
Ozu nagrada Corine
za življenjsko delo

Izraelski pisatelj Amos Oz je v ne-
deljo v Münchnu prejel medna-
rodno literarno nagrado Corine

za življenjsko delo. Bavarski mini-
strski predsednik Edmund Stoi-
ber, ki je Ozu izročil nagrado, je de-
jal, da je »velik pisatelj, pozoren
opazovalec in predvsem očarljiv
pripovednik«. Oz je leta 1994 že

prejel nagrado za mir, ki jo na
frankfurtskem knjižnem sejmu
podeljujejo nemški založniki in
knjigotržci. V Turčiji rojena nem-
ška sociologinja Necla Kelek je
prejela nagrado Corine na podro-
čju poljudnoznanstvene literatu-
re, japonski avtor Kazuo Ishiguro
pa za leposlovje. Nagrada Corine,
ustanovljena leta 2001, je name-
njena nemškim in mednarodnim
avtorjem. Podeljujejo jo v devetih
kategorijah. STA/dpa

Nedokončano
Tolkienovo delo

Nedokončana zgodba J. R. R.
Tolkiena, ki jo je za tisk pri-
pravil pisateljev sin, bo izšla

spomladi prihodnje leto, sta pred
dnevi sporočili ameriška založba
Houghton Mifflin in britanska za-
ložniška hiša HarperCollins. Chri-
stopher Tolkien se je epski zgodbi
The Children of Hurin, ki jo je nje-
gov oče začel pisati leta 1918, a jo je
pozneje opustil, posvečal zadnjih
tridest let. Odlomki zgodbe, v ka-
teri se pojavijo nekateri liki, ki na-
stopajo tudi v Gospodarju prsta-
nov in drugih Tolkienovih delih,
so že bili objavljeni. »Že pred ča-
som se mi je zazdelo, da bi bilo do-
bro dolgo verzijo legende predsta-
viti kot samostojno delo,« je dejal
Christopher Tolkien. Doslej je bilo
prodanih več kot petdeset milijo-
nov izvodov Tolkienove trilogije
Gospodar prstanov, poleg tega je
bila po njej posneta z oskarji na-
grajena filmska trilogija. STA/AP

kaže v povečanem zanimanju za
vzhodnjaške poganske religije, ker
so pač tako zelo drugačne, saj mi-
sterioznost privlači.

Še dandanes mnogi verniki ne
prebirajo svetih besedil, temveč
slepo zaupajo v presojo Cerkve,
kaj je prav in kaj narobe, vendar pa
je ravno zavračanje takega stali-
šča, pripeljalo do razvoja zahodne
civilizacije. Svojčas je bilo moral-
no sporno razkosati truplo, da bi
pogledali, kaj je bilo v telesu naro-
be, danes pa je moralno sporno
ukvarjanje z genetiko. Razpetost
med radovednostjo medicinskega
raziskovanja in zahtevami Cerkve,
da je kaj takega satansko delo, se
dejansko v podobno obliki nada-
ljuje tudi v sodobnosti.

Kot pravi Majdič bilo v duhu re-
nesanse dvomiti o celotnem
ustroju sveta. »Gabrijel ne verja-
me na slepo, da je vse res kar pravi
Cerkev. Ko se ukvarja z zdravlje-
njem spozna, da ve zelo malo in
zato začne dvomiti v ostale stvari.
Več kot ve, ugotavlja, kako malo
sploh ve.« Sicer pa je tudi takrat
Cerkev zaradi lastne hipokrizije
vse bolj postavljala pod vprašaj la-
stne norme in dogme, saj so jih ne-
kateri duhovniki, redovniki in se-
stre brez zadržkov kršili.

Gabrijelov pasijon ostaja zani-
miva zgodba ujeta med samostan-
ske zidove, mističnosti cerkvenih
obokov, zakladnice znanja v sa-
mostanskih knjižnicah, iskanja
ljubezni in resnice.

ma za zgodovino medicine, ki je
bila ves čas vpeta v cerkvene okvi-
re, se je posredno zato lotil tudi ra-
ziskovanja zgodovino katoliške
Cerkve.

