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V maju smo brali knjigo Nur Masalhe. Knjigo si lahko izposodite v Humanitasovi Hiši svetov.* 

Nur-eldeen (Nur) Masalha je palestinski zgodovinar in akademik, ki se je rodil leta 1957 v Galileji. Je 

avtor številnih knjig o Palestini in Izraelu, med drugimi The Zionist Bible (2013), Palestine Nakba 

(2012) in Expulsion of the Palestinians: The Concept of "Transfer" in Zionist Political Thought (1992). 

V slovenskem jeziku žal še ni dostopnega prevoda njegovih del. Nur Masalha je končal dodiplomski in 

podiplomski študij na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu, leta 1998 pa doktoriral iz politike na Bližnjem 

vzhodu na Univerzi v Londonu. Je bivši direktor Centra za religijo in zgodovino na Univerzi St. Mary v 

Združenem kraljestvu. Masalha je nastopal tudi kot raziskovalec v nagrajenem dokumentarnem filmu 

“La Terre Parle Arabe", ki ga je leta 2007 režiral Maryse Gargour. Dokumentarec prikaže razvoj 

Nakbe leta 1948 in govori o izgonu Palestincev in Palestink iz novoustanovljene države Izrael. Od leta 

2005 do 2015 je bil na Univerzi St. Mary zaposlen kot programski direktor MA na področju religije, 

politike in reševanja sporov. Masalha se trenutno ukvarja z raziskovanjem religije in politike na 

Bližnjem vzhodu, zgodovino in teorijo družbenega spomina, novim palestinskim in izraelskim 

zgodovinopisjem, arheologijo Jeruzalema in osvoboditveno teologijo v Palestini. 

Knjiga Palestine: A Four Thousand Year History – Palestina: štiri tisoč let dolga zgodovina je zelo 

obsežno delo, ki raziskuje, kako sta se Palestina in palestinska identiteta razvijali v tisočih letih, od 

bronaste dobe do danes. Nur Masalha, mojster zgodovinopisja, v delu odpira nov metodološki 

pristop, ki se opira na bogato zbirko virov ter najnovejših arheoloških dokazov. Vsebina je napisana 

elegantno, nezapleteno, zato je tudi jezik jasen in berljiv. Skozi vseh deset poglavij nas pisatelj z 

lahkoto popelje skozi štiri tisoč let informacij in podatkov. Gre za odlično znanstveno delo, ki kljub 

izredno kompleksnim tematikam vzbudi zanimanje za nadaljnje branje, tudi bralcu ali bralki, ki se s 

tematiko Palestine še ni srečal. Hkrati pa z nekim drugim pogledom in široko paleto fascinantnih 

virov lahko navduši tudi poznavalca ali poznavalko tem Bližnjega vzhoda. 

Različne vere, narodi in imperiji so se stoletja borili za osvojitev Palestinske dežele. Danes je že samo 

ime “Palestina” postalo bojišče za nasprotujoče si izraelske in palestinske vizije o preteklosti države. 

Izraelci pojem "Palestina" obravnavajo kot sodoben izum, medtem ko vidijo izvor zgodovine lastnega 

naroda v starodavnem Izraelskem kraljestvu v Stari zavezi. Toda kot pokaže Nur Masalha, je 

Palestino mogoče zaslediti že od začetka pisane zgodovine, utemeljene v posebni palestinski kulturi, 

ki je obstajala veliko pred nastankom Stare zaveze, ki vsebuje izraelsko osvajanje. 

Delo vrhunsko raziskuje razvoj koncepta, zgodovine, identitete, jezikov in kultur Palestine. Hitro 

ugotovimo, da se zgodovina Palestine na Zahodu pogosto uči kot zgodovina dežele, ne pa kot 

palestinska zgodovina ali zgodovina ljudi. Brano delo dovršeno izpodbija kolonialni pristop do 

Palestine in škodljiv mit o deželi brez ljudi ter zagovarja branje zgodovine Palestine skozi oči 

avtohtonega prebivalstva Palestine. Na podlagi najnovejših arheoloških dokazov Masalha prikazuje, 

kako svetopisemsko izročilo in izraelsko-palestinski spor izkrivljata in mitologizirata preteklost 

Palestine. Pri raziskovanju raznolikega, zapletenega in spreminjajočega se značaja dežele Palestine, 

pisatelj uporablja obširno bazo dokazov in virov, ki ne vključujejo le preučitve ustreznih evidentiranih 

dokumentarnih poročil, temveč med številnimi drugimi viri tudi artefakte iz sveta arhitekture, 

epigrafije, kartografije, kovancev, keramike in vezenine. 

 



Izpostavila bom sijajno šesto poglavje: The Arab Province of Jund Filastin (638–1099 AD). 

Continuities, adaption and tranformation of Palestine under Islam. Običajno velja, da Palestina v svoji 

zgodovini ni nikoli imela samouprave, politične ali kulturne samostojnosti, da ne omenjamo 

suverenosti in dejanske državnosti. Masalha dokaže, predvsem v šestem poglavju, da je to daleč od 

resnice. V delu dokaže, da je več tisočletij, od pozne bronaste dobe do ustanovitve Izraelske države 

(1948), Palestina uživala veliko socialno, politično in gospodarsko samostojnost. V tem poglavju so 

opisane gospodarska, vojaška, upravna in provincialna samostojnost. Izraelsko-palestinski spor je 

zapletena tematika, ki še vedno oblikuje zapletena razmerja moči v regiji. V mesecu maju, ko pišem 

to recenzijo, se je bil 11-dnevni spopad med Izraelom in Palestinci. V takšnih časih je Masalhovo delo 

še kako pomembno, saj nam poda nove vpoglede v spor.  

 

 

*V Hiši svetov je na voljo zbirka raznolikih gradiv (strokovne publikacije, leposlovje, filmi, igre, knjige 

za otroke idr.), ki jo vsako leto nadgrajujemo, prav tako pa v okviru Hiše svetov organiziramo javne 

dogodke, kot so filmski in pogovorni večeri, predstavitve knjig, pogovore z gosti in gostjami, 

delavnice, fotografske in likovne razstave, predstavitve projektov, pravljične večere… Tako pri izboru 

novih gradiv kot pri organizaciji dogodkov poskušamo slediti aktualnim družbenim tematikam in se 

jih lotevamo skladno s trendi globalnega učenja 

 


