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IZ ZGODOVINE INTELEKTUALCEV:

AFERA DREYFUS IN FRANCOSKI ZGODOVINARJI

Povzetek:

Figura »intelektualca«, kakršna izvira iz časa afere Dreyfus (1894–1906; »intelektualec« pa od 

leta 1898 dalje), predstavlja model kulturnega ustvarjalca, ki se v imenu simbolnega kapitala in 

državljanske vrline angažira v javnosti. V času afere je odskočni zgled ponudil Émile Zola, ki je 

13. januarja 1898 z odprtim pismom predsedniku republike z naslovom »Obtožujem ...!« zarisal 

temeljne konture pojmovanja »intelektualca«. Vendar pa se je poleg njega v aferi angažiralo 

še veliko drugih »intelektualcev«, med katerimi posebno mesto zasedajo zgodovinarji (Gabriel 

Monod, Ernest Lavisse, šartisti z École des chartes, bratje Reinach, Charles Seignobos, Charles-

Victor Langlois, Gustave Bloch in drugi). Njihov angažma, zlasti na strani dreyfusarjev in drey-

fusistov, je izhajal iz njihove poklicne dispozicije oz. deontologije, ki jim je nalagala kategorično 

kritičnost v razmerju z dokumenti in viri, in iz njihovih metodoloških kompetenc, ki so jih v času 

študija osvojili pri branju dokumentov. Afera Dreyfus je namreč – če odmislimo kompleksne 

dimenzije, ki jih je odprla in zarisala – v prvi vrsti afera skrivnostnih dokumentov (bordereau, 

dossier secret, le petit bleu, faux Henry), ki nikakor nimajo jasnega statusa (ne provenience, ne 

avtorstva in ne datacije). Vzporedno z nastopom »intelektualcev« se je v okviru afere Dreyfus 

razvil močan tok antiintelektualizma, katerega obstoj je izhodiščno vezan prav na zanikanje in 

degradacijo pojmovanja »intelektualcev«. V članku se po pregledu zgodovinarskih angažmajev 

in angažmajev še nekaterih drugih »intelektualcev« posvečam še kratki analizi antiintelektualnih 

političnih in diskurzivnih strategij. 

Ključne besede:

afera Dreyfus, zgodovinarji, Émile Zola, intelektualci, antiintelektualizem, antisemitizem
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De l’histoire des intellectuels:

l’aff aire Dreyfus et les historiens français

Résumé:

La fi gure de l’« intellectuel » telle qu’elle ressort du temps de l’aff aire Dreyfus (1894-1906 ; « 

l’intellectuel » depuis l’an 1898) représente un type d’agent culturel qui, s’appuyant sur son capital 

symbolique et au nom de sa vertu de citoyen, s’engage publiquement. Au temps de l’aff aire, l’exem-

ple a suivre fut fourni par Émile Zola qui, dans sa lettre ouverte au Président de la République 

intitulée « J’accuse », esquissa les contours essentiels de l’habitus des intellectuels. Or, à part de 

lui, maints autres « intellectuel » se trouvent engagés dans l’aff aire parmi lesquels une place à part 

appartenait aux historiens (dont Gabriel Monod, les chartistes de l’École des chartes, les frères 

Reinach, Charles Seignobos, Charles-Victor Langlois, Gustave Bloch et al.). Leur engagement, 

notamment celui parmi les dreyfusards et dreyfusistes, découla de leur attitude professionnelle ou 

de leur constitution déontologique, et de leur compétence méthodologique de lecture des documents 

acquise au cours de leurs études universitaires, d’où ils puisent leur position critique en face des 

documents et des sources en circulation. C’est que l’aff aire Dreyfus - si l’on fait l’abstraction les di-

mensions complexes qu’elle ait ouvert et jalonnée - était en premier lieu une aff aire des documents 

secrets voire mystérieux (le bordereau, le dossier secret, le petit bleu, faux Henry) dont le statut 

de validité n’était pas très clair (en absence de provenance, d’auteur, de date). Parallèlement aux 

activités publiques des « intellectuels », un courant puissant d’anti-intellectualisme se développa 

dont l’existence même se réclamait, dés son départ en réaction des écrits des « intellectuels » et, 

en premier lieu, de Zola, de l’attribution d’un statut public dédaignable et dégradé de la notion 

même des « intellectuels ». Dans l’article ci-présent je m’occupe, après avoir passé en revue les en-

gagements des historiens et des autres « intellectuels », d’une brève analyse des stratégies politiques 

et discursives anti-intellectuelles.

Mots-clés:

l’Aff aire Dreyfus, histoirens, Émile Zola, intellectuels, anti-intellectualisme, anti-sémitisme

Sulla storia degli intellettuali:

l’aff aire Dreyfus e gli storici francesi

Sintesi:

La fi gura dell’«intellettuale», quale deriva dal periodo dell’aff aire Dreyfus (1894-1906; «intel-

lettuale» però a partire dal 1898) rappresenta un modello di artefi ce culturale che nel nome di 

un capitale simbolico e della virtù civile è completamente votato all’opinione pubblica. Al tempo 

dell’aff aire un esempio lampante fu off erto da Émile Zola, il quale tratteggiò in una lettera aperta 

al presidente della repubblica datata 13 gennaio 1898 dal titolo «J’accuse…!» i contorni fonda-

mentali del signifi cato di «intellettuale». Tuttavia oltre a lui all’aff aire si consacrarono anche mol-

ti altri «intellettuali», tra i quali un posto particolare fu occupato dagli storici (Gabriel Monod, 

Ernest Lavisse, gli studiosi dell’École des chartes, i fratelli Reinach, Charles Seignobos, Charles-

Victor Langlois, Gustave Bloch ed altri). Il loro impegno soprattutto dalla parte dei dreyfusardi 

e dei dreyfusisti, scaturiva dalla loro posizione professionale, ovvero dalla deontologia che impo-

neva loro una categorica criticità nel rapportarsi con i documenti e con le fonti, ma anche dalle 

loro competenze metodologiche, acquisite durante lo studio nella lettura dei documenti. Pertanto, 

l’aff aire Dreyfus – se prescindiamo dalle complesse dimensioni che ha aperto e delineato – è in 

primo luogo l’aff aire dei documenti segreti (bordereau, dossier secret, le petit bleu, faux Henry) 

che non possiedono in alcun modo uno status pubblico (né provenienza, né attribuzione, né da-

tazione). In concomitanza con la comparsa degli «intellettuali» si andò sviluppando nell’ambito 

dell’aff aire Dreyfus una vivace corrente antiintellettualista, la cui esistenza è originariamente 

ancorata proprio alla negazione e al deterioramento del signifi cato attribuito agli «intellettuali». 

Nell’articolo si attua inoltre, secondo la prospettiva degli storici impegnati e anche di alcuni altri 

«intellettuali», una breve analisi delle strategie politiche e discorsive antiintellettualiste.

Parole chiave:

aff aire Dreyfus, storici, Émile Zola, intellettuali, antiintellettualismo, antisemitismo
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Prvo obdobje Tretje republike v zadnji tretjini 19. stoletja v Franciji zaznamujejo po-

udarjene nacionalistične manifestacije, vpete v močno konzervativen družbenopolitični 

okvir. V tem času v deželi izbruhne afera Dreyfus (1894–1906), v kateri je judovski častnik 

Alfred Dreyfus (1859–1935), stotnik in stažist v glavnem štabu francoske vojske, na 

nenavadno hitrem in v več aspektih povsem nelegalnem sodnem procesu pred vojaškim 

sodiščem v Parizu obsojen veleizdaje (haute trahison; nemški ambasadi v Parizu naj bi izro-

čal podatke državne tajnosti). V naslednjih letih je Francija in z njo tako rekoč vsa Evropa 

doživljala številne pretrese v zvezi z afero, ki je razklala politični in družbeni korpus v števil-

nih evropskih okoljih (če upoštevamo spremljanje afere v ameriškem tisku, pa vsaj deloma 

tudi v ZDA). V afero so bili na čisto poseben način zapleteni tudi številni francoski zgo-

dovinarji. Angažma zgodovinarjev na strani Alfreda Dreyfusa, ki je bil dejansko angažma v 

neposredni zgodovini (histoire immédiate), so skušali antidreyfusarji (med njimi tudi nekateri 

zgodovinarji) razglasiti za nevredno aktivnost,1 vendar pa ostajajo – negativnim reprezen-

tacijam navkljub – hevristična, spoznavna in etična vrednost angažmaja teh zgodovinarjev-

dreyfusarjev, ki so sicer večinoma izhajali iz klasičnih pozitivističnih vrst,2 nedvomne in 

pomembne (Duclert 1994, 113).

Med vidnejšimi dreyfusarji, natančneje, dreyfusisti3 iz časa afere Dreyfus je tudi fran-

coski zgodovinar Gabriel Monod (1844–1912), urednik Revue historique4 (gl. sliko 2) in 

1   Zlasti s publikacijo Précis de l’Aff aire Dreyfus (1909), ki sta jo napisala dva militanta ultradesničarske francoske organiza-

cije Action française pod psevdonimom Henri Dutrait-Crozon. Action française je naziv skrajnodesničarskega gibanja, 

ustanovljenega v času afere (1898), ki je agresivno razširjalo antisemitske in antiintelektualne ideje (glej tudi op. 85). 

Précis de l’Aff aire Dreyfus je antisemitski brevir, ki si sposoja »metodo znanstvene zgodovine«, da bi uveljavil surov in 

simbolno nasilen diskurz (laži in polresnic), ki je potreben za učinkovito kontinuiteto antisemitizma. Publikacija je bila 

ponatisnjena v letih 1924, 1938 in 1987. 

2   Francoska pozitivistična izhodišča bi v germanofonem zgodovinopisju lahko primerjali s kategorijami nemške histori-

stične paradigme delanja zgodovine (Historismus), povezanimi z nacionalnimi preokupacijami in častmi, linearno kro-

nologijo in deskripcijo; o sestavinah historističnega zgodovinopisnega dispozitiva gl. Kramberger 2007.

3   V standardnih študijah o aferi Dreyfus velja razlikovanje, po katerem so dreyfusarji (dreyfusards) tisti, ki so se na sa-

mem začetku javno angažirali v prid nedolžnosti Dreyfusa in pri tem skušali vzpostaviti družbeno atmosfero, v kateri 

bi bila mogoča revizija sodnega procesa Dreyfus (iz 1894 in nato tudi tistega iz 1899, ki je Dreyfusa znova spoznal 

za krivega, četudi z »olajševalnimi okoliščinami«; odtod tudi naziv revizionisti za dreyfusarje v času afere), dreyfusisti 

(dreyfusistes) pa tisti, ki so se tega angažmaja lotili študiozno, podrobneje in v razmerju do širše družbenozgodovinske 

resonance procesov, ki jih je afera sprožila. Ti drugi, ki so predstavljali močno jedro delovanja in oblikovanja strategij 

v boju zoper antidreyfusarje, so v aferi videli referenčno točko za rekonstitucijo družbenopolitičnega prostora v duhu 

republikanskih vrednot iz 1789. Druga skupina (dreyfusistov) je bila seveda manjšinska, kar pomeni, da so vsi dre-

yfusisti tudi dreyfusarji, medtem ko narobe ne velja. Dreyfusarji seveda niso kaka homogena skupina v političnem in 

nazorskem smislu, med njimi je bilo tudi nekaj vidnejših desničarjev, katolikov (denimo Dreyfusov odvetnik Edgar 

Demange) in celo monarhistov (denimo Paul Viollet z École des chartes), ki so v dejanjih vojaškega sodnega aparata 

videli nedoslednost in nepoštenje, kar je bilo zanje pomembnejše od samega izvora (republikanskega) pravnega reda. 

In tu je še izraz dreyfusovci (dreyfusiens), ki meri predvsem na politične optante, ki so se razmeroma pozno in zaradi 

oportunih razlogov v dani družbeni konjunkturi odločili glasovati v prid Dreyfusu. Glej Duclert 1994; 2006, 80–81; 

Winock 1997.

4   Spomladi leta 1875 je Gabriel Monod prosil založnika Germerja Baillièra, da mu pomaga ustanoviti Revue historique. 

Njegova argumentacija v prid potrebnosti revije se je opirala na dejstvo, da dotlej v Franciji ni bilo revije, ki bi predsta-

vljaja osrednjo nacionalno zgodovinopisno referenco (v Nemčiji je taka revija, Historische Zeitschrift, obstajala od leta 

1859) in ki bi pokrivala obdobja, mlajša od srednjega veka (druge tri odmevnejše in z zgodovinskimi preokupacijami 

povezane francoske revije so bile manj profi lirane: Bibliothèque de l’École des chartes, Revue des questions historiques in 

From the History of Intellectuals:

Dreyfus Aff air and the French historians

Abstract:

Th e fi gure of an »intellectual« as it arose in the time of the Dreyfus aff air (1894–1906; from 

1898 on an »intellectual«) represents a kind of cultural worker, who is publicly committed in 

the name of the symbolic capital and civil virtue. In the time of the aff air, the lead was taken by 

Émile Zola, who by publishing a letter headed “I accuse…!” to the President of the Republic, laid 

the foundations for the understanding of an “intellectual”. Many other “intellectuals” took part in 

the aff air as well, among them many historians (Gabriel Monod, Ernest Lavisse, the chartistes 

from École des chartes, brothers Reinach, Charles Seignobos, Charles-Victor Langlois, Gustave 

Bloch and others). Th eir engagement, in particular that of the dreyfusards and the dreyfusists, 

was a result of a professional disposition or deontology, which demanded categorical criticism of  

documents and sources, as well as of methodological competencies learnt by reading documents 

during their study. Th e Dreyfus Aff air is – apart from the complex dimensions that it opened 

and introduced – primarily an aff air of secret documents (bordereau, dossier secret, le petit bleu, 

faux Henry) without a clear status (neither provenience, authorship, nor date). Apart from the 

appearance of the “intellectuals”, the Dreyfus Aff air also put forward a strong stream of anti-in-

tellectualism, which was originally meant to deny and degrade an understanding of the “intellec-

tuals”. After reviewing the engagements of historians and some other “intellectuals”, I also shortly 

analyse some other anti-intellectual, political and discursive strategies. 

 

Key words:

Dreyfus Aff air, historians, Émile Zola, intellectuals, anti-intellectualism 
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Še več, upal sem, da bo iniciativo prevzel kak katolik in da se bo pojavil kak 

nov Voltaire, ki bo branil novega Calasa.9 Bal sem se, da bodo moja lastnost 

protestanta in neumni napadi, ki so velikokrat ocenjevali to lastnost in ime, 

ki ga imam čast nositi, pri določeni publiki zmanjšali vrednost moje presoje. 

Toda ker sem danes neposredno obravnavan, bi se mi zdelo podlo z moje 

strani, da ne pojasnim, kako sem prišel do prepričanja o nedolžnosti kapetana 

Dreyfusa. [...] 

Osebna potreba vesti in čista skrb za pravičnost sta me prisilili, da se izjasnim 

v zvezi s to bolečo zadevo. Lahko da se motim, rekel bi celo: rad bi, da mi do-

kažete, da se motim, saj bi s tem ušel temu trpinčenju ob misli, da je moja de-

žela obsodila nedolžnega na takšno kazen za takšen zločin. / Toda mislim, da 

se ne motim; ne verjamem niti, da sem popustil himeričnemu donkihotstvu, 

ko sem se prepričal o Dreyfusovi nedložnosti, niti da sta mene, potomca pre-

ganjanih, zaslepila zgražanje, ki sem ga občutil, ko sem videl, kako se mešata 

religiozno in rasno sovraštvo s čistim vprašanjem pravičnosti in patriotizma, 

in želja, da bi branil juda v času, ko so judje predmet okrutnega predsodka in 

podlih preganjanj.« (Monod 1898c, 214–215 in 216–217.)

Kasneje so Monoda v angažmaju pri aferi Dreyfus zasenčili drugi, bolj znani uče-

njaki in »intelektualci«,10 vendar pa si velja njegov angažma, ki je zanimiv prav zato, ker 

se je do njega dokopal sam, in to prek zgodovinske kritične metode branja virov, nekoliko 

podrobneje ogledati. Prvi del članka podrobneje prikazuje angažmaje nekaterih pariških 

zgodovinarjev, Monoda in njegovih kolegov z École des chartes, v nadaljevanju pa podajam 

9   V času afere Dreyfus se je zaradi boja, ki ga je Voltaire (1694–1778) izbojeval v prid protestantu Jeanu Calasu (1698–

1762), Voltairovo ime pogosto pojavljalo v javnosti. Jean Calas, protestant in trgovec iz Toulousa, je oktobra 1761 skušal 

prikriti samomor sina, pri čemer je bil obtožen njegovega umora s pojasnilom, da je z umorom hotel »preventivno 

preprečiti« sinovo spreobrnjenje v katoliško vero. V antihugenotski gonji so Jeana Calasa, ne da bi mu kakorkoli skušali 

dokazati krivdo (nobenih dokazov ni bilo), mučili, davili, nato pa so ga na kolesu usmrtili in sežgali (marca 1762). 

Njegove otroke so prisilili, da so se pridružili meniškim redovom. Calasova družina je zatem prosila Voltaira za pomoč 

in homme de Lumières se je v naslednjih letih posvetil dokazovanju in prepričevanju ljudi, da Calas ni imel nič s sinovim 

samomorom. Afero Calas je razkrinkal kot odraz napihnjenega religioznega fanatizma katolikov, kanaliziranega v an-

tiprotestantsko fabuliranje, ki je, ko je simbolno nasilje preraslo v konkretno brutalnost, imelo drastične realne učinke. 

Leta 1765 so preklicali razsodbo touluškega parlamenta o Calasovi krivdi in zatem Calasa tudi rehabilitirali. Drža an-

gažiranega učenjaka (v tem je tudi Voltairova sorodnost s koncepcijo »angažiranega intelektualca«; Voltaire se je kasneje 

angažiral še v nekaj primerih) je Voltairu v tedanji razsvetljenski Evropi močno dvignila ugled borca za pravice človeka 

in državljana.

10   Za spiritus movens dreyfusarskega tabora na École normale supérieure (okr. ENS) npr. večinoma velja Lucien Herr 

(1864–1926), vendar pa naj bi ga – tako meni Jules Isaac v svojih spominih (1959, 120–121) – za stvar zagrel prav 

Gabriel Monod. Pojem intelektualec postavljam v navednice tedaj, ko z njim merim prav na pomen, ki ga je beseda pri-

dobila v času afere Dreyfus, ko se je z vstopom Émila Zolaja in z objavo njegovega pisma predsedniku republike Félixu 

Fauru z naslovom Obtožujem...! v Clemenceaujevem časniku L’Aurore 13. januarja 1898 redefi niralo polje državljanske 

participacije v javnem prostoru. Pismo smo pred leti v slovenščini objavili v reviji Monitor ZSA (glej vol. IV, no. 1–2, 

2004, 4–20).

strokovnjak za zgodovinsko metodologijo kritičnega pretresa virov (ki se je je priučil v Nem-

čiji). Kot prepričan dreyfusar, ki je svoje redne dreyfusistične aktivnosti označil kot »padce v 

bolezen akutnega nevrodreyfusizma«, je 5. aprila 1910 v pismu markizi Arconati-Visconti 

(1840–1923; gl. sliko 1)5, še vedno v vlogi zaskrbljenega varuha Stvari (tj. afere Dreyfus, 

ki se je medtem pro forma že končala s popolno rehabilitacijo topniškega častnika Alfreda 

Dreyfusa), zapisal: »Če se mi zdravje povrne [...], bom v zvezi z afero Dreyfus še nekaj 

napisal in izkričal to, kar ji Francija in svet dolgujeta. Potomstvo ji mora odrediti pravo 

mesto – eno najvišjih v naši zgodovini« (cf. po Rioux 1993, 33–34).