Glavni junak je samostanski
brat Gabrijel, ki je razpet med lju-
beznijo do Boga in ljubeznijo do

kve. Kot pojasnjuje avtor je bil sre-
dnji vek dejansko veliko manj
mračen, kot je velja splošno pre-
pričanje. Ves srednji vek je pred-
vsem na vzhodu bizantinsko ce-
sarstvo varovalo znanje. Bilo je
središče civilizacije in nadaljeva-
nje kulture antičnih mislecev. Še
bolj na vzhodu pa je bil arabski
svet, kjer so zelo razvijali matema-
tiko in medicino. Tam so že v 11.
stoletju imeli izjemno velike bol-
nišnice v Bagdadu ter Damasku; to
je delno povezano z religijo. Mu-
slimani imajo po Koranu predpis,
da je treba skrbeti za higieno. V
Evropi tisti čas higiena ni bila tako
pomembna, v arabskem svetu pa
je bila že takrat močno razvita skrb
za ubožne ljudi in bolnike. Leta
1242 je bil Ibn Nafis prvi, ki je de-
jansko opisal, kako deluje krvni
obtok, temu je sledilo še nekaj za-
hodnjaških znanstvenikov, kate-
rih delo pa ni bilo priznano, tako
da je šele William Harvey leta 1628
uveljavil v zahodni znanosti po-
men krvnega obtoka za telo.

Ker se je od propada rimskega
cesarstva do renesanse vse dogaja-
lo v okviru rimske katoliške Cer-
kve, je dogajanje romana umešče-
no vanjo, v enega od samostanov,
kjer so ohranili znanje. Pri tem je
treba poudariti, meni Majdič, da je
bila vloga Cerkve veliko bolj pozi-
tivna, kot je splošno mnenje. S sa-
mostani se je prenašalo znanje na-
prej, predvsem zapisano znanje in
knjige. Ljudstva, ki so prihaja v
Evropo, so počasi prevzemala ta
znanja. Preganjanje znanstveni-
kov se je začelo šele v obdobju re-
nesanse, ko je znanje začelo ogro-
žati Cerkev, ko so se začele poja-
vljati nove dogme.

Posebej Majdiča privlači obdo-
bje srednjega veka, in ker se zani-

bili vsi filozofi, skratka tisti, ki so
ljubili modrost. Pisali so knjige, ki
so bile namenjene širšemu krogu
bralcev. Znanost ni bila tako ozko
usmerjena, kar je mogoče na eni
strani negativna stran današnje
znanosti. Na drugi strani pa je na-
še znanje tako široko postavljeno,
da je težko imeti širok pogled v več
področij. Dandanes mora biti
znanstvenik specialist.

Zgodba romana Gabrijelov pasi-
jon je umeščena v srednjo Italijo
na konec mračnega srednjega ve-
ka in na začetek renesanse, vse pa
se dogaja v okvirih katoliške Cer-

Gregorju Majdiču se zdi
velika prednost, da se je
kot naravoslovec lotil
pisanja. Kot pravi, sku-
ša svoje pisanje povezo-

vati z zgodovino medicine, ki ga
zelo zanima. V Gabrijelovem pasi-
jonu je to dobra kombinacija, ker
ima vpogled v medicinsko zanje in
zato lahko bralcem strokovneje
predstavi kakšne stvari.

Svojčas znanstvene panoge niso
bile tako strogo ločene, saj so bili
znanstveniki bolj filozofi, ki so bili
radovedni na številnih zelo različ-
nih področjih. Kot pravi Majdič so

Lukrecije (njegove mladostniške
ljubezni), med radovednostjo do
medicinskega raziskovanja, seci-
ranja, in zahtev Cerkve, da je to po-
četje satansko opravilo. Kot pravi
Majdič, je vendarle osnovna tema
romana iskanje pristne in večne
prave ljubezni. In če tega ni, če te-

ga ne dá ne oseba ne Cerkev, se lju-
bezen išče kje drugje. Od tod tudi
tolikšno zanimanje za novodobna
duhovna gibanja. Ljudje iščejo ne-
ke višje cilje. Skozi vso zgodovino
smo odgovore na vprašanja, na ka-
tera ne znamo odgovoriti, iskali
pri raznih božanstvih. To se tudi
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Teror
Romani o samomorilskih atentatorjih

Od samopomilovanja do srda
Miriam Drev

“ Pet let je minilo od inferna v New Yorku, dve leti
od eksplozije v madridski podzemski železnici in leto
dni od bomb v londonskih sredstvih javnega prevoza.
V trku letal v newyorška dvojčka je izgubilo življenje
3000 civilistov, v drugih dveh incidentih več kot 250,
2000 pa jih je bilo huje ranjenih – če se v omembi
napadov omejimo na zahodne metropole. ”
V tem času so pripadniki

džihada dosegli enega
svojih namenov: vsak-
danji utrip Zahoda za-
senčiti s strahom, naj

bo zavesten ali potlačen, pa tudi
spodkopati samozadostnost, ne-
mara samozagledanost zahodnega
človeka v svoj civilizacijski sistem.
Od 11. septembra 2001 je vsak, ki
se znajde na kraju, kjer je večji pre-
tok ljudi – kar je ničkolikokrat in
sleherni dan – potencialna žrtev
terorističnega napada.

