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Slovenci imamo bogatejšo tradicijo pisanja romanov, v katerih roka pravice išče – in 

najde – hudodelce vseh vrst in profilov, torej tako imenovanih kriminalk oziroma bližnjih 

sorodnic detektivk, kot se na splošno misli. Hkrati ima tovrstno, v stroki večinoma prezirano 

branje, dokaj številno navdušeno bralsko publiko. Pradavna shema zgroženosti nad zločinom, 

naraščajoče napetosti ob odkrivanju in lovu na povzročitelja, pogosto zvito prepletena z 

neupravičenimi sumi in mnogimi stranpotmi, ter nazadnje zadoščenje in olajšanje ob 

zasluženi kazni, ki ga (pravilom) doleti, ima še vedno očiščevalen učinek. Zlasti, ker so v 

realnem življenju – če prej ne, potem ko se vmešajo vsemogočni odvetniki – takšni razpleti 

vse prej kot samoumevni. 

Prvi opazni spisi, ki sodijo v to zvrst pripovedništva, so znani s konca 18. stoletja. 

Literarno vrednost so jim pozneje dali zlasti angleško pišoči avtorji, Edgar A. Poe, Edgar 

Wallace, Gilbert K. Chesterton, Graham Greene, v tej druščini gotovo najuspešnejša Agatha 

Christie s svojim Poirotom, in mnogi drugi. V letih po drugi vojni se je tovrstna literatura v 

povezavi s filmsko industrijo zlasti onstran Atlantika dobesedno razbohotila. Na Slovenskem 

s povestjo Jakoba Alešovca Iz sodniškega življenja, nastalo leta 1875, niti nismo bili v prav 

hudi zamudi. Med svetovnima vojnama sta se v tej zvrsti bolj ali manj uspešno poskušala 

Franc Josip Knaflič in Ljuba Prener, v novejšem času pa poleg Maje Novak še Tomo Rebolj, 

Željko Kozinc, Vinko Mödernorfer, Sergij Verč in še kdo. Povrhu na našo stran iz Trsta 

posega tudi Nemec Veit Henichen z Mrtveci s Krasa itn. 

 Jože Strutz, doktor literarnih ved in filozofije z Rude pri Velikovcu, podpredsednik 

Društva slovenskih pisateljic in pisateljev na Koroškem, med drugim je bil pedagog in tajnik 

Arhiva Roberta Musila v Celovcu, na tem področju tudi ni novinec. Piše predvsem prozo in 

poezijo ter objavlja znanstvene članke, največ bralcev pa je bržkone imel njegov leta 2005 

objavljeni »kriminalni roman« Kratka pomlad – Inšpektor Mangart in njegov prvi primer, ki 

je predlani izšel še v nemškem prevodu.  

Podnaslov pričujoče nove knjige – 'Drugi primer' – torej nakazuje, da avtorju še ni 

zmanjkalo navdiha. V njej je že na prvi pogled očitno zgledovanje pri svetovnih klasikih tega 

žanra, prinaša pa tudi povsem izvirne, »avtohtone« sestavine iz slovenskih logov in gajev. 

Tako seveda ni naključje, da je detektivu ime Viktor Mangart, kar kajpada spominja na 

znamenitega komisarja Maigreta Georgesa Simenona, in da deluje s sodelavcem in 

prijateljem, časnikarjem Francem Petkom, zelo podobno kot legendarni par Scherlock Holmes 

in zdravnik Watson, ki ju je ustvaril Sir Arthur Conan Doyle. Šablonsko so orisani tudi 

nekateri drugi protagonisti, na primer o vsem obveščena klepetulja, zagonetni tujci ipd., ter 

prizorišča, kot je hotelsko omizje itn. Boljši poznavalci žanra bi najbrž zlahka našteli še vrsto 

sorodnosti z drugimi pisci in njihovimi liki. Vse to pa vendarle ne vodi k sklepu, da imamo 

opraviti zgolj z nebogljenim posnemanjem. Nasprotno, avtor, očitno izobražen, razgledan in o 

razmerah v sosednjih državah dobro obveščen pisec, vzporednic te vrste niti ne poskuša skriti, 

temveč jih uporablja premišljeno, s pravšnjo mero ironije ter tu in tam tudi ščepcem humorja. 

Za prizorišče skrivnostne smrti nič manj skrivnostnega, izjemno vplivnega državnega 

sekretarja Petra Kramoto, ni izbral fiktivnega, temveč dobro znano domače okolje, zdravilišče 

http://guliver.si/index.php/Avtorji/Veit-Henichen.html


Radenci, pozneje pa bralca, med iskanjem prič zločina, popelje še v Portorož, Maribor, na 

Madžarsko in na Dunaj. 

Ker je Kramota že od vsega začetka, ko ga najdejo zastrupljenega v naslanjaču ob 

bazenu, mrtev, ga Strutz v pripoved vpelje z njegovimi časopisnimi članki in intervjuji o 

ekoloških temah in Darwinu. Tako pa velja le do osupljivega preobrata, ko vztrajni Petek 

ugotovi, da mrlič, ki so ga odnesli, sploh ni bil Kramota, oziroma da Kramota, čeprav je 

njegovo smrt potrdil zdravnik, v resnici ni bil mrtev. To je bila le dobro premišljena prevara, 

po kateri si je državni sekretar, ki si je z nasprotovanjem gensko spremenjeni hrani in 

škodljivim posegom v naravo, kot je bilo videti, nakopal številne nasprotnike, s spremembo 

videza skušal skriti za novo identiteto in se umakniti na varno. Razkritje novih dejstev pa 

pripelje do še enega velikega preobrata, saj se izkaže, da je bil tudi Kramota del s korupcijo 

povezanega klobčiča najvišjih uradnikov Ministrstva za okolje in prostor – ki se nazadnje v 

vlogi prič ali z begom oziroma s spretnim manevriranjem vsi po vrsti izognejo odgovornosti 

in kazni …  

Kamuflaža na bazenu tako ni le prislovično lahkotno »večerniško« branje, saj bo 

aktualna, v knjigi upravičeno kriminalizirana tema – skupaj z namigi na nekatere resnične 

dogodke in ljudi ter z epilogom, kakršnemu smo najpogosteje priča – bržkone marsikoga 

spodbudila k resnemu premišljevanju, kje smo in kaj se nam godi, ne da bi se tega zares 

zavedali.   
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