Gabriel Monod je bil prvi in edini univerzitetnik, ki se je pred januarjem 1898 javno 

opredelil za Dreyfusovo nedolžnost. V odprtem pismu 6. novembra 1897 (gl. sliko 5) je – 

nekaj mesecev pred drugimi kolegi iz akademskega sveta – javno zahteval revizijo sodnega 

procesa.6 Do Monodovega javnega nastopa je sicer prišlo nekoliko izsiljeno, saj zgodovinar 

svojega prepričanja v zvezi z Dreyfusovo nedolžnostjo sprva – zaradi strahu pred negativ-

no podobo protestantov v javnosti in morebitnih implikacij, ki bi jih njegova provenienca 

utegnila povzročiti7 – ni imel namena javno oznanjati. Vendar pa se je bil po objavi v antise-

mitskem časniku L’Eclair (oktobra 1897), ki je namigovala na njegovo domnevno zakulisno 

vpletenost v afero Dreyfus, primoran javno oglasiti.8

»Čeprav sem že pred nekaj meseci prišel do prepričanja, da je bil kapetan 

[stotnik] Dreyfus žrtev pravne zmote, nisem menil, da je moja dolžnost to 

mnenje kakorkoli javno razglašati. [...] 

Revue Archaéologique). Založnik je privolil in tako je leta 1876 revija začela izhajati. Monod je Revue historique vodil 

naslednjih trideset let in v tem času uredil prek sto številk, ki so tedaj predstavljale edinstven prispevek k razširitvi in 

poglobitvi pristopov v francoskem zgodovinopisju. Revija je bila zaradi izjemnega razpona Monodovih intelektualnih 

aktivnosti kmalu mednarodno odmevnejša od svoje starejše vzornice Historische Zeitschrift. Gl. Den Boer in Pomerans 

1998, 330 sq. 

5   Markiza Arconati-Visconti (rojena Marie-Louise Peyrat), v republikansko-socialističnem duhu vzgojena in odlično 

izobražena hčerka Alphonsa Peyrata (1812–1891), republikanskega novinarja, senatorja in znamenitega ateista, tesnega 

prijatelja Gambette. (Peyratov vzklik »Le clergé, voilà le véritable ennemi!« je leta 1863 sprožil veliko hrupa, 4. maja 1877 

pa je to formulo v svojem govoru ponovil Léon Gambetta, ki je besedo »clergé« nadomestil s »cléricalisme«.) Poročila se 

je z markizom Giammartinom Arconati-Viscontijem (1839–1876), ki pa je kmalu po poroki umrl. Sicer je bila Mono-

dova, pa tudi Dreyfusova prijateljica, znana po svojih intelektualno-političnih salonih in široki korespondenčni mreži, 

ki jo je imela s pomembnimi francoskimi in drugimi evropskimi učenjaki. Bila je vestna (tudi fi nančna) podpornica 

republikancev. Med letoma 1887–1898 je obnovila grad Gaasbeek pri Bruslju, ki ga je belgijski kralj Alfonz I. po njeni 

smrti – v skladu z njenimi željami – podaril »belgijskemu ljudstvu«; danes je v njem izjemna umetniška zbirka. V času 

afere Dreyfus so se v markizinem salonu zbirali številni dreyfusarji. Gl. tudi Baal 1981.

6  Pismo je bilo napisano 5. novembra 1897, objavljeno pa 6. novembra v časnikih Le Temps in Les Débats.

7   Ne smemo pozabiti, da je antisemitski delirij, ki je v času afere Dreyfus pustošil po deželi, velikokrat metal jude besedo 

jud pišem z malo začetnico, ker gre za religiozno pripadnost in protestante v isti koš. Monodova družina je izvirala iz 

hugenotskih vrst.

8   Avtor namigovanja naj bi bil novinar Alphonse Humbert (1844–1922), novinar in urednik pretežno antisemitskega 

časnika L’Eclair.
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nečlovečnosti«, kakor afero opredeljuje Hannah Arendt (2003), ponudil »bežen vpogled v 

20. stoletje« in ga v marsičem globinsko zaznamoval. (Glej tudi Marrus 1995.)

Gabriel Monod je bil potomec hugenotske družine, ki se je v času protestantskega 

eksodusa, izvirajočega iz revokacije nantskega edikta,11 razbežala po evropskih deželah. 

Monodovo intelektualno zaledje je bilo na eni strani povezano z esprit quarante-huitards, na 

drugi strani pa prežeto s protestantskim liberalizmom, ki se je močno nagibal k republikan-

skim vrednotam. Že leta 1861 je Gabriel v svojem dnevniku zabeležil, da mu je všeč učitelj 

zgodovine (Tommy Perrens), ker je »rdeč republikanec«, kakršen je »tudi on sam« (Den 

Boer in Pomerans 1998, 286; cf. Monod 1903).12 Po končani École normale supérieure je 

nekaj časa preživel zunaj Francije; najprej v Firencah, kjer je pripravljal doktorat iz fl orentin-

skih gild. V sproščeni družbi fl orentinskih učenjakov in učenih žensk je srečal impresivno 

in inteligentno gospo Malwido von Meysenbug (1816–1903; glej sliko 2), republikansko 

usmerjeno pisateljico in prijateljico Nietzscheja (in Wagnerja), ki je zaradi političnega pre-

pričanja prekinila stike s svojo aristokratsko družino.13 

Malwida von Meysenbug, ki je tedaj živela v italijanskem eksilu, je s seboj v Italijo (leta 

1862) pripeljala mlado dekle, Olgo Herzen (ok. 1850 ali 1851–1953), hčerko ruskega anar-

hističnega revolucionarja in začetnika socializma Alexandra Herzna (1812–1870), ki jo je 

adoptirala in na katero je imela močan materinski vpliv. Vanjo se je Gabriel Monod silovito 

zaljubil in se je z njo naposled tudi poročil (1873). Pred poroko pa je še nekaj časa preživel 

v Nemčiji, in sicer na univerzah v Göttingenu in v Berlinu, kjer se je priučil zgodovinarske 

metode kritičnega branja virov, ki je tedaj v Franciji niso poučevali na tako neposreden in 

kognitiven način – skozi seminarsko delo (četudi je ta v Franciji pred tem že bila znana).14 

11   Nantski edikt je leta 1598 razglasil francoski kralj Henrik IV., nanašal pa se je na protestantsko eksistenco (hugenote) 

znotraj okvirov francoske, pretežno katoliške družbe. Edikt je skušal (v več primerih sicer neuspešno) ustaviti francoske 

verske vojne. Na eni strani so bili po nantskem ediktu protestanti prvič priznani za »nekaj več« od heretikov, na drugi 

strani pa je edikt z ločitvijo religiozne in posvetne sfere odprl pot sekularizaciji. Edikt, ki je de facto reinstavriral katoliško 

vero kot uradno vero v Franciji, je obsegal 92 temeljnih členov, ki so opredeljevali bistvena razmerja mirovnih pogodb, 

in 56 skrivnih členov, v katerih so bile določene pravice in dolžnosti hugenotov (dodatni sta bili še dve patentni pismi, 

brevets, z vojaškimi in pastoralnimi klavzulami). Po revokaciji nantskega edikta leta 1685 (izpeljal jo je Ludvik XIV., 

vnuk Henrika IV., s fontainebleaujskim ediktom), ki je protestante zoper naredila za ilegalne prebivalce Francije, sta 

sledila neusmiljen pregon in izseljevanje protestantov iz Francije. Na revokacijo je pruski kralj Friderik Viljem odgovoril 

s potsdamskim ediktom, ki je protestantom izražal dobrodošlico v Brandenburgu.

12   Monodov dnevnik je, kakor pišeta Den Boer in Pomerans (1998, 425 v op. 170), na voljo v hiši njegovih starih staršev 

na 18, rue Parc Clagny v Versaillesu pri g. Charlesu Ristu (fondi Maria Rista). Dnevnik je v času svojih priprav na objavo 

Histoire de l’Aff aire Dreyfus konzultiral tudi Joseph Reinach. Gl. tudi Rebérioux 1976; Puaux 1898b. 

13   Gabriel Monod jo je v predgovoru k spominom, ki jih je Malwida von Meysenbug napisala in objavila leta 1900, označil 

za »eno najizvirnejših osebnosti nemške sodobne literature« (Monod v Meysenbug 1900, V). V njenem salonu so se 

zbirali številni učenjaki in pomembni možje, ki so bili seveda tedaj še relativno anonimni; tam je Gabriel Monod srečal 

Friedricha Nietzscheja (1844–1900), Richarda Wagnerja (1813–1883), Giuseppeja Mazzinija (1805–1872) idr. 

14   Več o tem v Kramberger 2007. Na mladega Monoda je zlasti vplival nemški zgodovinar Georg Waitz (1813–1886), 

medievist in predavatelj na göttingenski univerzi (zlasti njegov seminar, kjer je ob praktičnem delu z viri študentom 

podajal kritično zgodovinopisno metodo, je bil dobro obiskan). Waitz je bil Rankejev učenec, ki je sodeloval (nekaj časa 

tudi kot vodja) pri realizaciji projekta Monumenta Germaniae Historica. Kot nemški nacionalist (bojevito in izključeval-

še kratek pregled angažiranosti nekaterih 

drugih francoskih »intelektualcev« v času 

afere Dreyfus. V drugem delu članka se 

posvečam konstituciji »intelektualca«, ki 

ga je afera vzpostavila in ki je sprožil mo-

čan protitok »antiintelektualizma« (anti-

dreyfusarjev), katerega ključne avtorje in 

njihovo retoriko si bomo na kratko ogledali, 

in državljanskemu habitusu, ki ga je afera 

znova obudila v duhu dediščine 1789. Vi-

deli bomo, kako so francoski državljani in 

univerzitetniki zavzemali strani, pri čemer 

so se nekateri zavzeli za nedolžnost Dreyfu-

sa, obrambo republikanskih vrednot ali vsaj 

vrednot pravne države, za enakost pred za-

konom in za laično državo, drugi so zasedli 

pozicije na strani sentimentalno doživljanih 

in patetično prikazovanih starorežimskih 

monarhičnih družbenih predstav, antisemi-

tizma, antiintelektualizma in katoliške re-

akcije, tretji pa so se, kakor denimo pisatelj 

Romain Rolland (1866–1944), distancirali 

od obeh vpletenih strani (in pri tem zmo-

tno menili, da je pasivnost »nevtralna«).

Gabriel Monod in obsedenost z afero Dreyfus

Afera Dreyfus, ki je izbruhnila jeseni 1894 in se je sprva zdela zgolj trivialna epizoda 

vojaške obveščevalne službe, ki jo je v svojih stolpcih valjal senzacionalistični rumeni tisk, je 

na različne, velikokrat drastične načine posegla v življenja ljudi v Franciji ob koncu 19. in na 

začetku 20. stoletja. Afera ni le razcepila Francije – po njenem vzoru pa je sledil tudi razcep 

v številnih drugih nefrancoskih okoljih v Evropi in širše (denimo v Ameriki); seveda drugod 

skladno s partikularnimi lokalnimi konteksti in družbenopolitičnimi konstelacijami – na 

dva tabora, od katerih se je eden čutil poklicanega za zagovor in obrambo dediščine fran-

coske revolucije, drugi pa je v aferi videl priložnost za mobilizacijo v smeri ponovne resta-

vracije Ancien régime, ampak je tudi povzročila zapletena razhajanja in prekinitve odnosov 

znotraj posamičnih taborov in sorodniških vezi, česar tu ne mislimo načenjati. To pretresljivo 

dogajanje kaže na skrajno kompleksnost tega ključnega dogodka, ki je kot »nova oblika 

Slika : Markiza Arconati-Visconti 

(rojena Marie-Louise Peyrat), 

podpornica republikancev in gostiteljica 

dreyfusarskega salona, vodila je 

korespondenco z Gabrielom Monodom
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Vendar pa je Monod bolj kakor katerikoli drugi zgodovinar Belle Époque pripomogel 

k temu, da se je francosko zgodovinopisje v zadnji tretjini 19. stoletja moglo integrirati v 

mednarodne diskusije na znanstveno zahtevnejši ravni (četudi v referenčnem okviru naci-

onalnega zgodovinopisja) in se s tem plasiralo v pomembno akademsko sfero, ki je – za-

hvaljujoč prav Monodu – imela eno od oporišč na EPHE (njena 6. sekcija se je po drugi 

svetovni vojni osamosvojila v današnjo EHESS – École des hautes études en sciences soci-

ales). Na EPHE je Monod predaval 35 let (1869–1905), na ENS pa 25 let (1880–1905) 

kot naslednik Lavissa, ki si je raje izbral bolj notorično (a tudi bolj politizirano) kariero na 

Sorboni. V zadnjih letih svojega življenja je Monod z velikodušno pomočjo markize Acona-

ti-Visconti zasedel Katedro za »splošno zgodovino in zgodovinsko metodo« (ibidem; Baal 

1981). Tri ključne značilnosti označujejo angažma zgodovinarja in »intelektualca« Gabri-

ela Monoda, ki se je v zvezi z afero sicer prepoznaval kot »ponižni borec druge bojne črte« 

(Rioux 1993, 33): specializacija v zgodovinski metodologiji in kritični analizi virov, široke 

mednarodne povezave in rigorozna moralna zavezanost.

Ko je Monod leta 1897 javno nastopil na strani Dreyfusove nedolžnosti, so bile nje-

gove institucionalne kakor tudi – videli bomo – razvejane in stabilne mednarodne vezi 

že vzpostavljene. Prav tedaj je postal tudi član prestižnega Institut de France,17 dejansko 

pa je bil erudit sistematične preciznosti in širokih obzorij, s katerim se je tedaj v Franciji 

lahko meril le malokdo. Afera je zanj predstavljala »zgodovinsko dejstvo«, proces, ki je 

sproduciral svoje lastne dokumente in pričevanja, avtentične ali ponarejene. Da bi se kot 

zgodovinar in naposled tudi kot človek in državljan (republikanec), ki je želel imeti la-

stno, odgovorno oblikovano stališče v razmerju do obravnavane materije, lahko opredelil, 

jih je moral najprej analizirati. Gabriel Monod si ni pustil prišepetavati; da bi zadostil 

zahtevnim kriterijem, je dokumente in druga pričevanja v zvezi z afero Dreyfus, ki jih je 

skrbno zbiral, podvrgel obema vrstama rigorozne kritične metode: najprej zunanji kritiki 

in nato še notranji kritiki virov.18 

V zvezi s prvo je, potem ko je skrbno preučil vse objavljene dokumente v brošuri svo-

jega nekdanjega študenta Bernarda Lazarja (1865–1903) Une erreur judiciaire (1896), La-

zarja prosil, da mu naskrivaj pošlje še Dreyfusov rokopis, ki ga je v nadaljevanju primerjal z 

rokopisom bordereauja (gl. sliko 4).19 

17   Najprestižnejša francoska intelektualna institucija, ustanovljena 1795, ki danes združuje 5 akademij (od katerih so bile prve 

tri ustanovljene že v 17. stoletju): Académie française (1635), Académie des inscriptions et belles-lettres (1663), Académie 

des sciences (1666), Académie des sciences morales et politiques (1795) in Académie des Beaux-Arts (1816).

18  O tej dvojni analizi poroča tudi sam v navedenem odprtem pismu v časniku Le Temps, 6. novembra 1897.

19   Dokument, na podlagi katerega so na prvem sodnem procesu 22. decembra 1894 pred vojnim svetom v Parizu Alfreda 

Dreyfusa obsodili. Marie Bastian, snažilka, ki je bila zaposlena na nemški ambasadi v Parizu, obenem pa je bila sode-

lavka francoske protiobveščevalne službe, je koščke bordereauja, ki jih je našla v košu nemškega atašeja Schwarzkoppna, 

predala francoski ambasadi. Bordereau vsebuje nekaj podatkov o vojaških premikih ter vojaški opremi in tehniki. Ro-

kopis dokumenta naj bi se ujemal z rokopisom Alfreda Dreyfusa, kar so v glavnem štabu francoske vojske, v katerem 

je prevladovalo vročično antisemitsko ozračje, določili v nenavadni naglici, nato pa naročili strokovno ekspertizo, ki naj 

Gabriel Monod je bil po vrnitvi iz Nemčije 

(1869) prvi, ki je tak način dela – ne brez 

zgražanj in negodovanj nekaterih nadreje-

nih – vpeljal v Francijo. Kmalu po vrnitvi je 

na tedaj novi šoli École pratique des hautes 

études (okr. EPHE)15 zasedel mesto repe-

titorja (répétiteur) za zgodovino. Z vpeljavo 

seminarskega dela na šolo je, kakor rečeno, 

imel kar nekaj težav; najbolj je »novosti« 

nasprotoval Alfred Maury (1817–1892), 

francoski erudit in vpliven profesor, ki je 

od leta 1862 predaval na Collège de Fran-

ce, bil pa je tudi eden od soustanoviteljev 

EPHE.16 Gabriel Monod je francosko-

prusko vojno preživel kot vojak na fronti 

in je po koncu vojne v dokaj odmevnem 

delu Allemands et Français (1871) popisal 

svoje izkušnje v bitkah pri Metzu in Seda-

nu. Medievistične študije Merovingov in 

Karolingov so mu prinesle ugled, vendar 

pa doktorske teze zaradi prevelike zaposle-

nosti ni nikdar končal. Študiral je več stvari 

vzporedno, njegovo znanje je bilo neprimerno večje kakor, denimo, znanje njegovega kolega 

Ernesta Lavissa, ki se je držal omejenega področja pruske srednjeveške zgodovine. Zaradi 

Monodovega večjega zanimanja za analizo in posvečanja temeljnemu raziskovanju, manj pa 

pisanju politično instrumentalizacijskih (za nacionalno zgodovinopisje referenčnih, za bolj 

resno in zahtevno znanstveno zgodovinopisje pa pretežno redundantnih) sintez, se njegovo 

delo ob površnem pregledu (seveda neupravičeno) zdi nekako nedokončano, fragmentarno. 

Dajanje prednosti študiju snovi same prek hevristične aplikacije kritične metode v zgodovino-

pisju je Gabriela Monoda tudi pripeljalo do tega, da je brez omahovanja zavrnil precej boljšo 

plačo na liceju Henri IV in se raje zaposlil, kar smo že omenili, kot repetitor na EPHE, kjer je 

lahko več časa namenil znanstvenemu delu (ibidem, 95). O svojih izbirah je leta 1894 zapisal: 

»Sprašujem se, ali sem v svojih dolžnostih zgrešil, ker sem se posvečal toliko stvarem, postal 

mojster za vse, se s prejkone epikurejsko prizanesljivostjo prepuščal branju vsega, videnju vsega, 

razumevanju vsega, ljubljenju vsega« (ibidem, 287). 

no nastrojen zoper dansko politiko) se je za krajše obdobje aktivno vključil v politiko.

15  Šolo je leta 1868 ustanovil francoski minister za izobraževanje Victor Duruy (1811–1894).

16   Precej kasneje je Ernest Lavisse, zgodovinar in nekdanji Monodov sošolec, ki ga bomo v nadaljevanju še srečali, rekel, da 

je seminarsko delo, ki ga je Monod tedaj skušal vpeljati, nanj naredilo velik vtis in v njem predramilo idejo, da bi ga vpeljal 

kot novo obliko visokega izobraževanja (Den Boer in Pomerans 1998, 287).