Pet let po dejanskem prelo-
mnem dogodku je strašljivi lik sa-
momorilskega atentatorja dozorel
tudi za literarno obravnavo. Že
Britanec Ian McEwan je v svoji
lanski mednarodni uspešnici So-
bota (slovenski prevod je izšel pri
Mladinski knjigi) večji del pripo-
vedi posvetil razkrinkavanju krh-
kosti zahodnih demokratičnih
ureditev. Kako težko se soočamo s
tem, prikaže v razmišljanjih kirur-
ga Perowna in ostrih dvogovorih o
tej temi med njim in njegovo hčer-
jo. »Smrt je vsepovsod,« sredi naj-
bolj vroče polemike izreče glavni
protagonist Sobote.

Pol ducata najnovejših roma-
nov, ki so jih napisali uveljavljeni
avtorji, kot so Američan John Up-
dike, Izraelec Abraham B. Jeho-
šua in alžirsko-francoski pisec Ya-
smina Khadra (psevdonim Mo-
hammeda Moulessehoula) ali pa
manj znana trojica, Nemec Chri-
stoph Peters, Britanec Chris Clea-
ve in Avstrijka Marlene Stree-
ruwitz, pa stopa neposredno po
sledi islamskega skrajneža, žive
človeške bombe, in ta je lahko
kdorkoli: udeleženec nogometne

tekme, nesumljivi turist z nahrb-
tnikom, ki vstopa v avtobus, mla-
da nosečnica na pragu dobro obi-
skane restavracije, voznik z raz-
strelivom naloženega tovornjaka,
ki je pravkar zapeljal v tunel.
Omenjeni liki so fiktivni, v ozadju
književne upodobitve pa tiči te-
žnja predstavljati si nosilca uniče-
nja kot človeka iz mesa in krvi,
prodreti v vozel njegovih moti-
vov. Morda celo prepričanje, ome-
njeno v septembrski številki ugle-
dne nemške revije Literaturen, ki
vzame šesterico teh romanov pod
kritiški drobnogled, da bi s pomo-
čjo razumskega in čustvenega vži-
vetja v logiko takšnega neznanega
agresorja njegovi postopki tudi v
resničnosti izgubili vsaj del svoje
pretnje.

Romaneskni veteran John Up-
dike v svojem romanu Terrorist
(Terorist) za glavni lik izbere sim-
patičnega, bistrega fanta iz sose-
ščine. Moto osemnajstletnega Ah-
mada Ashmawyja je: »Sem dober
musliman v svetu, ki prezira ve-
ro.« Vešči Updike ostaja na svojem
znanem terenu, radikalnem prev-
praševanju ameriške družbe; nje-
gova upodobitev jo izpostavi kot
notranje razjedeno, v okviru siste-
ma vrednot pa razcepljeno ali po-
vsem nezavzeto.

Ugledni izraelski pisatelj Abra-
ham B. Jehoschua v svojem, v he-
brejščini napisanem romanu
Poverjenikova strast (v nemškem
prevodu Die Passion der Personal-
beauftragten), edini izmed obrav-
navanih opisuje družbo, v kateri je
je blaznost terorja že dolgo oblika
vsakdanjega bivanja. V knjigi,
obarvani z grotesko in podčrtani z

vzdušjem črnega treperenja gro-
žnje, sicer niso na delu nikakršni
dobronamerneži, kljub temu pa

poskuša v njej zarisati smer iz go-
ščave uničevalnosti nazaj na oze-
mlje humanosti.

Britanec Chris Cleave s svojim
prvencem Dear Osama (Dragi
Osama) šele vstopa na literarno

prizorišče. Roman je zasnoval kot
pismo ženske iz londonskega niž-
jega sloja, ki je v eksploziji šrapnel-

ne bombe na nogometnem igrišču
izgubila moža in sina. S tem se te-
žišče pripovedi prestavi iz napa-

dalca na žrtev, ki se na koncu ma-
lodane sama prelevi v agresorko.

