjiZevnikov
ki jih je zbral in
o kjiZevnosti,
uredilMarjanDolgan,ter 300. knjigo,izborpoezijeMilanaJesihaz naslovomVerzi.
AleS Bergerje knjigo MilanaJesiha pospremilz besedami,da je sicer zakladnica
pretekleslovenskeliteratureizdrpana,na drugi strani pa ie zorqo novi klasi. V tej
knjigiz univerzdnim,a vendardoslednimnaslovom,je zajetih30 pesni5kihlet Milana
Jesiha.Pesnikpa je zase dejal,da je sam del Kondorja,saj ga je spremljalv mladih
letih in da je pri pisanju"kolikorpretenciozen,
toliko po5ten,pa 5e dobro se sliSi."
Peter Kol5ek,ki je izbral pesmi in za knjigo tudi napisalspremnobesedilo,ga je
oznadilkot enega najve6jihmojstrovslovenskepesni5kebesede.V knjigo pa je
uvr5den5e seznam vseh 300 pesni5kihizdl zbirke Kondor,vse od gr5kih klasikov,
slovenskihliterarnihustvarjalcev,
do velikihimen svetovneknjiZevnosti.
Knjiga Huiarapamu5ke,
Sinovi vetra, ekvadorskegapisateljaJorgeja lcaze (1906jo
je
1978),ki
prevedlain spremnobesedilonapisalaBarbaraPregelj,je roman iz
pisateljevegazrelega usfuarjalnegaobdobja,v njej pa s poudarjenimrealizmom
prikazuje spreminjanjeindijanske skupnosti pod pritiskom fevdalnih interesov.
Spremnabesedah knjigipa sku5a pojasniti5ir5izgodovinskokulturniokvir dela in
obravnavaspecificno,regionalnotematikookolja,v kateremse dogaja.Polegtega v
knjigi fahko najdemo slovardeklatinskoameri5kih
izrazov,ki pripomorejok realnosti
dogajanja.
Marjan Dolgan, ki je zbral, uredil in napisal spremno besedo h knjigi Pisma
je na predstavitvipoudaril,da so mnoga
slovenskihknjiZevnikovo knjiZevnosti,
pisma iz knjige tokrat prvid objavljena in da presvetlijoslovensko knjiZevnostiz
drugega zornega kota. NaSi knjiZevnikinamred razlag{o svoje literarnenadrte,se
odzivajo na literarnoZivljenje,polemizirajoin kritizirajoo delih drugih avtorjev in o
kulturnemprostoru.Hkratiso pisma zanimivipobliskiv dobo,v kateriso nastala,saj
se je pri mnogihavtorjihzatela Siritizavesto knjiZevnostikot o estetskempojavu.
V knjigiso zajetipisateljiiz obdobjaod razsvetljenstva
do 5e Zivihsodobnikov.
Marija Javor5ek,prevajalkaknjige Enim v prid in drugim v kvar, in Jan Jona
Javor5ek,avtor spremne besede in opomb v knjigi, sta opozorila,da je knjiga prvi
svobodni obseZnej5iprevod La Fontainovihbasni. FrancozJean de la Fontaine
(1621-1695)sicer sodi v ozek krog avtorjev,ki se niso uvrstilile v kulturnispomin
basni v
svojeganaroda in jezika. Danes ga po svetu poznamokot pisca klasicistidnih
verzih,v katerihrazgibanemu
dogodkusledinedvoumen,vdasihmalozbadljivpoduk.
Sicer pa v knjigi ne gre le za prizoreiz Zivalskegasveta, ampak so junaki njegovih
pripoveditudi ljudjeiz nalrazlidnej5ih
stanov.
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