Slika : Malwida von Meysenbug, republi-

kanska pisateljica in voditeljica slovitega 

intelektualno-umetniškega salona v Rimu 

(po URL: http://www.kassel.de/cms/stadt/

frauen/geschichte/info//malwida_v_

meysenbug.jpg)



36
VOL. X, Nº 1-2 (27/28), 2008

ZSA FILES
ZA FILES

37
VOL. X, Nº 1-2 (27/28), 2008

ZSA FILES
ZA FILES

krivimo mlade ljudi, da se zatekajo h kopi-

jam, namesto da bi uporabljali izvirnike; mi-

slim, da se doslej to vprašanje še ni zastavilo 

za fotografi rane faksimile, ki jih les chartistes 

še zmeraj uporabljajo kot izvirnike«. Opa-

žanje ni zanimivo zgolj zato, ker je Monod 

opozoril na površnost in nedoslednost ana-

lize in šepavost v argumentaciji antidreyfu-

sarskih šartistov (tudi ti so namreč mutatis 

mutandis »fotografi je« uporabljali kot »iz-

virnike«), ampak tudi zaradi Monodovega 

vsaj nakazanega drugačnega (v primerjavi z 

drugimi zgodovinarji-sodobniki), kritičnega 

razmerja do fotografi je kot vira za reprezen-

tiranje realnosti. Fotografi ja je tedaj večino-

ma veljala za avtentičen vir, ki neposredno 

odraža realnost. Monod je bil v nasprotju 

s tem dobesednim in neproblematiziranim 

prevajanjem realnosti v vizualno obliko, na 

kateri je slonela argumentacija antidreyfu-

sarjev, zaradi kategorične in ne poljubne ali 

arbitrarne kritičnosti očitno zmožen v foto-

grafi ji zaznati potencialno manipulabilnost, 

ki so jo zgodovinarji (razen maloštevilnih 

izjem) začeli sistematično problematizirati 

in objektivirati šele slabo stoletje za njim.22 

 

izvirnikov (seveda mu je bilo hkrati popolnoma jasno, da je veliko listin in diplom ohranjenih zgolj v zelo rudimentarni obli-

ki in da so se šartisti ničkolikokrat zatekali k faksimilom, fotografi jo pa so, na kar opozarja Monod, tako ali tako imeli kar 

za »izvirno odslikavo dokumenta«; dejstvo je, da argumentacija v zvezi z analizo pisave bordereauja sploh ni zadevala tistega 

dela analize, pri katerem bi narava dokumenta lahko karkoli spremenila). Tako izbrana retorika je bila skrajno učinkovita, 

saj ni zadevala argumentov, ampak je grosso modo merila le na diskvalifi kacijo dreyfusarskih šartistov. Antidreyfusarski tisk 

jo je nemudoma pobral kot svojo trofejo. Demagoškemu ekskurzu, ki ni zadeval partikularne vsebine, ki je bila relevantna za 

sodni proces, pa je nasedlo tudi sodišče. Domala vsi zapleti in dolgovezja, izvedena prek degradacije šartističnih izvedencev 

(Giryja, Meyerja in Moliniera) kot spretne strategije oddaljevanja od resničnega problema (to je od grafološke analize pisave 

Dreyfusa in Esterhazyja), so tako rekoč vezani na redundantno razlikovanje med izvirnikom in faksimilom. Lasteyriejevi 

izjavi je sledil »Manifest [antidreyfusarskih] šartistov«, ki ga je prav tako objavil L'Éclair (22. februarja 1898) in v katerem je 

55 podpisnikov, šartističnih antidreyfusarjev, podprlo Lasteyriejevo izjavo. Gl. Joly 1989, 636–639.

22   Za tako imenovani »vizualni obrat« (pictorial turn) v 80. letih 20. stoletja gl. Burke 2003 in tam navedeno literaturo. 

Kakor bomo videli v nadaljevanju, je bil na sodnem procesu zoper Zolaja ključni zaplet, prek katerega so skušali antid-

reyfusarski šartisti diskvalifi cirati kredibilnost dreyfusarskih, prav neskončna debata okrog izvirnika in faksimilov.

Izid njegove analize rokopisa je znan: bordereauja po njegovem ni napisala Dreyfusova 

roka. »Meni ta študija zadošča za to, da je revizija procesa potrebna« (Rioux 1993, 34 v 

op. 6), je izjavil, v odprtem pismu v Le Temps (6. novembra 1897) pa je javnosti predo-

čil svojo izjavo suverenosti in neodvisnosti: »Do tega prepričanja sem prišel sam, ne da bi 

kdorkoli od tistih, ki so se ukvarjali z afero, vplival name« (Monod 1898c, 216–217). V 

pismu, naslovljenem na Gastona Parisa, 2. marca 1898 piše: »Osupel sem bil, da ne Me-

yer, ne Giry, ne Molinier [dreyfusarski šartisti] in ne vi niste opazili,20 da izjava Lasteyrieja 

[antidreyfusarski šartist]21 temelji na dvoumnosti: na mešanju kopij in faksimilov. Pogosto 

bi hipotezo retrospektivno potrdila. Vendar pa se je kasneje, ko je dokument skrbno analizirala vrsta izvedencev, med 

njimi kar nekaj zgodovinarjev z École des chartes (okr. šartistov, les chartistes), h katerim se bomo še vrnili, izkazalo, 

da to ne drži. Dejanski pisec bordereauja in tudi glavni krivec v aferi Dreyfus je bil grof Ferdinand Walsin Esterhazy 

(1847–1923), potomec znane madžarske družine Esterhazyjev.

20   Vsi našteti in še številni drugi znani učenjaki, ki so bili vpleteni v afero, med njimi denimo Lazare, Longon, Charavay, 

Molinier, Hanotaux, Péguy, so bili Monodovi študentje, ki so prihajali na njegov delovni seminar na École normale su-

périeure. Tam so se spoznavali s temeljnimi prijemi metode kritične analize virov. Nekatere si bomo nekoliko podrobneje 

ogledali v nadaljevanju. Cf. Rioux 1993.

21   Robert de Lasteyrie (1849–1921), profesor arheologije in antidreyfusarski šartist [fr. chartiste – šartist v pomenu člana 

pariške École des chartes, kjer se v 19. stoletju razvije močno oporišče kritične zgodovinske metode branja virov, šola je bila 

ustanovljena leta 1821]. Pri »Lasteyriejevi izjavi« gre za besedilo, ki ga je objavil antidreyfusarski časnik L'Éclair 18. februarja 

1898, v katerem avtor na spreten in demagoški način subvertira argumentacijo svojih dreyfusarskih šartističnih kolegov s 

tem, da rekurentno opozarja, da ti dokumenta, ki so ga »preiskali«, dejansko sploh ne poznajo, saj so preiskovali le repro-

dukcijo v obliki faksimila. Pri tem se sklicuje na kršenje šartističnega znanstvenega etosa, ki naj bi zapovedoval analiziranje 

Slika : Gabriel Monod (na sliki levo)  naslovnica prve številke

in Alfred Dreyfus (na sliki desno)  Revue historique iz 

Slika : Bordereau, katerega kritina 

primerjalna analiza z rokopisom Alfreda 

Dreyfusa je Gabrielu Monodu zadošala 

za revizijo sodnega procesa 
(Iz knjige Bernarda Lazarja, .)
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vedela obtoženec in njegov zagovornik, in o katerem ne poznamo ne jamstev za 

avtentičnost ne datuma ne izvora, in ki, kakor pravijo, vsebuje zgolj začetnico, ki 

jo je mogoče interpretirati kakorkoli.« (Monod 1898c, 216.) 

V zvezi z drugo značilnostjo Monodovega angažmaja v aferi Dreyfus, ki zadeva njegovo 

družbeno mrežo, povejmo, da se je obravnavani zgodovinar v času svojega dela na École 

normale supérieure izrazito oblikoval med kolegi ne zgolj zaradi svoje priljubljenosti in 

erudicije, ampak tudi zaradi angažmaja v času francosko–pruske vojne,25 naposled pa tudi 

zavoljo družinskih vezi (poročil se je, kakor smo omenili, z Olgo Herzen, hčerko znanega 

Alexandra Herzna). Iz vrst zgodovinarjev je močno izstopal s svojo evropsko dimenzijo 

presojanja posamičnih tematik. Veliko je tudi potoval; analiza njegove korespondence med 

novembrom 1897 in novembrom 1898 kaže, da je bil v času afere vsaj štirikrat v Rimu, 

večinoma na daljših bivanjih (tam ga je konec oktobra 1897 tudi presenetila že omenjena 

neprijetna novica, zapisana v antisemitskem in antidreyfusarskem časopisu L'Eclair, češ da 

naj bi on vlekel niti afere Dreyfus),26 obiskal pa je še Nemčijo, Anglijo, Nizozemsko, Belgijo 

in Švico. Ta potovanja, s pomočjo katerih je sicer razširjal svoja dreyfusistična spoznanja, 

so bila pomemben del njegovih eksistenčnih in intelektualnih aktivnosti, obenem pa je zelo 

močna medijska kampanja zoper njega krepila njegove dvome v poštenost in zmožnost 

razumske presoje tiskanih medijev. O dnevnem časopisju je imel zelo slabo mnenje, medijem 

ni zaupal, saj je bil prepričan, da so novinarji, ki v njih delujejo, ljudje brez metode in stališč, 

potemtakem nevredni zaupanja. Zdelo se mu je potrebno arhivirati in celo revidirati odprta 

pisma, ki so prihajala iz tujine in so, denimo, izražala »zgražanja Nizozemcev, teh zvestih 

francoskih prijateljev«, kakor je potožil v pismu Reinachu 24. septembra 1898. Monod je bil 

prepričan, da »Francija ne bo pridobila spoštovanja sveta in varnosti svojih zaveznic, dokler 

ne bo pogumno priznala svoje zmote in se poklonila Resnici in Pravici« (v pismu Reinachu 

31. decembra 1898 iz Rima; cf. Rioux 1993, 36).27 Revizija sodnega procesa je zanj imela 

auto-forgerie (samoponeverbo); skratka, Dreyfus naj bi poneveril lastno pisavo, da bi zavedel morebitne bralce in se pri 

tem okoristil še s pisavama svojega brata Mathieuja Dreyfusa in svoje žene Lucie Dreyfus. Ljudje so se iz te »ekspertize« 

začeli norčevati, kar je omajalo »kredibilnost« dokazov glavnega štaba vojske. Odtod dossier secret, v katerem naj bi inici-

alka »D.« nedvoumno kazala na Dreyfusa kot krivca (dejansko pa se je nanašala na nekega drugega vohuna: Duboisa).

25   Veliko študentov iz časa 1870 se je Monodovih seminarjev kasneje spominjalo kot sproščenih, duhovno povezovalnih in 

prijateljskih srečanj, v katerih je prevladoval duh medsebojne pomoči in harmonije med generacijami. Rioux 1993, 35.

26   Malo kasneje, novembra 1897, se je v svojem pozitivističnem pikolovstvu, ki ni preneslo kompleksnejše državljanske 

akcije, ki se ne omejuje na enega izmed učinkov obstoječih političnih razmer, razburil zaradi »nesmiselnih silovitosti 

Zolaja« (aux violences insensées de Zola; zdi se tudi, da je bilo omalovaževanje pisateljev in njihovih spoznanj kon-

stitucijska sestavina univerzitetne ideologije konec 19. stoletja v Franciji); pisal je Julesu Reinachu in Yvesu Guyotu, tedaj 

urednikoma Le Siècle, naj objavita popravke, saj je menil, da lahko netočnosti prekrijejo boj za pravičnost (v tej skrbi za 

minuciozno razvrstitev akumuliranih podatkov dejansko prihaja na dan njegov dosledni pozitivizem z vso svojo ome-

jenostjo): »Mi, drugi dreyfusarji, nimamo pravice, da bi zagrešili lapsus«, stoji v pismu Reinachu z dne 18. aprila 1899. 

Cf. Rioux 1993, 35 v op. 9. 

27   Za preučevanje Monodovih stališč in socialnih vezi v času afere Dreyfus (in širše) so še posebej dragocene štiri korepon-

dence, ki jih hrani Bibliothèque nationale (BN) v Parizu: 1. z Augustom Geoff royem (»Correspondance A. Geoff rey, 

BN, NAF 12925, fols. 3955–3993, suppl. 12935, fols. 931–939«), 2. z Josephom Reinachom (»Correspondance J. Rei-

nach, BN, NAF 24882, fols. 164–412; NAF 24897, fols.  282–291«), 3. s Ferdinandom Brunetièrom (»Correspondance 

Notranja kritika virov, v okviru katere je Monod želel natančneje razumeti razmerja v 

dogajanju afere Dreyfus, se je odvijala v obliki doslednega spremljanja, arhiviranja in zapisova-

nja reprezentacij v medijih, pričevanj, obrekovanj v zvezi z afero. Zgodovinar si je med majem 

1898 in majem 1900 vse, kar je utegnil dnevno odkriti ali pridobiti v zvezi z afero, vestno 

zapisoval v svoj dnevnik. Naknadno je te informacije s posebnimi razrezi klasifi ciral in anali-

ziral. Na podlagi analize jih je ocenil, kakor je bil navajen delati s srednjeveškimi kronikami, 

ko je ocenjeval avtentičnost in avtorizacijo. Monod se je torej hotel sam prepričati in opremiti 

z vso mogočo nepristranskostjo, še preden bi srečal Mathieuja Dreyfusa, Alfredovega brata, 

ki se je vse od začetka zagnano boril za Dreyfusovo nedolžnost (srečanja z njim je pred ju-

nijem 1898 zavračal, saj ni želel, kakor sam pravi, da bi sentiment ali osebni stiki vplivali na 

njegovo presojo).23 Monodov konsekventni zgodovinskokritični angažma, ki je obenem »inte-

lektualni« angažma v povsem Zolajevem smislu, je lep primer tega, kako lahko pošteno delo 

raziskovalca pozitivistične smeri, ki je ne smemo podcenjevati, saj sta naposled akumulacija 

in kritični pretres gradiva podlaga vseh resnih raziskav (šele naslednja faza, če je v zgodovi-

nopisju prisotna, nam namreč lahko pove kaj več o prisotnosti ali odsotnosti teoretskega in 

epistemičnega znanja in zmožnosti raziskovalca), a tudi ne precenjevati, saj predstavljata šele 

začetek zahtevnega in dolgotrajnega znanstvenega dela, ki v razmerjih med različnimi skupki 

analiziranih gradiv in podatkov išče koherentne povezave in inteligibilnost, pripelje do po-

membnih in ireverzibilnih spoznanj. Sistematično in dosledno upoštevanje kritične metode 

je Monoda pripeljalo do epistemološke in teoretske pertinence, ki je subsumirana v njegovem 

izrazu »resnica« afere Dreyfus. 

»Slavni članek, ki ga je objavil L’Eclair 1896, katerega avtorstvo lahko očitno 

pripišemo osebi, zelo vpleteni in zelo blizu procesa, in objava faksimila borde-

reauja, pripisanega Dreyfusu, v Le Matin, sta me spodbudila, da sem nadaljeval 

s preiskavo, ki je okrepila moje dvome. Iz tega članka je izhajalo, da je bil prav 

ta bordereau, v katerem dva od petih izvedencev nista prepoznala Dreyfusove 

roke, edini dokaz, s katerim je bila motivirana obsodba, saj niso mogli pravno 

upoštevati papirja,24 ki so ga naknadno dostavili sodnikom, ne da bi o tem kaj 

23   V odprtem pismu v Le Temps (6. novembra 1897): »Ne da bi stopil v stik s kapetanovo družino, saj sem se želel izogniti 

osebnim vplivom, sem od nekoga tretjega pridobil faksimile bordereauja in več Dreyfusovih pisem različnih datacij 

in z njihovo pomočjo skrbno primerjal pisave; dal sem jih preiskati tudi enemu od svojih prijateljev, zelo izurjenemu 

grafologu, ki je prišel do istega sklepa kakor jaz. Menim, da lahko potrdim, da bordereau ni mogel biti napisan z Drey-

fusovo roko. / Za oko neizkušenega ali že prepričanega opazovalca sta si pisavi lahko do neke mere podobni, če pa ju 

analiziramo, opazimo, da so vse podrobnosti in sam značaj kaligrafi j različni. Če bi Dreyfus napisal ta bordereau tako, da 

bi popačil svojo pisavo [to je bilo uradno sodnoizvedensko mnenje, ki je bilo sprejeto na 1. sojenju v Parizu 22. decembra 

1894], bi uporabil pisavo, ki se veliko bolj razlikuje od njegovega rokopisa, poleg tega pa bi ga njegove grafi čne navade s 

posamičnimi potezami izdajale« (Monod 1898c, 216).

24   S »papirjem« Monod meri na nenavadni dokument, znan pod imenom dossier secret (skrivni dosje), ki ga je glavni štab 

ad hoc pritegnil v prvo sodno razpravo zoper Alfreda Dreyfusa (1894), pri čemer pa ga ni pokazal ne obrambi in ne ob-

tožencu. Nov dokument, ki naj bi inkriminiral Dreyfusa, se je antidreyfusarjem zdel tembolj potreben po piktoresknem 

zapletu, ki ga je na sojenju Dreyfusu uprizoril Alphonse Bertillon (1853–1914). Bertillon je bil takrat na vrhuncu svoje 

slave kot izumitelj pravne antropometrije, ni pa bil tudi poznavalec grafologije. Razglasil je, da gre pri bordereauju za 
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zapiše 9. februarja 1910 v pismu markizi Arconati–Visconti. Ali zapis v predgovoru, 

ki ga je napisal leta 1906 za Francka Puauxa (Monod, 1898b, II): »Mar ne pomeni poka-

zati se zvestega naukom, ki so jih naši predniki hugenoti dobili iz preganjanj in iz izgona, s 

tem, da je treba braniti šibkega, ki ga zatirajo, nedolžnega, ki ga obrekujejo, ki ga imajo za 

izdajalca domovine zgolj zato, ker ne izpoveduje religije večine?«30

Enega od aspektov Monodove osebnosti, povezanega z njegovimi profesorskimi zmo-

gljivostmi in duhovno držo v predavalnici, opisuje Charles Péguy (1873–1914), Monodov 

študent in dreyfusar. Njegov tekst je prežet z emocionalno in sentimentalno naklonjenostjo 

starejšemu profesorju:

»Najbolj ganljiva od vsega, kar vem o njem, je zagotovo ta globoka, skoraj očetovska 

navezanost, ki jo je zbujal naš stari učitelj g. Gabriel Monod. G. Monod mi je to izkazal še 

pred nekaj tedni v Zvezkih [Cahiers de la quinzaine, katerih urednik je bil Péguy].31 Komaj 

je Dreyfus spet imel v družini zelo bližnje, zelo boleče in zelo usodno žalovanje, nam je 

g. Monod o tem poročal, pripovedoval s solzami v glasu. Obenem nam je dejal, oziroma 

nam ni dejal, temveč nam je povedal veliko bolj zgovorno, kakor če bi nam rekel, kako zelo 

rad ga ima, poslušali smo ga nekoliko presenečeni, nekoliko nepripravljeni, nekoliko osupli, 

ker nismo verjeli, nismo pričakovali te globoke naklonjenosti, te čustvene naklonjenosti, te 

zasebne naklonjenosti, te skoraj očetovske, celo očetovske naklonjenosti, ki jo je občutil do 

Dreyfusa. Zaradi nje smo se čutili skoraj v zadregi, kakor ob odkritju, povsem novem, in 

kakor da bi nam kdo odprl nova obzorja, kakor da bi nas kdo uvedel v družino, ne da bi 

nas vprašal za mnenje, nekoliko neobzirno, nekoliko indiskretno, tako zelo smo se navadili, 

da smo Dreyfusa imeli zgolj za javnega človeka, kratko malo za javnega človeka.« (Péguy, 

1910, 633–634.)

 »Dve leti moralne revolucije«, ki je z afero Dreyfus silovito vstopila v življenje Gabriela 

Monoda in bila zanj »telesna in moralna talilna peč«, sta v Monodovih razmišljanjih, kakor 

lahko razberemo iz Péguyevega zapisa, povezani predvsem z muko Alfreda Dreyfusa, ki je 

moral preživeti trpinčenje »nedolžnega, ki so ga razglasili za krivega v najgnusnejšem od 

zločinov samo zaradi tega, ker se je rodil kot jud; kakor tudi Kristus, ki so ga duhovniki 

30   Za Monodov odnos do boga, vere in verovanja gl. tudi Monod 1903. Vsekakor je bil Monod zmožen vzpostavljati 

distance do slehernega fanatizma, kar lahko razberemo iz komentarjev v dveh pismih Romainu Rollandu: »Na splošno 

so bogati katoliki neumni, protestanti pa malenkostni in omejeni« (8. maja 1898) ali »Zelo težko še naprej verjamem v 

civilizacijo klerikalcev, antiklerikalcev, zmernežev, socialistov; vsi se mi zdijo tako površni, tako nepravični, tako nerazu-

mni ...« (16. novembra 1899; po Den Boer in Pomerans 1998, 290).

