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V okviru tematskih razprav 

Sedanjost za prihodnost
vas vabimo na predavanje

prof. dr. Johna J. Martina
»Kanibali, kristjani in etnografska domišljija:

Montaigne in njegovi sodobniki«,
ki bo v sredo, 27. 1. 2016, ob 12. uri, na Italijanskem inštitutu za kulturo v Sloveniji, Breg 12, v Ljubljani. 

Z njim se bo pogovarjal prof. dr. Darko Darovec, ki z njim sodeluje na Univerzi Ca’Foscari v Benetkah.

Predavanje temelji na dejstvu, da se Kolumb ni zavedal, da je prišel v Novi svet, kljub temu pa so mu 
Karibi predstavili osupljive kulture, kjer se je, kot je potrdil eden od njegovih obveščevalcev, srečal s kanibali 
– jedci človeškega mesa. V naslednjih nekaj stoletjih je kanibalizem postal ena od značilnosti, s katerimi so 
opredeljevali »barbarstvo« številnih ljudstev Novega sveta in obenem domnevno superiornost evropskih kultur 
kot lastnikov nedavno odkritih kontinentov. Že slavni francoski humanist Michel de Montaigne v svojih Esejih 
(1580) podvomi v trditev o kulturni superiornosti. V razpravi bo prof. Martin predstavil Montaignovo kritiko 
njegovih evropskih sodobnikov v širšem kontekstu zgodnjenovoveškega etnografskega modnega pisanja o 
kanibalizmu skozi študije številnih francoskih, španskih, portugalskih in nemških popotnikov v Novi svet. 
Realna ali izmišljena evropska srečanja s kanibalizmom so igrala pomembno vlogo pri oblikovanju tega, čemur 
bi lahko rekli etnografska domišljija zgodnjenovoveške Evrope. 

Je avtor Beneških skritih sovražnikov: Italijanski krivoverci v renesančnih mestih (1993) in Mitov renesančnega 
individualizma (2004) ter številnih drugih izdaj. Letos je gostujoči akademik na beneški univerzi Ca’Foscari, 
kjer dokončuje knjigo »Prečkanje Herkulove meje: Kako je bil zgrajen moderni svet: Evropa, 1492–1815«. V 
knjigi raziskuje resnična in izmišljena »križanja« ob prehodu v evropsko kulturo v teh stoletjih. Zanima ga tudi 
zgodovina mučenja, tema, s katero se ukvarja v okviru študije o deželnem intelektualcu  Francescu Casoniju, 
čigar spisi spodkopavajo uporabo mučenja na sodiščih v zgodnjem modernem obdobju Evrope. 

Trenutno prof. dr. John J. Martin deluje tudi kot član uredniškega odbora ameriške revije »American 
Historical Review«, z Richardom Newhauserjem pa je tudi urednik serije »Vices&Virtuales«, ki jo izdaja Yale 
University Press.

Prof. dr. John J. Martin je prejemnik številnih nagrad in štipendij tako ameriških kot evropskih univerz. 


