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Rodbina, veliki epski dosežek Miljenka Jergovića, združuje elemente
romanesknih narativnih skic in fragmentov ter jih povezuje v prepričljivo
zgodbo, zgrajeno iz fiktivnih in dejanskih zgodovinskih dogodkov.
Avtor z epskim zamahom prečka epohe in regije ter bralca popelje na véliko
potovanje skozi čas. Z vpletanjem številnih avtobiografskih elementov Jergović
opisuje družinsko sago Karla Stublerja, svojega pradeda, skozi čigar zgodbo
prikazuje stoletje nemirov v srednji Evropi in na Balkanu. Deblo, iz katerega se
razrašča rodovinsko drevo, je železničar Karlo Stubler, donavski »Švab«, v AvstroOgrskem imperiju rojen Jugoslovan. Rodbina v svojo mogočno romaneskno
zgradbo vnaša zgodbe o Karlovih otrocih in vnukih, ki se izpojejo v smrti njegove
zadnje vnukinje, suhe veje tega razvejanega družinskega drevesa.
Rodbina je mnogo več kot le roman o zgodovini avtorjeve družine. Je drevo močnih
korenin in sokov, ki pomnijo nedavno zgodovino Sarajeva, Bosne in Hercegovine
ter širše balkanske regije. Je brezkompromisen portret, ki preči zanke zgodovine
in časa ter bralca neustavljivo vabi h kritičnemu, nepristranskemu razmišljanju o
današnjem trenutku. Rodbina velja za opus magnum Miljenka Jergovića, ki ga
imenujejo za Iva Andrića našega časa.
Knjiga je prejemnica Njegoševe nagrade ter Sovretove nagrade.
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"Atraktivno spisana in natančno strukturirana mešanica družinske kronike, politične
esejistike in psihološkega romana."
- Simon Popek, MMC RTV Slo

Miljenko Jergović je odrastel v Sarajevu, kjer je diplomiral na Filozofski fakulteti
iz filozofije in sociologije. Leta 1992 je postal novinar za splitski tednik Nedjelnja
Dalmacija in se leto kasneje preselil v Zagreb. Mednarodno prepoznavnost mu je
prinesla zbirka pripovedk Sarajevski Marlboro, ki govori o vsakdanjem življenju v
od vojne pretreseni Bosni in Hercegovini.
Od takrat piše pripovedke, eseje in romane z različno tematiko, pa tudi kolumne
in članke v mnogih časopisih na področju bivše Jugoslavije.
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