31   Od leta 1897 je Péguya preganjala ideja, da bi ustanovil založbo, ki bi razširjala socialistično literaturo. Skupaj z Ge-

orgesom Bellaisem sta na vogalu rue Cujas in rue Victoir-Cousin (nasproti Sorbone) uredila majhno knjigarno in za 

datum njene otvoritve simbolično določila 1. maj 1898. Založba in knjigarna sta v naslednjih letih izdali oz. plasirali več 

pomembnih socialističnih in družbeno angažiranih del, med njimi tudi brošuro Histoire des variations de l’etat-major 

(1898), ki sta jo skupaj s še nekaterimi študenti zadnjega letnika ENS pripravila François Simiand (1873–1935) in Ma-

rio Roques (1875–1961). V brošuri so bile poleg kronologije v zvezi z afero Dreyfus sopostavljene tudi izjave glavnega 

štaba vojske in nasprotnega tabora. V duhu socializma je tedaj (1900) sedemindvajsetletni Péguy začel objavljati Cahiers 

de la quinzaine, ki jih je vodil in urejal do svoje smrti leta 1914. Več o tem gl. Laichter 1985; Besnard ur. 1983, 24 sq.

francosko, a tudi evropsko dimenzijo, ki je drugi kolegi zaradi svojega (večinoma zgolj naci-

onalno) omejenega obzorja in mentalnega okvira niso mogli ne videti ne prepoznati. V tem 

zadnjem, v zmožnosti prepoznanja in priznanja zmote, pa Gabriel Monod močno presega 

pozitivistično omejenost in v svoj dreyfusistični angažma vnaša epistemično razsežnost. V 

pismu Romainu Rollandu, svojemu mlajšemu kolegu, ki je – kakor pred tem Monod oz. 

celo na njegovo priporočilo – dve leti preživel v Rimu (1889–1891), kjer so nanj mogočen 

vtis naredile diskusije v salonu Malwide von Meisenbug in ki je v zvezi z afero zavzel dru-

gačno pozicijo kakor Monod sam, pravi: »V kakšni deželi strahopetnih ovc živimo! Koliko 

smo se naučili v teh zadnjih mesecih! Ohlokracija28 je nemara najbolj gnusna, vsekakor pa 

najbolj neumna od vseh tiranij« (Den Boer in Pomerans 1998, 290). 

Moralna rigoroznost Gabriela Monoda, ki smo jo omenili kot tretjo značilnost nje-

govega »intelektualnega« angažmaja, obenem pa nam jo je na podlagi nekaj zgledov tudi 

že uspelo nakazati, je zgodovinarja privedla do tega, da je – sam po materini strani doma 

iz Alzacije – spomladi leta 1897 prek alzaških informatorjev poizvedoval, »ali obstajajo 

kaki razlogi moralnega reda za ali zoper [Dreyfusovo] krivdo« (Rioux 1993, 36).29 Ne-

običajna skrupuloznost, ki že meji na fi listrstvo ali uradniško zalezovanje, pa Monoda ni 

ovirala pri spoznanju, da je individualna morala tesno povezana s kolektivno. Spoznanje, 

da »nenadno vstajenje ranjenih vesti« v okviru afere nima pomena, kolikor ni odločilno 

povezano s kolektivnimi zahtevami, je pri njem verjetno povezano z izkušnjo iz les années 

noires 1870–1871, ko se v njegovih intimnih dnevnikih pojavljajo sorodna razmišljanja o 

kolektivni duhovni devastaciji Francije. Novost v Monodovih dnevniških vpisih v času afere 

Dreyfus predstavlja ponovno odkrivanje protestantske identitete, ki pa je javno ni hotel po-

tiskati v ospredje, da ne bi zasenčila ali skazila krhkih vezi, ki jih je imel z nekaterimi katoli-

škimi prijatelji oz. kolegi: »[...] konec koncev sem ostal stari hugenot in tega ne obžalujem,« 

F. Brunetière, BN, NAF 25045, fols. 104–346«) in 4. z Gastonom Parisom (»Correspondance A. Geoff rey, BN, NAF 

24450, fols. 104–346«).

28   Iz grške besede οχλοκρατία – okhlokratía, ki pomeni vladavino brezumne množice, sodrge oz. drhali, torej vladavino 

večine, ki ne misli in uporablja silo nad manjšino, ki ima argumente, a v tako zastavljenem družbenem sistemu ne pride 

do izraza. Izraz naj bi prvi uporabil Polibij (ok. 200–120 pr. n. št.) v svojem delu Zgodovina (Ίστορίαι), kjer oligarhični 

sistem opisuje kot patološko različico vladavine večine (v nasprotju z demokracijo). Ohlokracija naj bi logično sledila 

obdobjema tiranije in oligarhije.

29   Monod je torej Dreyfusovo osebnostno moralno dispozicijo povezoval z rezultati empirično pozitivističnega poizve-

dovanja, ki je zvezano z vero v podedovanje slabih moralnih lastnosti v družini (biološko determiniranostjo), obenem 

pa prepojeno z republikanskim nacionalizmom s konca 19. stoletja v Franciji. Takole pravi v že navedenem odprtem 

pismu v Le Temps (6. novembra 1897): »Nikogar od njegove družine nisem poznal, od svojih sorodnikov v Alzaciji, ki 

jih ni bilo mogoče osumiti pristranskosti v prid judom, pa sem zvedel, da so njegove brate vsi cenili, da jih je navdajala 

nespremenljiva zvestoba Franciji, da so dali šolat svoje sinove v licej Belfort, da bi jim dali povsem francosko kulturo, 

da so v Belfortu zgradili tovarno, da bi tja prestavili svojo industrijo, da je enega izmed njih ranil pruski častnik, ki ga 

je [Dreyfusov brat] izzval na dvoboj zaradi slabo zvenečih besed v zvezi s Francijo. / O kapetanu Dreyfusu pa so mi 

povedali, da je zaradi patriotizma raje izbral vojaško kariero v Franciji kakor udoben položaj, ki se mu je v Mulhousu 

ponujal v očetovi industriji ...« (po Monod 1898c, 215). Upravičeno bi se ob tako premočrtno zastavljeni metodi lahko 

vprašali, kako bi se Monod opredelil in kakšno bi bilo njegovo končno stališče, če bi bil kdo od Dreyfusovih sorodnikov 

družbeni izobčenec.
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v marsičem prepleteno s prvim – čutil tudi do novih epistemičnih razsežnosti in kritične 

refl eksije v družbenih znanostih, ki jih je ob koncu 19. stoletja skušala plasirati nova socio-

logija z Durkheimom na čelu. Tu se Brunetièrov predstavni svet v temeljnih obrisih razme-

roma dobro ujema z Monodovima kljub njunima različnima pozicijama v razmerju do afere 

Dreyfus (seveda ne smemo zanemariti Monodovega kozmopolitskega duha in republika-

nizma, za razliko od Brunètierovega konzervativizma, vendar ne merim na to, ampak na 

strukturne mehanizme pozitivističnih znanstvenih procedur in argumentacij). Ilustracija 

tega hierarhično zastavljenega mentalnega univerzuma je Monodova implicitna percepcija 

hierarhije znanstvenih disciplin v intervjuju v časniku Le Temps z dne 5. septembra 1900, 

kjer v zvezi z odnosom mladih zgodovinarjev do vprašanj, ki zadevajo družbo, pravi: »Se-

veda se raje nagibajo k socialistični politiki, a so pri tem manj doktrinarni kakor njihovi 

fi lozofski (in sociološki) kolegi. Ti zgodovinarji ne želijo nič več in nič manj kakor vpeljavo 

zgodovinske metode v študij družbenih vprašanj« (Den Boer in Pomerans 1998, 330).

»Non multi sed boni«: École des chartes 

in kritična metoda branja dokumentov

Videli smo, da je bila afera Dreyfus za Gabriela Monoda pravzaprav vaja iz aplikacije 

kritične metode elementarnega zgodovinarskega dela, zato se je čudil, da tega ne opazi-

jo tudi drugi zgodovinarji in specialisti za analizo virov, zlasti nekateri od njegovih kolegov 

z École des chartes: »Verjamem, da gre za zgodovinski problem. Cavaignacov diskurz,36 

pregon zoper Picquarta37 in non–lieu [neobstoj postopka] Du Patyja38 bi morali odstraniti 

sleherni dvom o nedolžnosti Dreyfusa in krivdi Esterhazyja,« pravi 20. avgusta 1898 v pi-

smu svojemu prijatelju in zgodovinarju abbéju Duchesnu (1843–1922) in malo kasneje, 

ali bil sprejet v Akademijo. O študentskih nemirih zoper Brunetièra ob njegovem glasovanju proti Zolajevemu vstopu v 

Akademijo leta 1894 glej Loué 1997. Slovenski »učenjaki« (sodobniki, pa tudi marsikateri kasnejši literarni zgodovinar) so 

seveda v Brunètieru brez prepotrebnih pomislekov ali zadržkov videli zgolj nesporno avtoriteto na literarnem področju; ni 

mi znana študija v slovenščini, ki bi na kompleksnejši način orisala Brunètierovo družbenopolitično in mentalitetno pozicijo 

(in s tem posredno določila pravilnejša oz. korektnejša mesta njegovim slovenskim »odjemalcem«), iz katere je mogoče 

šele razumeti njegovo razmerje do naturalistične literature in še zlasti njegov srditi odpor do Zolaja. Prim. Smolej 2007. 

Za okvir slovenske recepcije Brunètiera v prvi polovici 20. stoletja je potrebno vzeti v roke delo Egona Pelikana (1997), ki 

zarisuje mentalne in družbene meje političnega katolicizma v slovenskem družbenem prostoru.

36   Godefroy Cavaignac (1853–1905), antidreyfusarski vojni minister (na tej funkciji je bil v času afere dvakrat: najprej v 

Bourgeoisovem kabinetu med 1. 11. 1895 in 29. 4. 1896, nato pa še v Brissonovem kabinetu med 28. 6. in 5. 9. 1898), 

obenem pa iniciator (povsem nehote) odkritja ponaredka dokumenta im. faux Henry, ki je služil kot obremenilni dokaz 

v procesu zoper Émila Zolaja.

37   Poročnik-polkovnik Georges Picquart (1854–1914), francoski častnik, ki je sprva verjel v Dreyfusovo krivdo, potem 

pa se je, ko je odkril, da je dejanski krivec vojaški uslužbenec Ferdinand Walsin Esterhazy, zanj začela zelo naporna pot 

dokazovanja tega, zanj odtlej nespornega dejstva. Picquarta so odtlej antidreyfusarji poniževali, obrekovali, ga za nekaj 

časa izgnali v Tunis in ga celo aretirali in obsodili, češ da je dejansko on poneveril nekatere dokumente v zvezi z afero 

Dreyfus.

38   Armand Mercier du Paty de Clam (1853–1916), antidreyfusar in ena od ključnih spletkarskih osebnosti vojaškega vrha 

francoske vojske. Prav on je prvi obtožil Dreyfusa in obenem izumil način, kako bi ga – na podlagi rokopisa – lahko 

obtožili.

preganjali, vojaki zmerjali, skeptični in ego-

istični politiki pozabili ali si nad njim umili 

roke kakor Poncij Pilat, rekoč: ”Afera Dre-

yfus ne obstaja!”32« (Monod 1898, II). Leta 

1909, se pravi tri leta pred smrtjo, je Gabriel 

Monod zapisal, da je bil tistim, ki se jih je 

afera Dreyfus dotaknila, za bežen hip omo-

gočen vpogled v »tragedijo življenja in v srce 

in dušo vseh stvari« (Den Boer in Pome-

rans 1998, 290).33

Gabriel Monod je bil v afero Dreyfus 

vpleten kot dosleden pozitivistični zgodovi-

nar in kot pošten državljan – republikanec, 

ki je verjel v univerzalno poslanstvo enako-

sti pred zakonom in zgodovinske metode 

kritičnega branja dokumentov. Menil je, 

da zmorejo dokazi, ki iz takega kritične-

ga branja izvirajo, nagovoriti javnost in jo 

prepričati o njeni zmoti, kar je bilo seveda 

precej iluzorno, a ni zato bilo nič manj kon-

sistentna manifestacija njegove pokončne 

državljanske drže. Njegov angažma po dru-

gi strani lepo zarisujejo tudi razločne epistemične meje, ki kažejo, da je njegova pozicija 

zvezana s predstavnim svetom oz. imaginarijem, ki je izviral iz empiričnega pozitivizma in 

scientizma s konca 19. stoletja. O mentalnih mejah tako zarisanega intelektualnega vesolja 

posredno priča Monodova korespondenca z desničarskim, antidreyfusarskim literarno-

zgodovinskim kolegom Ferdinandom Brunetièrom (1849–1906),34 ki ni bil odklonilen le 

do dreyfusarjev in angažiranih pisateljev z Zolajem na čelu,35 ampak je enako sovraštvo – 

32   Izjava se nanaša na govor francoskega ministrskega predsednika Félixa-Julesa Mélina (1838–1925; ministrski pred-

sednik 1896–1898), ki je 4. decembra 1897 v imenu vlade s tribune v poslanski zbornici oznanil, da afera Dreyfus 

ne obstaja: »Il n’y a pas d’Aff aire Dreyfus. Il n’y a pas en ce moment, il ne peut y avoir d’aff aire Dreyfus«. Mélin je bil 

seveda proti reviziji sodnega procesa. (11. januarja 1898 je bil dejanski krivec Ferdinand Walsin Esterhazy pred vojaškim 

sodiščem na veliko ogorčenje dreyfusarjev enoglasno oproščen krivde, zaradi česar je dva dni zatem Émile Zola objavil 

svoje odprto pismo predsedniku republike.)

33   Opazimo lahko, kako oddaljena so ta Monodova stališča, pridobljena skozi življenjski in intelektualni angažma, od 

njegovih zgodnjih premis, denimo tistih iz uvodnika v prvo številko Revue historique iz 1876, kjer kot urednik naproša 

bralce in potencialne sodelavce, naj se »izognejo sodobnim kontroverzam in polemikam« (Monod 1876).

34   Ferdinand Brunetière je bil urednik odmevne revije Revue des deux mondes. V članku z naslovom »Après une visite au 

Vatican« (1. januarja 1895) je napovedal svojo spreobrnitev v katoliško vero. Še naprej pa se je redno obregal ob znans-

tvene pretenzije zgodovinarjev, po letu 1898 pa še posebej »intelektualcev«. V drugem delu članka si bomo ogledali 

njegove antiintelektualne diskurzivne prijeme oz. strategije.

35   Skrbno je bdel nad tem, da Zola ne bi »po pomoti« prišel med »resne literate« in da ne bi prejel kakih pomembnih nagrad 

Slika : Pismo Gabriela Monoda v zvezi z 

afero Dreyfus v Le Temps, . novembra  

(stran ; po: http://gallica.bnf.fr/

ark://bptk)
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štirje predavatelji: prva dva, Paul Meyer (1840–1917), direktor École des chartes in pre-

davatelj rimske fi lologije, in Gaston Paris (1839–1903), sloviti evropski učenjak, arhivist-

paleograf in deklarirani ateist, deležen najvišjih priznanj in časti francoske države, sta tako 

med evropskimi kakor med pariškimi učenjaki zasedala izjemni poziciji; druga dva, Gabriel 

Monod in Ernest Lavisse, ki smo ju že srečali, pa v kompetencah in družbeni afi rmaciji tudi 

nista dosti zaostajala za prvima.

Oglejmo si zdaj, kako so se šartisti zapletli v afero Dreyfus. Dan po odmevni objavi 

Zolajevega odprtega pisma »Obtožujem ...!« (»J’accuse ...!«), 14. februarja 1898, je časnik 

L'Aurore začel objavljati naslove krajev, kjer so dreyfusarji zbirali podpise v podporo Zolaju. 

Te podpisane peticije, ki jih je uvajalo besedilo »podpisani, ki protestiramo zoper pravne 

oblike na procesu leta 1894 in zoper skrivnostnost, ki je obdajala afero Esterhazy, vztraja-

mo pri zahtevi za revizijo« (Duclert 1994, 41),41 se pravi dokumente, ki jim danes skupno 

pravimo »Manifeste des intellectuels«, je podpisalo okoli 2000 ljudi (med podpisniki je bilo 

nekaj šartistov, Zola, France, Trarieux, Durkheim, večina članov iz uredništva Revue blan-

che, Marcel Proust, Lucien Herr, Célestin Bouglé itn.; gl. Joly 1989; Charle 1986; Duclert 

1994 in 2006; gl. sliki 11 in 12). V času, ko je dreyfusarski tisk objavljal te peticije, je Zola 

iskal priče za sodni proces, ki so ga medtem antidreyfusarji sprožili zoper njega. Prišel je 

na idejo – ustrezno esprit scientifi que s konca 19. stoletja, v okviru katerega so znanstveni 

dokazi veljali za nekaj »neovrgljivega« –, da bi lahko šartisti s svojim tehničnim znanjem 

in znanstvenim duhom preiskali bordereau in svoje ekspertize predočili na sodišču. Nekaj 

jih je ponudbo dejansko sprejelo (s pogojem, da bodo ne glede na izid, pa četudi bi jih ana-

liza privedla do spoznanja, da je Dreyfus kriv, svoja dognanja lahko neovirano povedali na 

sodišču). Sprejem izziva s strani dreyfusarskih šartistov pa je naglo okrepil tudi tabor anti-

dreyfusarjev na École des chartes, ki so se povezali s tožniki, saj je prva skupina nastopala 

v vlogi Zolajeve obrambe. Tako so se šartisti vključili v afero Dreyfus na obeh straneh in v 

nadaljevanju v njej odigrali pomembno vlogo.

Kakor smo že bežno zapisali, so antidreyfusarski pravniki med zasliševanji in sodno-

izvedenskimi mnenji na sodnem procesu zoper Zolaja nenehno in poudarjeno evocirali raz-

likovanje med izvirnikom, ki dreyfusarskim šartistom (najvidnejši med njimi so na sliki 6) 

ni bil na razpolago za strokovno preiskavo, in faksimilom, ki so ga ti dejansko kritično preu-

čili. Ta argument, ki so ga na sodnem procesu antidreyfusarji podtaknili sodniškemu osebju 

in javnosti z namenom, da bi celotno diskusijo premestili na drug teren (saj analiza papirja 

idr. zunanjih aspektov dokumenta dejansko sploh ni posegala v naravo analize značilnih 

potez rokopisa samega), je bil eden od dveh bistvenih antidreyfusarskih »argumentov«. 