Nemški avtor Christoph Peters
začne svoj roman Ein Zimmer im
Haus des Krieges (Soba v hiši voj-
ne) s terorističnim napadom na
svetišče v egipčanskem Luksorju,
leta 1993, in v njem razčleni etape
v življenju mladeniča iz zahodno-
nemške province. Katoliški fantič,
ki v sebi goji vzgib postati muče-
nik, prestopi v islam in postane
pripadnik skupine samomorilskih
napadalcev. Tako Updike kot Pe-
ters sta natančno proučila, iz ka-
kšnih družbenih slojev zahodne
družbe je mogoče rekrutirati posa-
meznike, ki bi vštric s svojo versko
preobrazbo ob pomoči usmerjene
interpretacije verskih naukov pri-
vzeli nazore fundamentalistov.

V romanu Marlene Streeruwitz
Entfernung (Odstranitev) se pri-
povedna perspektiva zoži na izo-
braženo, vase zazrto dr. Selmo
Brechthold, dokaj tipično pred-
stavnico svojega družbenega ra-
zreda. Njen pogled na svoje okolje
in lastni obstoj se kljub bližnjemu
srečanju z uničevalno silo teroriz-
ma v vagonu podzemne železnice
ne spremeni bistveno, kakor pisa-
teljici očitajo recenzenti njene
knjige. Če je čustvo ki preveva
njen roman samopomilovanje, pa
v francoskem romanu Yasmine
Khadra L’Attentat (Atentat) pre-
vladuje občutje srda. Kaj pomeni
priličenje običajem in načelom
političnih nasprotnikov karieri na
ljubo, in kam utegne to pripeljati,
prikaže Yasmina Khadra s svojim
likom kirurga Dr. Jaafarija. Tudi
Khadra v poteku zgodbe razločno
zariše pot od žrtve v potencialnega
storilca.

Skupna šesterici bodisi sijajno
ali pa manj spretno izpisanih, po-
vsem svežih romanov je osamlje-
nost, celo izolacija portretirancev.
Skupen jim je svet, ki je pri enem v
bizarni, pri drugem v melanholič-
ni, solzavi ali ironizirano trivialni
maniri, prikazan kot ponorel; ka-
dar je njegova etična podlaga tr-
hla, iz nje poganjajo krvave rože.

Manhattan nekaj dni po 9/11.
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“ Devetintridesetletni Ljubljančan Gregor Majdič,
doktor veterinarske medicine, je v svojem
romanesknem prvencu Gabrijelov pasijon (založba
Ciceron), združil dve veliki ljubezni, in sicer do
zgodovine medicine in pisanja. Tako se je pridružil
naraščajočem številu različnih strokovnjakov z
naravoslovnega področja, ki so se lotili pisanja
literature. V Gabrijelovem pasijonu je redovnik, sicer
nezakonski otrok, odgovoren za zdravje sobratov, ki
rad ponoči secira trupla in preverja, ali so grški
misleci imeli prav. Vse se pa dogaja na začetku
renesanse, nekje v srednji Italiji, ko se je prebujalo
zanimanje za dvom v dogme in je začela delovati
inkvizicija, ki je iskala krivoverce in zahtevala njihov
sežig na grmadi. ”

Gregor Majdič, doktor
veterinarske medicine, se je
dodatno izobraževal na Škotskem
in v ZDA, na ljubljanski
veterinarski fakulteti je vodja
centra za genomiko živali,
oddelka, ki se ukvarja z
genetskimi raziskavami,
predvsem z razvojem možganov,
delovanja možganov v povezavi z
debelostjo in delovanjem
spolnega sistema. Zanimajo ga še
hribolazenje, kajakaštvo, turno
smučanje in podobno. Pred
petimi leti je izdal mladinsko
knjigo Skrivnost življenja, napol
poljudnoznanstveno napol
literarno delo, kjer se v pogovorih
med starim znanstvenikom in
mladim fantom skozi zgodovino
razlaga pogled ljudi na nastanek
in razvoj življenja. Naslednje delo,
ki ga pripravlja, se bo dogajalo v
času križarskih vojn, v njem pa bo
vzporedil znanje medicine
arabskega in krščanskega sveta.Gregor Majdič
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Portret
Naravoslovčev roman

Strastno iskanje resnice
Zdenko Matoz

Književne liste ureja Igor Bratož
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