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V zadnjih desetletjih so pisci kriminalk iz vseh vetrov poskrbeli za učinkovito globalizacijo 
kriminalnega romana. Med njimi so tudi Slovenci. Zanimivo je, da se je pri tem dobro odrezalo 
zamejstvo z dvema tržaškima avtorjema, pokojnim Sergejem Verčem in Dušanom Jelinčičem, v 
zadnjih letih pa še z Martinom Kuchlingom in Jožetom Strutzem iz Celovca. 

Tudi najnovejši kriminalni roman Sanjska dežela leta 1952 na Rudi pri Velikovcu rojenega 
celovškega gimnazijskega profesorja Jožeta Strutza ima političen naboj, ki je, podobno kot v obeh 
prejšnjih njegovih kriminalkah Kratka pomlad in Kamuflaža na bazenu, povezan z gospodarskim 

kriminalom. Strutzeva stalna protagonista, celovški inšpektor Mangart in športni novinar Petek, 

rešujeta temno ozadje trgovanja z ukradenimi umetninami. Iz dveh glavnih celovških muzejev sta 
med drugim izginili sliki Zasnežena pokrajina v Ribnici na Kranjskem in Marija Loreto koroškega 
slovenskega krajinarja Marka Pernharta iz 19. stoletja, ki je svojim motivom znal vtisniti posebno 
melodijo. Sledi še podoben rop v Ljubljani. 

Sanjska dežela kot prispodoba raja? Kot prispodoba lepot pokrajine in narave, upodobljenih na 
krasnih slikah? Ali pa svarilni znak lažnih iluzij in prevar v naročju polaščevalnega kapitalizma? 

Inšpektor Mangart in novinar Petek hočeta v novoletnem času uživati zaslužen zimski dopust, a se 
obrne drugače. Ko se Petek iz Celovca vozi na silvestrovanje z Mangartom v Kranjski Gori, na 
samotnem parkirišču opazi sumljivi postavi, kako iz enega avtomobila v drugega pretovarjata širok 
predmet v ovitku. Zgodba se zaplete in razraste na različne strani. Dogajanje se premakne v 

Ljubljano, na Kras in v Trst. Petkova zaročenka Liza je zaupna prijateljica znanstvenika in 
nekdanjega politika Petra Kramote, ki je na skrivnosten način zelo obogatel. Je velik ljubitelj lepih 
umetnosti in mecen, ki igra vlogo dobrotnika človeštva, v njegovem muzeju so na ogled slike, ki jih 
je legalno kupil na dražbah. Če so bile morda kje ukradene, za to ni kriv, saj po njegovem mnenju 

v Celovcu in v Ljubljani ne naredijo ničesar za dragocene umetnine, ki ležijo v muzejskih kleteh, in 
mora zaradi slabega stanja na javnem področju idealistično prevzeti vlogo zasebnega skrbništva 

umetnosti. 

Razkrivanje tatov slik razvodeni v nejasnih vodah korupcije. Strutzeva Sanjska dežela je 
pesimistična podoba stvarnosti. Zadeva se bo zavlekla v nedogled, postopki bodo prelagani in 

odloženi, ukradene Pernhartove in druge slike pa bodo v Kramotovi kraški palači umetnosti bolj 
varne, kot so bile v muzejih v Celovcu in Ljubljani. 

V nekem smislu Sanjska dežela niti ni pravi kriminalni roman. Zgodbo je pisatelj na veliko pretkal 
z razmišljanjem o slikarstvu in literaturi in s tem zmanjšal napetost, ki je tako značilna za najboljše 
kriminalne romane. Ker je dogajanje osredotočeno na Kras, je vnesel celó besedilo Kosovelove 
pesmi Vas za bori, ki jo osumljeni ljubitelj slik in podpornik tržaškega kulturnega življenja citira na 
odru v tržaški operni hiši Giuseppa Verdija. 

Slovenski pisci kriminalnih romanov hočejo večkrat povedati še marsikaj drugega, kar ne sodi v 
kriminalni roman. Vendar morda to niti ni tako slabo. Zakaj ne bi bila možna slovenska oblika 

kriminalnega romana, polna literarnih, glasbenih in likovnih reminiscenc, skrbno pretkana z lirizmi 
in opisi lepe narave? 
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