Drugi je bil v tem, da so antidreyfusarski šartisti vztrajali pri tem, da je metoda kritičnega 

branja virov aplikabilna zgolj na čas med srednjim vekom in starim režimom, prek česar so 

41  Na nekaterih je bilo besedilo tudi nekoliko drugačno.

9. septembra, dodaja: »Še vedno z zaprtimi očmi verjamete trditvam ministrov in njihovim do-

kumentom, vi, ki ste tako skeptični do hagiografi je« (Rioux 1993, 34–35). Dejstvo je, da gre pri 

vpletenosti velike večine ljudi v afero Dreyfus za povsem drugo, ideološko slepoto, za družbeno 

motivirano zaslepljenost, ki je Monod sprva bržčas ni predvidel ali je vsaj ni priznaval, saj je kar 

dolgo menil, da bi moral izid kritične metode za razumnega človeka vendarle biti dovolj.39

Afera Dreyfus, kakor smo že prikazali, dejansko vsebuje dimenzijo, ki neposredno 

zadeva arhivsko in paleografsko prakso; vse ogrodje afere je namreč razvrščeno okrog nekaj 

skrivnostnih dokumentov, katerih poskusom razvrščanja in opredeljevanja ni ne konca ne 

kraja. Za arhiviste-paleografe, ki so pretežno prihajali z École des chartes, pa je nejasen 

status dokumenta pomenil izziv, klical je po identifi kaciji, klasifi kaciji in opredelitvi njiho-

vega preciznega pravnega statusa. Znana pariška šola École des chartes je svoje študente 

izobraževala v dvojni, benediktinski in pozitivistični metodi kritičnega pretresa virov. Če 

odmislimo razločke med obema, ki tukaj niso tako pomembni, lahko ugotovimo, da so štu-

dentje v procesu študija v razmerju do slehernega dokumenta pridobili kritični refl eks (če že 

ne refl eksije), ki bi se moral sprožiti pred vsakršno afi rmacijo dokumenta. Teoretično rečeno 

je bil šartist usposobljen za to, da ne sprejme argumentov avtoritete in tradicije, pa tudi, da 

ne sprejme za resnično nečesa, česar ni mogoče opreti na predhodno kritično preiskane 

dokaze. »Pridobiti kritičnega duha, ki ga ni tako lahko osvojiti,« kakor je v svojem sodnem 

pričevanju povedal šartistični zgodovinar Paul Meyer (po Joly 1989, 634): v tem je temeljni 

credo, ki so ga – ali naj bi ga – do diplome absolvirali študentje te šole. Tako so bili na sodnih 

procesih afere Dreyfus vpričo glavnega štaba francoske vojske [v okviru katerega so se od-

vijale ključne intrige afere], ki se je samooklical za nezmotljivega in je s pomočjo burkaških 

manevrov in sovražnih gest, ki so tudi v najboljšem primeru spominjale na dramaturgijo 

vaudeville in skušale podkrepiti tezo o Dreyfusovi krivdi, šartisti večinoma previdni in so 

zadrževali svoja stališča, dokler niso bili predočeni vsi elementi preiskave in ocenjevanja. 

Tako je razumljivo, da je njihova poklicna izobraženost, skupaj z osvojeno poklicno deonto-

logijo igrala nesporno vlogo v procesu pri njihovih izvedenskih pričevanjih.

V dani konstelaciji afere Dreyfus je tako École des chartes z močnim pravnim in zgo-

dovinskim oddelkom odigrala zelo pomembno vlogo. Jasno je, da je odveč pričakovati kako 

institucionalno homogenost v zasedanju pozicij na strani dreyfusarjev ali antidreyfusarjev; 

ravno narobe, heterogenost reakcij in nesistemska logika odzivanj na afero, kakor lepo po-

nazori Bertrand Joly (1989), kažejo na kompleksno situacijo na tej instituciji (gl. poskus 

vizualnega prikaza nekaterih razmerij med agensi in kraji obeh taborov na École des char-

tes na grafi čnem prikazu 1).40 Konec 19. stoletja so na tej šoli med zgodovinarji dominirali 

39   Prim. Monod 1898a. Tudi Madeleine Rebérioux (1976, 407 sq.) meni, da je prav afera Dreyfus med vsemi drugimi 

državljanskimi konfl ikti in spori najgloblje povezana z »zgodovinarsko obrtjo«.

40   Joly (1989) na konsistenten in izčrpen način prikaže, da École des chartes ni bila niti posvečeni locus dreyfusarskega 

revizionizma (kar je bilo razširjeno mnenje med zgodovinarji do njegove analize) niti desničarsko leglo antisemitizma.
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Nikjer pa (z izjemo politehnike), meni Bertrand Joly (1989, 658), ni bil konfl ikt med obe-

ma vpletenima stranema, ker se je odvijal na tako majhni instituciji s tako omejenim kro-

gom zaposlenih, zadeval pa je sama konstitutivna načela obstoja in upravičenosti École des 

chartes, tako žolčen, silovit in zagrizen. Dileme in vprašanja, ki so se zajedli v kolektiv šole, 

so merila na mesto »intelektualca« v državi oz. v družbenem prostoru (dans la cité) in na 

juridično vlogo znanosti v družbenem okolju; nanje sta oba nasprotna tabora dajala episte-

mično raznorodne odgovore in jih vpenjala v različne rede pojmovanja »pravice« (denimo 

kantovskega ali barrèsovskega).43

Potem ko so nekateri od šartistov sprejeli izziv, da analizirajo bordereau, je bila ta skrb 

zaupana štirim strokovnjakom École des chartes. Med njimi je bil tudi Arthur Giry (1848–

1899), ki je na podlagi svoje preiskave pripravil ekspoze o zunanji kritiki vira. Giry se je 

predstavil kot zgodovinar, ki uporablja preiskovalne metode, da bi prišel do resnice, ki je 

resnica avtentifi kacije vira. Poleg njega je bilo med izvedenci, poklicanimi na proces zoper 

Émila Zolaja, še šest šartističnih arhivistov-paleografov, pri čemer je bil njihov delež toliko 

briljantnejši, kolikor bolj prismojeni so bili izvedenci, ki jih je kot eksperte angažirala vojska. 

Kakor pravi Joly (1989, 611), so med izvedence, ki jih je izbrala vojska, sodili »zanikrni 

norec (Bertillon), napol spaka (Belhomme) in izvedenec, ki so ga odstranili zaradi neotesa-

nosti (Teyssonnières)«. (Več o posamičnih pričevanjih šartistov gl. pri Joly 1989.)

Dejanski teren za preizkušnjo in validacijo zgodovinske znanstvene metode, ki so jo v 

okviru dogajanja afere Dreyfus tako nazorno demonstrirali šartisti, je bil torej sodni proces 

zoper Émila Zolaja. Skozenj se je pokazalo, da lahko ista zahteva vodi na eni strani prakse 

zgodovine, na drugi pa oblikuje in spodbuja državljansko budnost oz. prisebnost. 

Nekateri drugi zgodovinarji in njihovi angažmaji v aferi Dreyfus

Afera Dreyfus se je zažrla v francoski družbeni prostor tako temeljito, da domala ni bilo 

področja, ki ga ne bi zavzela, in agensov, vpetih vanj, prisilila k polarizaciji; šla je tako skozi 

oblastne sisteme in institucionalne mreže kakor tudi skozi posamične znanstvene discipline. 

V akademskem svetu za zasedanje pozicij ni bila odločilna pripadnost tej ali oni znanstveni 

disciplini, ampak intelektualno razmerje, ki so ga posamični znanstveniki (in maloštevilne 

znanstvenice) vzpostavljali do lastne vednosti (potemtakem njihova epistemična dimenzija) 

in pa njihova osebna pripadnost v partikularnih znanstvenih telesih. V tej disciplinski raz-

poreditvi se en grand kaže, da sta medicina in pravo izbrala reakcionarno, antidreyfusarsko 

43   O razmerju med zgodovinarskimi in sodniškimi praksami in metodami prim. deli Enza Traversa (2005) in Carla Ginz-

burga (1991). Obe praksi iskanja oz. zasledovanja »resnice«, zgodovinska in sodna, imata po Traversu (2005, 77) sku-

pen cilj: raziskanje resnice – to pa zahteva dokaze, pri čemer zgodovinar ne izreka sodb in njegovo raziskovanje nima nor-

mativnega značaja, pač pa vselej ostaja omejeno na parcialno, delno, nikoli dokončno obliko rezultatov. Carlo Ginzburg 

(1991, 21–24) pa meni, da pisanje zgodovine implicira argumentacijsko proceduro – selekcijo dejstev in organizacijo 

pripovedi, katere paradigma še vedno ostaja retorika pravosodnega izvora.

skušali spodbijati njeno validnost v zadevah sedanjosti. Prek teh dveh izhodiščnih premis, ki 

so ju vztrajno ponavljali, so antidreyfusarski pristaši s pomočjo zamotanih sofi zmov vzdrževali 

mejo (prelom) med zgodovinarjem in državljanom, pa tudi med preteklostjo in sedanjostjo.

 Zasedanje pozicij na šoli v času afere je bilo odvisno od kompleksnih dejavnikov, med 

katere moramo v prvi vrsti prišteti politične in religiozne koordinate posameznih učenja-

kov (ki pa niso bile vselej odločilne pri izbiri pozicije), njihova socializacijska in prijateljska 

omrežja, poklicno izobrazbo, deontološko in etično konsekventnost in državljanski čut. 

Nadvse zanimivo dejstvo v zvezi z École des chartes je, da so bili med dreyfusarji, kakor 

ugotavlja Bertrand Joly (1989, 627 in 657), pretežno starejši člani kolektiva (njihova po-

prečna starost je bila 63 let), medtem ko je bilo med antidreyfusarji več mlajših učenjakov.42 

42   Ta ugotovitev je presenetljiva in ne sovpada z analizami razporeditve akademikov v času afere Dreyfus, ki jo je opravil 

Christophe Charle (1977).
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Grafini prikaz : Razmerja med kljunimi dreyfusarji in antidreyfusarji in med 

kljunimi kraji (memorije) obeh taborov na École des chartes v asu afere Dreyfus 

(Po: Joly ; Rebérioux ; Duclert )
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zgodovine na ENS in oče Marca Blocha ter drugi. Zlasti v sociologiji durkheimovske smeri 

je referenca »intelektualca«, ki se je »rodil« v času afere, tesno zvezana z rojstvom polja nove 

sociologije.45 Za zgodovinopisje, ki epistemično ni strukturirano v duhu togega francoske-

ga pozitivizma (ali nemškega historizma – obe epistemologiji druži kar nekaj strukturnih 

komponent, predvsem pa sta obe paradigmi prioritetno utemeljeni na naciji kot struktu-

rantni osi; gl. Kramberger 2007), je to zelo pomembno, saj imata prav v času afere Dreyfus 

(in v eksplicitnem razmerju z njo) Durkheimova polemika z reakcionarnim in antiinte-

lektualnim Brunetièrom okoli koncepcije individualizma pri »intelektualcih« (in njihovega 

razmerja s kolektivom) in pa nekoliko kasnejša Simiandova polemika s tradicionalističnimi 

zgodovinarji (gl. Simiand 1898, 1903a, 1903b, 1903c, 1904, 1906) nemalo zaslug pri tem, 

da sta Marc Bloch in Lucien Febvre v naslednjih desetletjih lahko oblikovala in ustrezno 

teoretsko razčlenila svoja razmerja do sveta in svoja razmišljanja o zgodovinskem delu ter 

metodi. 

V času družbenih viharjev in politične in ideološke destabiliziranosti, pravi Victor 

Karady (1983), je imel diskurz o družbi, ki je ponujal avtorizirano predstavo ali racionali-

zacijo ozračja na robu državljanske vojne, veliko mobilizacijsko moč. Ideološki vakuum, ki 

ga je razklenil razcep francoskega državljanskega korpusa in ki so ga s svojimi družbenimi 

reprezentacijami skušale zapolniti različne skupine – od skrajne antirepublikanske desnice 

(z Action française in z avtorjema, kakor sta bila Maurice Barrès in Charles Maurras) pa 

do nasprotnega, levega radikalizma, denimo z radikalnim politikom Léonom Bourgeoisom 

45   Durkheimovce so v tem času – seveda z implicitnim namenom zniževanja njihove znanstvene vrednosti in s pomočjo re-

torike, ki jih je obravnavala kot bežne pojave nečesa novega in muhastega – imenovali tudi sociologe iz nouvelle Sorbonne, 

po prizidku, ki so ga tedaj gradili. Prim. Winock 1997; Birnbaum 1995; Sapiro 2004.

pozicijo, medtem ko so se na dreyfusarsko stran plasirali večinoma predstavniki porajajoče 

se sociologije (Durkheimove smeri), številni zgodovinarji in biologi in npr. večina sodelavcev 

na nekaterih institutih (npr. na Institut Pasteur). Vendar pa je treba opozoriti, da je zaradi 

raznoterih razlogov do notranje diferenciacije prihajalo tudi znotraj posamičnih disciplin-

skih polj.44

Tako imata – če o tem sodimo z disciplinske perspektive – za sociologijo kakor za zgo-

dovino afera Dreyfus in nastop kritičnega »intelektualca« precizen pomen. Številni sociolo-

gi in zgodovinarji so se v tem času aktivirali in s precejšnjim elanom izvajali akcije na strani 

drey-fusarjev (nekateri, manj opazni pa tudi na strani antidreyfusarjev). Na École normale 

supérieure je bilo kar nekaj vodilnih dreyfusarjev (Lucien Herr, Jean Jaurès, Charles Andler, 

François Simiand, Célestin Bouglé, Charles Péguy etc.); med zgodovinarji in antropologi 

dreyfusarske smeri zasledimo imena, kakor so Lucien Lévy-Bruhl (1857–1939), Gabriel 

Monod, ki smo ga že obravnavali, Gustave Bloch (1848–1923), priljubljen profesor antične 

44   Tako so se npr. medicinci-pastorianci (médicins pastoriens), ki so bili zagovorniki Pasteurja v njegovem boju zoper me-

dicinsko institucijo, postavili na dreyfusarsko stran, pri čemer je pomembno vlogo igrala biologija kot disciplina, v kateri 

je bilo močno oporišče dreyfusarjev. Institut Pasteur v Parizu je bil pomemben kraj dreyfusarskega angažmaja in mu je 

uspelo mobilizirati tedaj zelo odmevna imena, tako denimo Émila Duclauxa, zdravnike, kakor so bili Roux, Pottevin 

in Metchnikoff . Pri tem ni šlo, kakor poudarja Vincent Duclert (1994, 75), samo za dinamizem znanstvene skupnosti 

pastoriancev, ampak so prav način, na katerega so ti znanstveniki prakticirali raziskovanje, način, na katerega so dou-

mevali disciplinski napredek, in naposled tudi način, na katerega so izvajali družbeno refl eksijo medicine kot discipline, 

pomembno prispeval k njihovemu angažmaju v času afere. O vlogi Institut Pasteur v aferi Dreyfus gl. tudi Franzmann 

2004, 11–118.

Slika : Najpomembnejši dreyfusarski predstavniki École des chartes (od leve proti desni): 

Arthur Giry, Paul Meyer (risba Andréja Rouveyreja za Mercure de France, novembra , 

Bibliothèque de l'École normale supérieure), Auguste Molinier (–) in Gaston Paris
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Sredi razmeroma zmagoslavnega zgodovinarskega pohoda se je nenadoma oglasil Fer-

dinand Brunetière, zaničevalec naturalizma, sovražnik zgodovinarske ekspanzije in zgodo-

vinske metode, obenem pa eden od stebrov antiintelektualizma. Svojo ofenzivo je začel z 

drobno knjižico, ki je nosila naslov Après le procès, réponse à quelques « intellectuels » (1898; 

okoli 95 strani). V njej je – tako je menil – v isti sapi opravil z »intelektualci« in »zgodovi-

narji«. Implicitna teza tega dela, ki je popolnoma prežeto z antiintelektualizmom, h katere-

mu se bomo še vrnili, je: »zgodovina ni znanost« ( Joly 1989, 642–643).

»Erudicija in tudi znanost lahko obstajata v možganih ob dejanski medio-

kritetni pameti; intelektualci so z avtoriteto bledli o stvareh, za katere so ne-

kompetentni [...] Paleograf ali fi lolog sta erudita in, če želita, intelektualca, 

nista pa »učenjaka« [des savants]; to nikoli ne bosta – na nobeni stopnji. Ve-

deti [savoir], je rekel nek učenjak, je moči [pouvoir] ali predvideti [prévoir]. 

Kaj more neki paleograf in katerih predvidevanj je zmožen nek ekseget? [...] 

Ekseget in paleograf poznata in študirata zgolj tisto, česar se ne vidi, to, kar 

se ne bo videlo dvakrat.«

Brunetièrova knjižica, ki umešča rigidno razmejitev med kabinetnim učenjakom in 

javno angažiranim »intelektualcem«, je veliko prispevala k diseminaciji antiintelektualiz-

ma, saj se je odlično ujemala z glavnim tokom poskusov rektifi kacije znanosti, ki naj bi 

ostajala omejena na laboratorijsko delo, odtujeno od družbene realnosti in politične stvar-

nosti, in Brunetière se je tega zavedal. Sovraštvo do novega sloja »intelektualcev«, ki so bili 

s kritično metodo brez velike difamacijske retorike zmožni dekonstruirati nedomišljene, 

slabo mišljene ali na predsodkih utemeljene hipoteze antidreyfusarjev, se je pri Brunetièru 

udejanjalo z neprestano pejorativno rabo in s kontinuiranimi degradacijami termina same-

ga, pri čemer so se rabe stopnjevale od degradacije ubogega in mršavega »intelektualca« pa 

do »intelektualca – izdajalca«.50

Omeniti moramo še enega pomembnega zgodovinarja Tretje republike, ki je znan 

predvsem po svojem širokopoteznem projektu enciklopedije: Ernesta Lavissa (1842–1922; 

gl. sliko 7). Nekdanji Monodov kolega in sošolec Ernest Lavisse se je a contrario od zavze-

tosti Gabriela Monoda v aferi Dreyfus nenehno izogibal nedvoumni impliciranosti v afero 

in se ambivalentno držal ob strani. Sošolca v času študija na ENS, Monod in Lavisse, sta 

šolske klopi delila z Albertom Duruyem (1837–1907), sinom sicer zelo znanega učitelja 

zgodovine in zatem politika Victorja Duruya (1811–1894), avtorja številnih priročnikov 

in splošnih pregledov zgodovine. Victor Duruy je po kratki karieri predavatelja na ENS 

(1861–1862) stopil v politične vrste in bil kmalu zatem imenovan za ministra za izobra-

ževanje (1863). Znal je opaziti mladeniče s političnimi aspiracijami in tako je hitro uganil 

50   Paul Meyer, direktor École des chartes in klasični fi lolog, je o njem rekel: »Nepojmljiv idiot, ta Brunetière! Je ena od 

mojih zabav. Tako sem ga presodil že prvega dne« ( Joly 1989, 643). 

(1851–1925) –, je bil tako rekoč odskočišče za številne politične in intelektualne skupine. 

Organizacija Durkheimovega kroga se je zgodila prav v okviru »intelektualnih« reakcij na 

krizo francoske družbe v času fi n de siècle.46 Vendar pa so bili, na kar nas prav tako opozarja 

Karady (ibidem, 74), durkheimovci v tem navzkrižnem ognju zelo previdni v ločevanju in-

telektualne produkcije od svojih političnih in drugih javnih aktivnosti. Njihova bojazen je 

izvirala predvsem iz tega, da bi širši medijski angažma utegnil spodjesti njihovo – tedaj še 

labilno – podlago akademske in intelektualne legitimacije.47

Prav zavrnitev izključevalnosti in rasizma (v prvi vrsti antisemitizma v aferi Dreyfus) 

v velikih in vznemirljivih diskusijah o »intelektualcih«, ki so jih vodili Durkheim, Simiand, 

Monod in drugi dreyfusarji, je sproducirala pomemben razmik nekaterih judovskih znan-

stvenikov, da so se mogli dovolj distancirati od družbe, v kateri so živeli, in so jo lahko začeli 

(kritično) misliti.48 Zgodovinarji so v času afere v javnost stopili kot fi lologi, specialisti za 

analizo tekstov, dešifriranje besedil in kritiko virov, se pravi kot (superiorni) kritiki »izve-

denskih« poročil vojaškega pravosodja. Naposled pa jim je javno prakticiranje njihovih spe-

cializiranih vednosti hkrati krepilo občutek pripadnosti širši intelektualni skupnosti in jim 

narekovalo državljansko držo. Posledice tega angažmaja so bile za francoske zgodovinarje in 

za celotno zgodovinsko polje zelo globoke: sodobna zgodovina se je tedaj nenadoma odprla 

kot raziskovalno polje, začeli so priznavati in ceniti delo nezgodovinarjev, še vedno sicer pod 

pogoji, da so ti zadoščali pravilom zgodovinske kritike. Med letoma 1898 in 1904 je vrsta 

zgodovinarjev (Gabriel Monod, ki smo ga vzeli za zgled, Alphonse Aluard, Auguste Moli-

nier, Salomon in Th éodore Reinach, Georges Duruy, Albret Réville), a tudi fi lozofov ( Jean 

Jaurès, Raoul Allier, Alphonse Darlu) in sociologov (Émile Durkheim, Célestin Bouglé) 

izdala svoje publikacije in analize o aferi Dreyfus. (Cf. Duclert 1994 in 2006.) 49

46   Velja opomniti, da so se med durkheimovce rekrutirali tako pripadniki politične levice kakor desnice in da je družbena 

legitimacija Durkheimovega kroga izvirala iz enakih zastavkov kakor legitimacija njegovih nasprotnikov. Célestin Bouglé 

v zvezi s kohezivnimi implikacijami afere Dreyfus pravi: »Moralne in politične simpatije so bile nedvomno v prid druž-

beni znanosti: razvile so preprogo pod njenimi nogami« (Besnard ur. 1983, 24). Koncepti, ki jih je Durkheimov krog 

izdelal za analizo in razčlenitev družbenega dogajanja (koncept anomije, družbenih manifestacij, tipi družbene kohezije 

in družbenih vezi, socialna funkcija religije idr.), so odgovarjali javni potrebi, to je lakoti po orodjih za mišljenje družbe 

in družbene situacije, v kateri se je tedaj znašla Francija.

47   Imenovanje Émila Durkheima na akademsko pozicijo je treba razumeti kot del širšega in strateškega politično-izobra-

ževalnega projekta, ki je bil usmerjen v razširitev disciplinarnih področij in univerzitetnih predavanj, zlasti tistih, ki bi 

skozi inovativne pristope utegnili biti reprezentativni za Francijo. Gl. Karady 1983, 73–75; in 1981.

48   V zaostrenem antisemitskem kontekstu je »judovska identiteta« potemtakem služila kot spoznavno orodje. Mimogrede, 

durkheimovci so se opredelili zoper sionistično gibanje. Gl. Duclert 1994, 75.

49   Za širše razumevanje afere Dreyfus je poleg naštetih pričevanj in analiz ter neštetih znanstvenih in strokovnih monografi j 

potrebno v roke vzeti tudi literarna dela, kot so: Vérité (1902) Émila Zolaja, L’Île des Pingouins Anatola Francea (1908; v 

slovenskem prevodu Antona Debeljaka je Pingvinski otok najprej izšel leta 1920, nato pa znova leta 1978 v prevodu Vitala 

Klabusa), Jean Barois (1913) Rogerja Martina du Garda, nedokončano delo Jean Santeuil Marcela Prousta (ki je bilo napi-

sano med letoma 1895 in 1899, izšlo pa je šele leta 1952) in spomine, denimo Charlesa Péguya Notre jeunesse (1910) itn. 

Monumentalnega zgodovinskega dela z objavo in analizo ključnih dokumentov afere Dreyfus pa ni prispeval kak zgodovi-

nar, ampak politik in publicist Joseph Reinach (imel pa je brata, Salomona in Th éodora, ki sta bila posvečena v arheologijo 

in zgodovino) z Histoire de l'aff aire Dreyfus (1901–1911). Delo so zgodovinarji, katerih habitus se je medtem skozi njihovo 

državljansko zavzetost transformiral, ocenili z naklonjenostjo. (Cf. Rebérioux 1976; Duclert 1994 in 2006.)
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nagrado Académie française. Njegovi pogledi so Francozom pomagali oblikovati specifi čne 

(nacionalistične) francoske družbene reprezentacije in predsodke o Nemčiji in Nemcih, ki 

so imeli daljnosežne učinke. Leta 1892 je bil Ernest Lavisse sprejet v Académie française. 

Hitra prilagoditev oz. akomodacija (brez preostanka) na republikanski politični režim in 

prilagoditev Ferryjevim izobraževalnim reformam pa ga je kljub vsemu nekoliko oddaljila 

od prijateljske zveze z Albertom Duruyem.

Skozi strukturno delovanje Lavissa, ki ga bistveno zaznamujeta hitro prehajanje iz sta-

re v novo formo in zmožnost nagle politične akomodacije, in skozi Lavissov zgodovinopisni 

pristop, ki ga sproti narekuje politična aktualnost, je mogoče ugotoviti, da mu njegov osebni 

in mentalni dispozitiv ne omogočata kakšnega vidnega socialnega ali državljanskega anga-

žmaja. Nacionalno posvečen in politično agilen Ernest Lavisse na eni strani, na drugi pa 

mednarodno angažirani ter metodično poglobljeni Gabriel Monod predstavljata – precej 

shematično rečeno – nekakšen tandem, antagonistični par (nacionalno obarvane) zgodovi-

nopisne paradigme s konca 19. stoletja v Franciji. Njuni preokupaciji se močno razlikujeta 

tako v fokusu in občutljivosti za družbene nihaje kakor v intenzivnosti dela oz. delovanja. 

Medtem ko je Lavissov cilj obsežen v njegovi »uspešnosti« v okviru establišmenta in v osva-

janju širše publike, se Monod, ves zakopan v številne študije in minuciozna niansiranja 

spoznanj, ki jih nenehno meri z nekakšnimi zametki kritične refl eksije, naslavlja na ožji 

krog izvedencev in poznavalcev, četudi nikakor ni brez občutka za podajanje vednosti manj 

izobraženim od njega.53 (Pravzaprav je ravno narobe, Lavissu, človeku brez izrazitega čuta 

in senzibilnosti za »socialna vprašanja«, prav politično zaledje omogoča širši, populistični 

transfer vednosti, ki ga je Monod sposoben izvajati kognitivno.) Lavissovo vloženo delo 

v 27 zvezkov monumentalne Histoire de France (ne da bi upoštevali številne uradnike in 

pomočnike, ki so bili sestavni del tega »nacionalnega podjetja«) je, strinjamo se s Pim Den 

Boer in Arnoldom Pomeransom (1998, 228), komajda primerljivo z Monodovo nepre-

stano skrbjo pri urejanju Revue historique in pri koordiniranju njene mednarodne mreže, 

da o njegovih drugih zgodovinopisnih projektih in evropskih povezavah sploh ne izgu-

bljamo besed. Epistemična reda, ki narekujeta življenjska projekta obeh zgodovinarjev, sta 

utemeljena na različnih premisah; Lavisse s stabilno državno podporo gradi nacionalni mo-

nument, Monod pa skuša (nemalokrat težko primerljiva) vsebinska spoznanja in metode 

različnih nacionalnih okolij integrirati v prepoznavno – šele na tem mestu, a seveda tudi 

nacionalno prepoznavno – znanstveno revijo in zgodovinske raziskave. Verjetno se z ome-

njenima avtorjema lahko strinjamo tudi v tem, ko pravita, da je Lavisse pretežno pobiral 

sadove tega, kar je zasejal, vzgojil in pridelal Monod (ibidem). Medtem ko je afera Dreyfus 

za Monoda pomenila vrhunec njegovih eksistenčnih in intelektualnih angažmajev, merilo 

53   Gabriel Monod je bil dlje časa predsednik ljudske univerze Université populaire de Versailles (Rioux 1993, 37 v op. 17). 

Njegova predanost posredovanju znanja drugim, predvsem mladim ljudem, je nemalokrat potisnila ob stran njegovo 

lastno delo.

željo mladega Ernesta Lavissa po tesnejšem sodelovanju s politiko. Takoj po agrégation je 

Duruy Lavissu ponudil mesto osebnega tajnika (ministra za izobraževanje), obenem pa ga 

je postavil za predavatelja na prestižnem liceju Henri IV v Parizu. Tako je bil Lavisse zelo 

kmalu vpleten v zelo razburkano politično dogajanje in izobraževalne projekte cesarstva. 

Kot protegé Victorja Duruya je bil leta 1868, se pravi, tik pred padcem Drugega cesarstva, 

imenovan še za tutorja cesarskega princa. Ob padcu cesarstva (1870) je Lavisse nenadoma 

izgubil svojo prestižno, vplivno in lukrativno pozicijo, zato se je vrnil k poučevanju na liceju 

Henri IV, hkrati pa je začel pripravljati doktorsko tezo iz srednjeveške Prusije (Étude sur 

l’une des origines de la monarchie prussiene ou la marche de Brandenburg sous la dynastie 

ascanienne, 1875, 268 strani), ki je bila odlično sinhronizirana z duhom časa.51 S tem de-

lom si je Lavisse v francoskem akademskem miljeju ustvaril ime, nemudoma dobil mesto 

predavatelja na ENS in kasneje na Sorboni (kjer je leta 1888 nasledil Henrija Walona na 

Guizotovi stolici za moderno zgodovino in tam ostal 30 let – do 1919), kolegi pa so mu na 

mah priznali tudi veliko stilno veščino.52 Teza je poleg drugih manjših priznanj prejela tudi 

51   Študija je bila zastavljena tako, da naj bi prišla do dna »skrivnosti zmagovalcev« (Prusov); avtor je hotel Francoze seznaniti 

z zgodovino francoskih nasprotnikov, z »njihovim izvorom« in »kontinuitetami«, pri tem pa je pazil, da je v delo natrosil 

nekaj opozoril o nevarnem »retrospektivnem sovraštvu« (že tu lahko opazimo Lavissovo značilnost preokupacije s formo 

in oliko, ki sta pri Monodu domala povsem odsotni). Zgodovine, »o katere izvoru nič ne vemo«, pravi Lavisse, »ni mogoče 

razumeti« (Den Boer in Pomerans 1998, 283). Njegov retorični pristop, tesno zvezan s politično konjunkturo časa, ga je 

seveda oddaljeval od zgodovinopisnih pridobitev rigorozne metode kritičnega branja dokumentov, obenem pa ga naporno 

brskanje za novimi dokumenti in spoznanji pravzaprav ni zanimalo. »Raziskovanje preteklosti« je zanj – zares zelo sorodno 

rankejevskemu dispozitivu – pomenilo odkrivanje odgovorov (ne zastavljanje vprašanj) v zvezi z žgočimi problematikami 

sedanjosti. Svojo disertacijo je sklenil z Mirbeaujevim stavkom: »Vojna je pruska nacionalna industrija« (ibidem).

52   Njegov diskurz, bolj jedrnat kakor precizen, mestoma zaustavljen s kratkimi in elegantnimi povzetki, razkriva Lavissovo veliko 

sposobnost adaptacije na aktualna vprašanja časa. Den Boer in Pomerans (1998, 284) Lavissov tip zgodovinopisja imenujeta 

epigramsko zgodovinopisje (epigrammatic historiography). Etape Lavissove vrtoglave kariere, pa tudi njegov retorični pristop, so 

na las podobni karieri in retoriki njegovega nemškega predhodnika Leopolda von Rankeja; prim. Kramberger 2007.

Slika : Ernest Lavisse (levo) in Charles Seignobos (desno)



54
VOL. X, Nº 1-2 (27/28), 2008

ZSA FILES
ZA FILES

55
VOL. X, Nº 1-2 (27/28), 2008

ZSA FILES
ZA FILES

opredeliti. Le globoka naklonjenost 

in spoštovanje, ki ju gojim do kakšne 

osebe, ki mi je draga, mi onemogo-

čata, da bi se odkrito izjavil zoper 

raso, katere demoralizacijsko in ko-

rupcijsko moč sem se naučil predo-

bro poznati. To vsi dobro veste. Pred 

nikomer ne skrivam svojih antise-

mitskih občutkov. / Kljub temu bi 

pustil te občutke ob strani in mislil 

zgolj na pravico, če bi tej pravici ne 

šlo za manifestacijo obrambe stvari, 

ki mi je tudi sumljiva, ali pa za ma-

nifestacijo počastitev pisatelja, čigar 

značaja nisem nikoli cenil. Zbogom 

in poskušajte se počutiti dobro v 

svojih prijateljstvih.«56

Za Romaina Rollanda sta bili obe 

vpleteni strani enako fanatični in nevar-

ni; virulentni antisemitizem Drumonta in 

demagoški zagon desničarskega tiska, ki je 

podpiral militarizem in avtoritarni režim, se mu je zdel enako zoprn kakor – po njegovem 

mnenju – nekompleksna praksa levičarskih proponentov. Konfrontacija obeh strani, ki je 

Rolland ni doživljal kakor boj za načelno pravičnost in enakost pred zakonom, ampak kot 

transformacijo »bestialnih in morilskih nagonov« v »kolektivno patologijo« in »množično 

histerijo« (Fisher 1988, 19), je po njegovem po nepotrebnem trgala Francijo. Udeležbo 

»intelektualcev«, ki so se mu – vsi po vrsti – zdeli nečimrni, nelogični in nezmožni videnja 

stvari v njihovi dejanskosti, na eni in na drugi strani političnega spektra, je imel za podpi-

hovanje sovraštva. Menil je, da so bili francoski državljani zapeljani v vulgarno politiko in 

politizacijo z mistifi kacijo pravičnosti in demokratičnih vrednot. Nezmožen odločitve za 

eno ali drugo stran, ki ju ni znal oddeliti ene od druge, se je zatekel k pridiganju apokaliptič-

ne odrešitve, ki naj bi se v takem kaosu pojavila v obliki »velike zavesti« skozi neoporečnega 

in častnega človeka à la Hugo, vendar pa je obenem vse te kvalitete seveda odrekal Zolaju 

(Fisher 1988, 19–20).57

56   1. februarja 1898 dodaja: »Če nimam simpatije ne za Picquarta in ne za Zolaja, to še ne pomeni, da se mi ob Quesnaju in 

Esterhazyju ne obrača želodec, če sploh ne cenim J. Reinacha in Gohierja, zato še nič manj ne preziram Lemaîtra [...]«.

57   Romain Rolland je v samokritiki leta 1940 obžaloval svojo indiferentnost in nezavzetost »za pravično stvar« v času afere Dre-

yfus; obdobje med 1897 in 1900 dejansko predstavlja edini čas v njegovem življenju, ko ni bil angažiran (Fisher 1988, 20).

eksistenčne akcije in pravo moralno revolucijo,54 je, zdi se, za Lavissa bila le bežna nezgoda 

na poti njegove politične kariere. Glede molka Ernesta Lavissa, ki se v zvezi z afero Dreyfus 

ni želel opredeliti, je Gabriel Monod v pismu Gastonu Parisu (1839–1903) 10. oktobra 

1898 zapisal: »Samo javno mnenje lahko deluje in doseže zmago. Zares obžalujem, da 

Lavisse ni nikdar ničesar rekel. Žal je skorajda vselej tako, da govorijo samo nasilni, kar je 

katastrofalno« (Rioux 1993, 33). 

Popolnoma drugače od Gabriela Monoda, a tudi nekoliko drugače od Ernesta Lavissa, 

se je na afero Dreyfus odzval pisatelj in zgodovinar glasbe Romain Rolland. Gre za človeka, 

v katerem so svoje zavetje našle tako socialne in socialistične ideje, hkrati pa tudi antisemit-

ska nagnjenja, vendar v nadzorovanem in razmeroma ukročenem merilu.55 

Rolland je v enem od pisem (z dne 15. decembra 1897) kolegu Lucienu Herru, 

knjižničarju na ENS (kjer je Rolland študiral, a študija fi lozofi je ni končal) in angažiranemu 

dreyfusističnemu prvoborcu, svoje razloge za neopredeljenost pojasnil takole (po faksimi-

rani izdaji pisma na spletni strani www.dreyfus.culture.fr; gl. sliko 8): 

»Na posreden način ste mi rekli, da vas je to, da se v vaši manifestaciji za Zo-

laja – Dreyfusa nisem odločil za nobeno od strani, iritiralo. To me ne prese-

neča: že dlje časa vem, da ne morete prenesti, če nekdo ostane svoboden glede 

na vas. – Govorite, da boste z menoj prekinili. Kakor hočete. Prijateljstvo, ki 

neprenehoma kupčuje, ni prijateljstvo. / Niti pisal vam ne bi o tem, če mi ne 

bi pripisali, da je »ne opredeliti se ne za in ne proti prelahko«. – Morali bi mi-

sliti, da je za človeka, kakršen sem jaz, huje prav to, da se v tem boju ne more 

54   Kako naporno je bilo zdržati višino in ceno tega angažmaja, razgalja Monodov zapis iz pisma prijatelju Gastonu Parisu z 

dne 21. februarja 1899: »Ubogi moj prijatelj, morava se ovesti, dežela, kjer se dogajajo take stvari, najpodlejše, najnizko-

tnejše in najbolj nore, česar nismo nikdar videli v nobenem času in na nobenem kraju, v nobeni deželi, kjer se akademiki, 

univerzitetni profesorji, Boissierji, Soreli, Lemaîtri, Coppéeji, Vandali, Vogüeji, Julevilli, Perrieri, Plessis-Duboisi in tutti 

quanti vedejo kot tolovaji, je zgubljena dežela, ne glede na to, kaj se zgodi. Razen revolucionarjev, ki opravljajo svoj poklic 

in branijo pravico, odkar so v njej videli bojno orodje, smo le neznatna manjšina, ki nas skrbijo sama načela družbene 

morale in resnice. Zmlela nas bo usodna, neogibna klerikalna in militaristična reakcija [...] To je hudo po tolikih preiz-

kušnjah in tolikih prevaranih upanjih.«

55   Rolland je leta 1895 doktoriral iz zgodovine glasbe, in sicer iz opere v času pred Scarlattijem (to je bila prva državna teza 

iz glasbene zgodovine). Živel je precej asketsko življenje, se politično približal socializmu, obenem pa si je dopisoval – in 

tu antisemitizem očitno ni igral nobene vloge – s Sigmundom Freudom (1856–1939), ki ga je zelo cenil. Po priporočilu 

Gabriela Monoda, čigar predavanja je Rolland rad hodil poslušat, se je v Rimu, kjer je pripravljal svojo doktorsko tezo, 

vključil v krog Malwide von Meysenbug. Nasprotoval je akademskim karieram, ki jih je imel za potrato časa, hipokrizijo 

in družbeni konformizem. Prav tako se ni strinjal z Durkheimovimi pogledi na družbo, bliže mu je bil Bergson s svojo 

intuitivno fi lozofi jo. Pozicioniranje, pri katerem je ključno vlogo igrala arbitrarnost razlikovanja med ustvarjanjem in 

družbenim angažiranjem, ga je privedlo do ukvarjanja z ljudskim gledališčem, tako da se je – njegovim kolegom – zdelo, 

da se bo postavil na stran dreyfusarjev (še zlasti, ker so njegovo dramo Les Loups, uprizorjeno v času kulminacije druž-

benega vrenja okrog afere Dreyfus maja 1898, narobe razumeli kot dreyfusarsko). Pa se ni zgodilo. Ravno narobe, ker je 

bil poročen z judinjo, Clotilde Bréal, hčerko znanega francoskega akademika, fi lologa oz. začetnika moderne semantike 

in dreyfusarja Michela Bréala (1832–1915), je zakon v času afere, predvsem zaradi Rollandovega okrepljenega antisemi-

tizma, leta 1901 razpadel. Gl. Fisher 1988; Smith 1971; Charle 1977; Blum 1978.

Slika : Pismo Romaina Rollanda Lucienu 

Herru z dne . decembra , v katerem 

zavraa podporo Zolaju in Dreyfusu 

(zasebna zbirka) 
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nega dogajanja v zgodovini: družbenega dejstva in njegovega normativnega učinkovanja.59 

Polemika, ki jo je sprožil François Simiand s svojim člankom, je trajala vse leto in je krožila 

po zgodovinskih in socioloških revijah.60

Veliki in zahtevni epistemološki projekt, ki ga je očrtala polemična debata zoper pe-

trifi cirane skupke zgodovinskih dejstev, ki naj bi ostali enkrat za vselej enaki, in ki je pre-

sunil Marca Blocha (1886–1944; gl. sliko 9) in Luciena Febvra (1878–1956; gl. sliko 9) in 

hkrati močno vplival na njuno koncepcijo sociološko in relacijsko orientirane zgodovine 

in zgodovinopisja, izhaja prav iz teh velikih in vročih diskusij, ki so domala vse povezane 

z intenzivnim ozračjem afere Dreyfus. Ko Marc Bloch v Apologiji zgodovine (Bloch 1996 

[1949], 103) govori o tem, da je »razžalitev resnice nekakšno kolesje«, znotraj katerega 

»vsaka laž potegne za seboj vrsto drugih«, ki se »vsaj na zunaj držijo za skupno oporo, zato 

toliko slavnih ponaredkov nastopa v grozdih«, lahko v primeri in v kolesju, ki ga ta evocira, 

implicitno slutimo afero Dreyfus. Nobeno naključje ni, da se je Marc Bloch prišteval med 

»generacijo« afere Dreyfus (ibidem, 158; prim. Fink 1989, 17–20). Korespondenca Marca 

Blocha in Luciena Febvra (mimogrede, zgodovinarja nikdar nista bila tesna prijatelja) lepo 

razgalja zapletena razmerja obeh zgodovinarjev do angažiranosti v javnem življenju; mesto, 

ki ga v prvih letnikih Annales HES zavzema sodobna zgodovina, priča, da tako zgodovina 

kakor v tem času tudi sociologija napotujeta na aktivni angažma v sedanjosti (oba zgodovi-

narja naposled – vsaj z nekoliko drugačnega zornega kota – govorita o formativni sedanjo-

sti). Zanimivo je, da je Marc Bloch, ki je bil v drugi svetovni vojni angažiran dobesedno do 

smrti (1944), za razliko od Luciena Febvra, ki tedaj ni prijel za orožje, v besedilih precej bolj 

previden in zadržan do angažmaja kakor Lucien Febvre (Prochasson 1998).

Angažma zgodovinarjev v aferi Dreyfus torej poleg izrednega pomena kritične metode 

branja dokumentov za sodno prakso konec 19. stoletja zarisuje tudi svoje nedvoumne meje, 

kar smo že nakazali z obstojem polemike v zvezi z »zgodovinsko metodo«, ki se je sprožila 

znotraj tabora dreyfusarjev. Zgodovinarji so se v aferi čutili suverene in avtonomne, ko so 

razkrivali svojo zmožnost in rutiniranost kritične analize dokumentov, manj pa so se ču-

tili gotovi v tisti fazi dreyfusističnih aktivnosti, ko je šlo za razumevanje in interpretiranje 

socialne dimenzije družbenih fenomenov in dogodkov. Skoraj docela (z izjemo Célestina 

Bougléja)61 pa so bili odsotni tam, kjer so se dreyfusarji borili za nedolžnost posameznika, 

enega samega človeka, in njegovo dostojanstvo, kjer je šlo za konkreten primer enakosti 

59   Simiandov napad je bil – poleg drugega – uperjen v tri »idole« plemena zgodovinarjev oz. t. i. dogodkovnega zgodovino-

pisja (histoire événementielle): zoper »politični idol« (pripisovanje pretirane pomembnosti politični zgodovini in njenim 

kategorijam – vojnam, osvajanjem ipd.), »individualni idol« (ukvarjanje z »velikimi možmi« zgodovine) in »kronološki 

idol« (iskanje »izvirov« nacije ipd.). Gl. Simiand 1898; 1903a; 1903b; 1903c; 1904; 1906; o polemiki gl. tudi Burke 

1993, 1. poglavje.

60  Znova se je prebudila 1907–1908 v Société française de philosophie, od koder se je rekrutiral večji del durkheimovcev.

61   Célestin Bouglé (1870–1940), fi lozof in eden najbolj vplivnih »intelektualcev« v Durkheimovi skupini. Bil je angažiran 

dreyfusar v času afere in eden prvih članov Ligue des Droits de l’Homme (ustanovljene 20. februarja 1898, se pravi v 

času procesa zoper Zolaja; gl. tudi op. 69), med letoma 1911 in 1924 pa tudi njen podpredsednik. Več o zbližanju Durk-

heima in Bougléja v času afere gl. v Besnard ur. 1983; tudi Vogt 1983.

Zaslužno zgodovinarsko delo v okviru afere je bilo treh vrst: prvič, osebni angažmaji 

številnih zgodovinarjev, drugič, njihove redakcije ali strokovne korekcije drobnih brošur v 

boju za revizijo procesa in tretjič, njihova produkcija besedil, ki so nastala na podlagi ne-

posredne zgodovine afere Dreyfus (Duclert 1994, 75). Ob vsaki antidreyfusarski falsifi ka-

ciji so zgodovinarji pripravili svoje protidokaze v obliki sistematične kritike razpoložljivih 

dokumentov. Sprostiti »intelektualne zastavke« v aferi je dejansko pomenilo zagledati in 

animirati zmožnost zgodovinske vednosti, da je postala dejavna in prisotna v aferi Dreyfus. 

Madeleine Rebérioux, ki je kot prva odprla raziskovalno področje zgodovin(ar)skih inve-

sticij v aferi Dreyfus, je pokazala, kako sta kritična zahteva v zvezi z branjem dokumentov 

in državljanska participacija zgodovinarjev časovno korespondirali z velikimi intelektual-

nimi mutacijami v francoskem zgodovinopisju, katerih rezultat je, denimo, ključno delo 

tedanjega zgodovinopisja L'Introduction aux sciences historiques, ki sta ga skupaj napisala 

Charles-Victor Langlois (1863–1929) in Charles Seignobos (1854–1942; gl. sliko 7), oba 

dreyfusarja (Rebérioux 1976 in 1992 [1898]). Paradoks je, da je prav zgodovinska metoda, 

ki je v tem delu razgrnjena kot temeljni instrument zgodovinopisnega dela, tisto orodje, ki 

je na sodnem procesu zoper Zolaja privedlo do dramatične kulminacije in vrelišča dreyfu-

sarskih (dreyfusističnih) izpeljav in pričevanj.

Vendar pa se je v trenutku, ko se je zgodovinarski etos zdel utrjen z uspešnimi znan-

stvenimi intervencijami znanih zgodovinarjev v boju zoper antidreyfusarske ponaredke v 

aferi Dreyfus, v vrstah dreyfusarjev (zgodovinarjev in sociologov) pojavilo globoko naspro-

tovanje, ki je v okviru zgodovinskega polja spodbijalo zgodovinske gotovosti in razkrivalo 

določeno mejo, mentalno in disciplinsko delimitacijo obstoječe zgodovinske vednosti. Mla-

di normalien (študent ENS – École normale supérieure) François Simiand (1873–1935; 

gl. sliko 8), član socialističnega miljeja okoli knjižničarja ENS in pomembnega dreyfusarja 

Luciena Herra (tudi éminence grise socialistov), obenem pa tudi pripadnik durkheimovske-

ga kroga, je v članku z naslovom »Méthode historique et science sociale«, objavljenem v 

dveh delih leta 1903 v La Revue de synthèse historique Henrija Berra (gl. Simiand 1903a 

in 1903b), ostro napadel zgodovinarsko »metodo«. V članku, ki je obenem ocena knjige 

Introduction aux études historiques (1898; gl. tudi Simiand 1898), zgodovinarjem in obema 

avtorjema knjige očita (ne povsem zunaj konteksta afere Dreyfus) »konceptualno šibkost«; 

pravi, da se zadovoljijo z odkrivanjem dokumentov, dejansko pa je ta etapa »delanja zgodo-

vine« zgolj predpogoj za študij družbenega dejstva (seveda gre za Durkheimov fait social), ki 

ga je šele treba rekonstruirati.58 Takemu zgodovinopisju Simiand pravi histoire historisante 

(historizirajoča zgodovina). Obenem meni, da Seignobos, ki mu je Marc Bloch pripisoval 

intelligence si vive (Rebérioux 1992 [1898], 9), in njegovi učenci ne znajo doumeti, da je vsa 

zgodovina konstruirana in da se zapirajo v študij posameznikov, zaradi česar ne vidijo ključ-

58   Hkrati je delo ocenil tudi Lucien Febvre, ki v svoji kritiki avtorjema očita ekskluzivistični kult pisnih dokumentov, ki 

omejuje percepcijo zgodovine, preprečuje videnje neštetih človeških aktivnosti v zgodovini in onemogoča ali celo prepo-

veduje, da bi mladi zgodovinarji ušli iz pikolovsko razvrščenih predalov politične in diplomatske zgodovine.
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njihove dosedanje dosežke. V najboljšem primeru (v republikanskem okviru demokracije) 

se zgodovinarji pozitivistične epistemologije angažirajo v sedanjosti, a le do mere, ki smo jo 

nakazali z angažmajem Gabriela Monoda, saj je njihova aktivnost usodno povezana s sta-

tičnim razmerjem do objekta, ki se ga ne zmorejo osvoboditi ali ga preoblikovati v aktivno 

življenjsko dinamiko, v najslabšem primeru (v ultrareligioznem ali oportunističnem okviru 

avtokratske globinske družbene strukture) pa ostajajo zgodovinarji historistične dediščine 

brezbrižni do partikularnih kršitev pravic človeka in državljana (antidreyfusarska recepcija 

afere Dreyfus v različnih evropskih okoljih, ki je v največji meri povezana s konzervativnimi 

in klerikalnimi kolektivi, je primeren indikator te orientacije) ali pa jih skušajo narediti za 

minornejše, kakor dejansko so.63 V primeru afere Dreyfus se tako angažma zgodovinarjev 

začne in konča z dosledno in pošteno aplikacijo kritične zgodovinarske metode na doku-

mente. Ne moremo pa jih (z nekaj izjemami) iskati tam, kjer vsakdanje življenje narekuje 

dinamično misel in hitre odzive in kjer interakcija vpletenih strani zahteva dialog, dvosmer-

no komunikacijo (ki je obenem objektivacija in subjektivacija), v procesu katere dejstev ni 

mogoče konstruirati iz abstrahiranega materiala v miru laboratorija, ampak se je potrebno 

odzivati z vsem svojim znanjem, vednostjo in izkušnjo hic et nunc na konkretne življenjske 

impulze.

»Afera enega je afera vseh«: 

družbena vloga zgodovinarja in intelektualca 

in formativna sedanjost

Maja 1900 je imel Gabriel Monod eno od svojih predavanj o zgodovini za širše ob-

činstvo (verjetno na eni od ljudskih univerz v Parizu).64 V njem je, podobno kakor kasneje 

Marc Bloch in tudi Lucien Febvre, poudaril formativni pomen sedanjosti, kar je tedaj seve-

da eksplicite pomenilo doživetja afere Dreyfus, za delanje zgodovine: »Ali nismo bolje razu-

meli preteklosti v luči sedanjosti, razumeli verskih vojn, lige, revolucije, razumeli, kako lahko 

sicer miroljubne množice, zaslepljene s predsodki, postanejo sovražne in morilske, kako so 

lahko plemenite strasti, kakršna je ljubezen do domovine, pervertirane in s pomočjo lažnih 

idej zaidejo v zločin?« (cf. Vidal-Naquet 2006, 41.)

63   Običajne desničarske strategije so pri tem povezane s singularizacijo dejanj in z zmanjševanjem pomembnosti kršitev 

(z njihovo domnevno krajevno omejenostjo, nepovezanostjo z drugimi fenomeni, z domnevno notranjimi problemi 

»dežele«, z domnevno subjektivnimi izpadi kršiteljev), ki zakrivajo globljo raven, deep structure kolektivnih predsodkov, 

ki se manifestirajo skozi individuum.

64   Demokratizacija znanosti je v Tretji republiki potekala vzporedno z demokratizacijo literature. To, kar so sovražniki 

»profanizacije literature« zamerili Émilu Zolaju in naturalizmu, je v strukturnem pomenu dejansko sorodno temu, kar 

so sociologi skušali izpuliti iz statičnega pojmovanja družbe, denaturirati in postaviti v drugačno, manj izumetničeno 

perspektivo: v obeh primerih pa je osrednje vprašanje povezano s kompleksnejšo razčlenitvijo razmerja individualno – 

kolektivno, kakor so ga dotlej ponujale popreproščene binarne opozicije. Ne brez povezave s tem, da družbena elita ni 

kaka neproblematična danost in je nikakor ne smemo jemati zunaj potrebne objektivacije, so bile v tem času ustanovljene 

številne ljudske univerze. Pierre Vidal-Naquet (2006, 41 v op. 81) meni, da je imel Monod predavanje z navedeno vse-

bino na ljudski univerzi »Solidarité« v pariškem 13. okraju.

pred zakonom. Njihov angažma je bil potemtakem tesno zvezan z dosegom njihovih orodij 

za spoznavanje družbe, izoblikovanih v paradigmatskem okviru (avtoreferenčnega) naro-

dotvornega zgodovinopisja.62 Pozitivizem in historizem, paradigmi nacional(istič)nih pod-

vigov v družbi in znanosti, vzpostavljata enosmerno, evolucionistično in statično razmerje 

do predmetov preučevanja, pri čemer ne poznata vzajemnega učinkovanja med subjektom 

(raziskovalcem) in objektom (predmetom preučevanja); učinek te pretrgane komunikacije 

(alienacije med življenjem in pripovedjo; med preučevanjem zgodovine in njeno ubeseditvi-

jo ipd.), pravzaprav predmetom vsiljenega raziskovalčevega monologa, je med drugim tudi 

ta, da zgodovinarji ne vidijo nobene povezave med delovanjem preteklosti in učinkovanjem 

sedanjosti (njihova kronologija, ki je obenem skelet nacionalističnega zgodovinopisja, je 

vselej enosmerna: začne se z izviri nacije in nacionalnih dosežkov, čemur sledi večno na-

predovanje nacije). V sedanjosti enostavno niso sposobni prepoznati učinkovanja prežitkov 

preteklosti, ker je ta zanje tako ali tako »mrtva« materija. Zgodovinarji take epistemične 

ravni se zato raje izognejo družbeni realnosti in z njo kompleksnemu učinkovanju sedanjo-

sti, saj jim ta neudeleženost nudi dober alibi, ki ga prevajajo v psevdometodološko orodje 

domnevno potrebne »časovne distance« (ta sama na sebi seveda ničesar ne zagotavlja), obe-

nem pa jih je groza, da bi sedanjost z imperativom kritične refl eksije utegnila dekonstruirati 

62   V Franciji je ta okvir povezan s Comtovim in Tainovim pozitivizmom, a odločilno tudi z laičnimi republikanskimi koor-

dinatami zgodovinopisja in pojmovanja sveta, v Nemčiji pa je trdno vpet v religiozni konzervativizem, to je v verovanjski 

historistični dispozitiv, ki ga je v bistvenih komponentah zasnoval že Leopold von Ranke; gl. Kramberger 2007.

Slika : Marc Bloch (levo), Lucien Febvre (desno zgoraj) in François Simiand (desno spodaj)
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razočarani nad dreyfusizmom, obenem pa občutljivi na nacionalizem, in tretjič, s konzervativ-

nim obratom je skušala znova osvojiti politično misel, opešano zaradi izčrpanja republikanskega 

modela. (Duclert 1997, 81.) Pritegniti »intelektualce« na teren njihovega statusa in začetkov, 

ki jih niso dobro premislili in sproti kritično refl ektirali, je pomenilo velikansko zmagoslavje 

antiintelektualizma. S tem, ko so »intelektualci« zanemarili svoj intelektualni habitus, so se sami 

odrezali od svojih začetkov in jih prepustili na voljo interpretaciji in prilastitvi antiintelektualcev. 

Zdi se, da je zgodovina – vsaj tista linearna, nemišljena (ali slabo mišljena) historistična zgodovi-

na – naklonjena temu zapiranju pomena, skratka, da je konstantno in latentno antiintelektualna 

v tem, da je bolj fi ksirana na kategorije kakor na vrednote, in v tem, da je vselej bolj privilegirala 

»uveljavljene intelektualce«, namesto da bi natančno preštudirala logiko njihovega postajanja, tj. 

dinamiko njihovega uveljavljanja, z vsemi sociopolitičnimi interesi, ki so k njej prispevali. Inte-

lektualna zgodovina nas tako nenehno opominja, da so se »intelektualci« v času afere Dreyfus 

vzpostavili v razmerju do specifi čne družbene resnice in v kritični uporabi tega razmerja. Antiin-

telektualizem je v tem, da je to razmerje zanikal, »intelektualce« prisilil, da so ga zavestno vzeli 

nase. Prav antiintelektualizem jih je tudi prisilil – in to prisilo še vedno izvaja – v nalogo, da 

sistematično nasprotujejo (ali pa bi morali nasprotovati, če naj bi bili »intelektualci«) sovraštvom 

in izključevanjem, ki jih je nastanek »intelektualcev« v času afere Dreyfus dodatno stopnjeval. 

Obramba demokracije, razuma, odrinjenih ljudi – tujcev, judov, žensk – ipd. vzpostavljajo »inte-

lektualca« in ga opredeljujejo (tako kakor manko teh angažmajev opredeljuje antiintelektualca, 

pa če se ta tega zaveda ali ne).

Za večino pripadnikov generacije tridesetih let 20. stoletja, ki so živeli s kolektivno memo-

rijo, »okrvavljeno« v prvi svetovni vojni, in ki so se – soočeni z dvojno nevarnostjo: fašizmom 

v Italiji in nacionalsocializmom v Nemčiji – spogledovali z novim ruskim socialističnim mo-

delom, afera Dreyfus tudi ni (več) predstavljala pomembnega referenčnega kraja. Na formalni 

ravni se je zdela kakor dogodek iz anahronističnega sveta (»vojaška čast« je po veliki vojni imela 

precej drugačen pomen), na strukturni ravni (antisemitski dispozitiv, manifestacije religioznih 

praks in verovanjskega imaginarija, hierarhična in paternalistična družbena struktura idr.) pa se 

z njo ni ukvarjal domala nihče. V takšnem okviru lahko razumemo izjavo Andréja Chamsona 

(1900–1983), militanta Front populaire in kasnejšega direktorja Archives Nationales v Parizu, 

da je afera Dreyfus prerasla v mit, ki ni imel več neposrednega učinka na življenje in angažmaje te 

generacije. Bilo pa je tudi nekaj izjem, ki so skušale memorijo na afero Dreyfus skupaj z memorijo 

afere Dreyfus (prva in druga sta močno prepleteni, četudi nimata istih nosilcev) ohraniti živo. 

Med njimi je tudi Hannah Arendt, ki je v tridesetih letih kot judinja na begu pred nacizmom 

dobrih 8 let (od jeseni leta 1933 pa do pomladi 1941) preživela v Parizu. Zanjo je afera Dreyfus 

pomenila opozorilo o razpadu in dekompoziciji politične morale pod pritiskom imperialistične 

družbe, na katera sistem, ki ju je povzročil, ni imel pripravljenega odgovora (Arendt 2003).65 V 

njenem doumevanju afere, ki je izrazito fi lozofsko in ob tem nemalokrat precej ahistorično in 

65   Hannah Arendt se je v času pariškega bivanja aferi precej posvečala. V zvezi z njo je zbrala obsežno gradivo, ki ji je 

kasneje – v ZDA – celo služilo za njeno prvo predavanje na Brooklyn College v Ameriki (leta 1942).

Analize družbene vloge zgodovinarjev se lahko lotimo bodisi tako, da kakor Bloch in Febvre 

vprašanja sedanjosti naslovimo na preteklost in skušamo opazovati skupke družbenih vlog, ki jih 

različni socialni korpusi odrejajo zgodovinarjem (te vloge imajo seveda razpon od disidentskih 

pozicij, ki so povsem odrezane od struktur moči, pa do spontanih ideoloških instrumentalizacij 

zgodovine; vsako od njih je treba preučiti v partikularnem individualnem in nato še družbenem 

kontekstu), bodisi tako, da izhajamo iz vloge, ki si jo pripisuje specifi čen zgodovinar ali mu jo pri-

pisuje primarna socializacijska skupnost (denimo oddelek za zgodovino kake fakultete, zgodovin-

ski institut ipd.) in zatem prek primerjalne študije motivov in interesov zgodovinarja in njegovega 

družbenega okolja, a tudi epistemične dekonstrukcije reprezentacij njegovega diskurza umestimo 

v red, ki mu pripada v realnosti družbenih reprezentacij širšega znanstvenega okolja realnega sve-

ta (in ne družbenih reprezentacij določene sklenjene skupnosti). Zastavke obeh načinov smo na 

preteklih straneh uporabili za predstavitev vlog nekaterih zgodovinarjev v času afere Dreyfus. Se-

veda pa ob tem ne smemo kar mimo samega termina »zgodovinar«, v zvezi s katerim Madeleine 

Réberioux (1977) opozarja na semantično spornost in težavnost razumevanja njegovega po-

mena celo v tako bližnjem času, kakor je konec 19. stoletja. Zgodovinar konec 19. stoletja 

v Franciji zaseda specifi čno strukturno mesto v družbeni strukturi, kar pomeni, da njegova 

razmerja ustvarjajo drugo pomensko mrežo, kakor si jo utegnemo danes zamišljati za 

zgodovinarja. Ne da bi natančno preučili ta razmerja, le težko govorimo o zgodovinarjih na-

sploh, saj je pojem, s katerim operiramo, lebdeč in neopredeljen. Zmožnost zgodovinarja, da 

se kot učenjak investira v boj za državljansko pravičnost in vrlino oz. potencial »intelektualca«, 

da v kritičnem trenutku – ker razpolaga z instrumenti za spoznavanje realnosti, ki jih drugi ne 

poznajo in jih zato ne morejo uporabiti – v javnosti povzdigne svoj glas, je zagotovo sestavni del 

identifi kacije številnih zgodovinarjev s konca 19. stoletja v Franciji, hkrati pa je točka številnih di-

skusij o vlogi intelektualca v sodobni družbi od afere Dreyfus naprej. Pa si zdaj na kratko oglejmo 

nekaj etap iz poznejšega dojemanja afere Dreyfus v 20. stoletju in konstitucijo dreyfusarskega 

duha kot reference za državljanski habitus.

V tridesetih letih 20. stoletja se je postopoma začela oblikovati družbena atmosfera, v kateri 

so se na strukturni ravni že izrisovale bistvene mentalne konture vichyjskega režima, ki so koin-

cidirale z umikom »intelektualcev«, izhajajočih iz afere Dreyfus, iz prvih vrst javnega življenja. Ta 

umik, sinhroniziran z naraščanjem novega antiintelektualističnega zagona, lepo ponazarja izjava 

Léona Brunschvicga Emmanuelu Lévinasu iz leta 1932: »Možje moje generacije so poznali dve 

zmagi: afero Dreyfus in leto 1918. In poglej, zdaj sta obe dobljeni bitki znova na tem, da bosta 

izgubljeni« (po Duclert 1997, 81). Obstoj afere kot referenčne točke, lieu de mémoire (kraja me-

morije), v individualni memoriji dveh fi lozofov priča o tem, kako globoko je bilo v času afere troj-

no srečanje prava, resnice in družbe. V tridesetih letih 20. stoletja pa je trojna antiintelektualna 

ofenziva znova skušala prevrednotiti zgodovinsko videnje afere Dreyfus; prvič, usmerjena je bila 

zoper vzpostavljeno zgodovinsko vednost (o aferi Dreyfus) oz. zoper njen »resničnostni režim«, pri 

čemer so skrajni desničarji, nekdanji antidreyfusarji in njim pridruženi novi antisemiti s politiko 

dvoma in suma laž opremili z metodo, drugič, skušala je pritegniti tiste »intelektualce«, ki so bili 
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Ko Madeleine Rebérioux (1920–2005; gl. sliko 10), med letoma 1991–1995 predsednica 

»Ligue des Droits de l’Homme«,69 podpisnica Manifesta 121 v podporo alžirskemu ljudstvu in ena 

pomembnejših raziskovalk Tretje republike in afere Dreyfus, govori o aktualnosti in implikacijah 

afere Dreyfus v današnjem svetu, poudarja nevarnost in perfi dnost sodobnih politik, ki ksenofo-

bijo in rasizem priženejo do evfemizacije.70 Zanjo afera Dreyfus ni bila zgolj indikator krize Tretje 

republike, ampak je bila hkrati njen zatohli izraz in represivni izhod iz te krize; poudarja torej tesno 

prepletenost krize in skrajnega nacionalizma.71 Iz krize so prav tako kot močnejše in bolj okrepljene 

izšle tiste politične skupine, ki so bile bliže populističnim aspiracijam. V družbenem prostoru Fran-

cije, kjer so se v času afere okrepile konzervativne institucije, sta v aferi ključno vlogo imeli zlasti voj-

ska in cerkev, obe na strani antidreyfusarjev in kot glasnici starorežimskih vrednot. Vojska je bila kot 

mogočen družbeni korpus v afero neposredno vpletena kot locus primus izbruha obveščevalne afere 

(glavni štab francoske vojske, ki je prejel bordereau) in nato obtožbe Alfreda Dreyfusa (vojni svet) – 

v nasprotju s sleherno pravno logiko, obenem pa tudi kot ponarejevalsko gnezdo, kjer je bila spoče-

ta vrsta prirejenih dokumentov, ki naj bi (in tedaj tudi so) inkriminirali Dreyfusa. Katoliška cerkev 

pa je s svojo politično in socialno konzervativnostjo in na podlagi starega religioznega antijudaizma 

podpirala antidreyfusarski tabor in tudi fi nančno pomagala nekaterim antisemitskim medijem – 

med njimi zlasti katoliškemu glasilu La Croix, ki je bilo poleg Drumontovega lista La Libre parole 

najbolj antisemitsko in ksenofobno glasilo tedanje Francije.72 

Že Jean Jaurès (1859–1914), vodilni francoski socialist s konca 19. stoletja, ki je v času 

afere tudi po drugem sojenju v Rennesu (1899), kjer je bil Alfred Dreyfus znova obsojen, insi-

stiral na reviziji procesa in obsodbi dejanskih zločincev iz vrst vojske, ki so francosko republiko 

prignali do samega roba coup d'état (netolerantnost do nepravičnosti je bila temelj njegove po-

litične morale),73 da kuturnih razlik ne gre maksimizirati ali esencializirati, saj ljudi ni mogoče 

69   Ligue des Droits de l’Homme (LDH) je bila ustanovljena leta 1898 v času Dreyfusove afere, natančneje, v času sodnega 

procesa zoper Émila Zolaja. Ustanovil jo je republikanec in dreyfusar Ludovic Trarieux (1840–1904), vznemirjen in ogor-

čen zaradi nasilja v času procesa zoper Zolaja. Zastavljena je bila kot društvo, ki brani načela svobode, enakosti in pravice, 

utemeljena v Deklaraciji o pravicah človeka in državljana v času francoske revolucije 1789. Trarieux je bil tudi prvi predsednik 

lige med 1898 in 1903. Sedanji predsednik (od 2005) je Jean-Pierre Dubois. V zadnjih nekaj letih se je liga zavzemala za 

priznanje volilne pravice za tujce, nasprotovala je »represivni« politiki Sarkozyja itn. Liga ima okoli 7500 članov in članic in 

je del International Federation of Human Rights Leagues (FIDH). Gl. tudi spletno stran: http://www.ldh-france.org/.

70   Rasisti, ki odkrito vodijo rasistični diskurz, imajo seveda interes za evfemizacijo, tj. za to, da se ne reče neposredno, da 

preganjajo tujce ali druge ljudi, ampak da je njihova poanta ublažena s kozmetizacijo diskurza, da je potrebno »razume-

vanje«, da ti »konkretni ljudje, ki jih oni preganjajo, delajo škodo«. Neorasistični diskurz torej uporablja vrsto besed in 

okrasij, da bi prekril tisto, kar ostaja neizrečeno (le namigovano), prek česar ga ni mogoče pravno preganjati. Izdelal je 

vrsto strategij in denegacijskih praks za dosego zelo nevarnih učinkov.

71   Kriza nacionalistične in pretežno konzervativne Tretje republike je bila od okrog 1880 obča; etnična (s panamsko afero), 

socialna in ekonomska (povezana z ekonomskimi težavami Francije v tem času, s stavkami delavcev), politična (učinki 

poraza pri Sedanu, profi liranje političnega prostora, naraščanje konzervativnega katolicizma).

72   Madeleine Rebérioux tu omenja okoli 15 katoliških dreyfusarjev in dreyfusistov, ki v nasprotju s pričakovano »naravno 

potjo njihove ideologije« niso zasedli antisemitskih pozicij.

73   Za Alfreda Dreyfusa je bil Jaurès utelešenje duha plemenitosti in poguma. Sicer eden vodilnih socialistov časa (leta 1904 

je ustanovil časnik L'Humanité) je bil od leta 1897 zavzet dreyfusist, ki je v zbornici poslancev zahteval, da se razkrije 

vsa resnica in ne zgolj fragmenti pohabljene ali polovične resnice. Leta 1903 je pred zbornico poslancev razvil dolgo 

argumentacijo in preciziral svoje stališče v razmerju do afere Dreyfus. Z Alfredom Dreyfusom, ki je imel ta govor za 

anahronistično,66 je v okviru afere med dreyfusističnimi »intelektualci« za ključno osebnost veljal 

Georges Clemenceau (za njim pa Bernard Lazare), ki se je – v skladu z načeli univerzalnih idea-

lov pravičnosti, državljanske vrline in svobode (pred opresijo) in ne oziraje se na usodo Dreyfusa 

– zavzemal za načelno in abstraktno pravico, ki je bila po njegovem (in nato tudi v mišljenjski 

logiki Hanne Arendt) neprimerno dragocenejša od posameznika (Marrus 1995, 157).67 

V času, ko je Hannah Arendt v Ameriki predavala o aferi Dreyfus, se je memorija o 

njej v vse bolj zaostrenih družbenih pogojih, ki jih je v Evropi diktiral naraščajoči val fašizma, 

okrepila. Jean Guéhenno (1890–1978), francoski pisatelj in član odporniškega gibanja v drugi 

svetovni vojni, je v zvezi s afero Dreyfus menil, da gre pri posredovanju dreyfusarskega habitu-

sa sodržavljanom za pomembno transmisijo »tradicije pravičnosti z ene generacije na drugo«. 

Model antifašističnega komiteja »CVIA–Comité de vigilance des antifascistes« se vpisuje v 

strukturni red, ki ga je zastavila dreyfusarska linija afere Dreyfus, saj je med svoje ključne načr-

te vključil »boj razuma zoper teror in predsodke«, četudi vsi člani niso delili istih pogledov na 

način in usmeritev tega boja. Afera Dreyfus je doživela še eno »vstajenje« v času alžirske vojne 

(1954–1962). Ko so potekale »mirovne operacije«, de facto pa vojna pustošenja, so francoski 

in alžirski intelektualci režimu nasprotovali. Tedaj se je znova razprl prepad, skozi katerega so 

privreli predsodki in »argumenti«, oblikovani že v času afere Dreyfus. Intelektualci različnih 

profi lov so ostro nasprotovali režimskemu načinu reševanja alžirske krize; med njimi sta bila 

od zgodovinarjev aktivna Pierre Vidal-Naquet in Henri-Irénée Marrou, med pisatelji André 

Malraux, Roger Martin du Gard, François Mauriac in Jean-Paul Sartre, ki so se vsi sklicevali 

na afero Dreyfus. Družbeni angažma francoskih intelektualcev zoper zatiranje alžirskega ljud-

stva s strani francoske vlade, ki je oktobra 1958 pripeljal do objave brošure »Nous Accusons« 

z nedvoumno referenco na Zolajevo besedilo »J’accuse«, nato pa leta 1960 še do »Manifesta 

intelektualcev«,68 ki je evociral »Manifest intelektualcev« iz leta 1898, je potemtakem neposre-

dno reaktiviral referenčne kraje kolektivne memorije, povezane z afero Dreyfus. 

66   Izmed pertinentnejših, epistemično-zgodovinskih kritik je treba izpostaviti pomisleke Georgea Lichtheima (Th e Con-

cept of Ideology and Other Essays, 1967), ki je menil, da je v pisanju Hanne Arendt »razlikovanje med metafi ziko in 

politiko izgubljeno ali zamegljeno v coni somraka, kjer se zdi, da ni več pomembno, ali imamo opraviti z dejanskimi 

dogodki, sodobnimi verjetji o dogodkih ali pa gre za zaporedne refl eksije o njih, ki so jih proizvedli misleci z motivi in 

s prepričanji, ki so bili povsem tuji udeležencem« (po Marrus 1995, 160). Druga, precej bolj neposredna kritika prihaja 

izpod peresa Isaiaha Berlina (1992, 82), ki v delu Hanne Arendt ni videl nobenih pertinentnih argumentov, dokazov 

ali resnih zgodovinskih misli. Michael R. Marrus (1995, 160) meni, da se v tem, da se Hannah Arendt vselej loteva le 

površine fenomenov, ki naj bi odražali domnevno globlje tokove, nikjer pa teh podrobneje ne opredeli, odkriva struktur-

na sorodnost z njenim fi lozofskim kolegom Martinom Heideggrom. Vsekakor bi to strukturno lastnost, nemara bolj 

značilno za srednjeevropske kakor zahodnoevropske kraje, se pravi zvezano s kulturnim prostorom, ki sta ga temeljno 

oblikovala germanofoni imaginarij in družbena razmerja, značilna za nemško družbo, lahko temeljiteje preiskali tudi 

na slovenskem polju družbenih znanosti in humanistike, kjer je, zdi se, takšen površinski pristop, ki se zmerom znova 

odvrača od resne analize zgodovinskega materiala in upoštevanja konkretnega konteksta, tako rekoč ultimativna (anti)

intelektualna zapoved.

67   Kakor navaja Pierre Vidal-Naquet (2006, 29), je Clemenceau v trenutku skrajne napetosti med dogovarjanji o nadaljnji 

strategiji delovanja tik pred pomilostitvijo in amnestijo, ki sta neprijetno zasukali načrte ožje skupine dreyfusistov, raz-

burjeno vzkliknil: »Za Dreyfusa mi je vseeno, naj ga razsekajo na kose in požrejo!«

68  Subverzivni antikolonialni intelektualni manifest, imenovan tudi »Manifest 121«.
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ali da bo realno ali fantazijsko odstranil »dolo-

čene sestavine nacionalne totalnosti« (Balibar 

1988, 80). Za nacionaliste torej ni nič bolj ne-

varnega od »tujca«, ki doseže, kakor je denimo 

dosegel Alfred Dreyfus, pomembno mesto 

v državni upravi ali v državnem sistemu in s 

tem postane – ne da bi v očeh nacionalistov 

za to imel ustrezne kvalifi kacije (ukoreninje-

nost, ustrezne kulturne in fi zične atribute in 

patronimijo) – »reprezentativen za nacijo«. V 

nacionalističnem in rasističnem kategorialnem 

aparatu so s tako gesto zamajani sami temelji 

identitete nacionalistov oz. rasistov. 

Madeleine Rebérioux za razliko od Éti-

enna Balibarja, s katerim se sicer v nekaterih 

pogledih strinja in upošteva njegovo razume-

vanje izključevalnih družbenih praks, govori 

o ksenofobiji (namesto o rasizmu), ki jo ima 

za eno od modalnosti in indikacij, vselej raz-

krivajočo prisotnost nacionalizma v določe-

nem družbenem prostoru. Poudarja, da je 

imel v času afere Dreyfus stari religiozni an-

tijudaizem vse manjši pomen, medtem ko sta 

nacionalistični antisemitizem in ksenofobija 

naraščala in celo dosegla svoj višek. Četudi je 

antisemitska gonja zoper Alfreda Dreyfusa 

pritegovala tudi antijudaistične privržence, se je obenem notranje prenovila in modernizirala, 

ne da bi se v svoji integralnosti ponavljala. Nove modalnosti antisemitizma so precizno in 

kontekstualno zvezane z ruskimi pogromi v 80. letih 19. stoletja ( judovski begunci so prihajali 

iz Rusije na zahod vse do prve svetovne vojne).76 V tem času se v Franciji pojavljata dve raz-

lični državljanski drži: na eni strani republikanski patriotizem, ki je vodil v smer egalitarnosti 

in izenačevanja vseh prebivalcev Francije, in nacionalizem, ki je, kakor poudarja Madeleine 

Rebérioux (1994), temeljil na eliminacijskih praksah. V primerjalni analizi družbenih kriz 

76   Judje, ki so se priseljevali v Francijo in v Pariz v tem času, so, kakor pravi Madeleine Rebérioux (1994), imeli posebno oblačilno 

in religiozno kulturo, drugačne prehranjevalne prakse, celo drugačen način česanja, oblikovanja frizure in britja brade. Bili so torej 

»bolj ekscesni« od Italijanov, ki so se vsaj v nedeljo oblekli kakor Francozi, medtem ko so judje permanentno ostajali »problematič-

no drugačni«. Prav uporaba razlik v prid tistih, ki si želijo družbo prilagoditi svojim koristim in dobičku, pravi Madeleine Rebério-

ux, je značilnost francoskega nacionalizma s konca 19. stoletja. Ta nacionalizem nenehno teži k eliminaciji (ne zgolj k izključevanju) 

drugega in drugačnega. Madeleine Rebérioux tu eksplicitno uporablja termin élimination, ki ga ima za manj spodobnega in bolj 

upravičenega kakor termin exclusion. Cf. Rebérioux 1994; o povezavi nacionalizma in spodobnosti tudi Mosse 2005.

zapreti v predeterminirane skupine. Politična levica je bila dolgo brezbrižna do kulturnih raz-

lik prav zaradi tega, ker sta se desnica in predvsem skrajna desnica po francoski revoluciji 

naselili v nišo, ki jo je dopuščalo revolucionarno poudarjanje enakosti pred zakonom in zane-

marjanje premišljene politike razlik, ki jih je revolucionarni zagon skušal prej izbrisati kakor 

računati z njimi (tudi zaradi tedanjih političnih okoliščin državljanske in drugih vojn).74 

Nacionalizem je politični in kulturni fenomen 19. stoletja, iz katerega se strukturno razvije 
rasizem. Étienne Balibar v več svojih tekstih poudarja »partikularno pomembnost povezave med 
rasizmom in nacionalizmom« (gl. Balibar 1993, 78; in 1988). Rasizem je v takšnem okviru ena 

od ključnih manifestacij in tendenc nacionalizma, pri katerem se morajo pravi nacionalisti, tisti, ki 

naj bi jim nacionalna »zemlja« oz. »gruda« zakonito pripadala, razmejiti od lažnih nacionalistov, 

ki se »nespametno okoriščajo« z »bogastvom« te »zemlje«. Da bi nacionalizem spojil tak naro-

dnjaški dispozitiv, potrebuje repoussoir: nekoga zunanjega, tujca, povzdignjenega v absolutnega 

sovražnika, ki katalizira vse družbene zamere in nelagodja. V času afere Dreyfus je močan naci-

onalizem kulminiral v antisemitizmu,75 ki se ni mogel opredeliti drugače kakor per negationem, 

skozi sovražnika oz. grešnega kozla: juda, ki ga je uporabil za to, da je polariziral in stopnjeval 

kolektivno sovraštvo v identifi kacijsko orodje za družbeno kohezijo, zasnovano negativno skozi 

rasistično identiteto v razmerju do »sovražnega tujca«. Sovraštvo do tujcev in zavračanje drugega 

dosežeta paroksistično raven, ko element tujosti – namesto da bi ostal pasiven, oddaljen in ekso-

tičen, kakršnega si zamišljajo rasisti in ksenofobi – postane ekonomsko in politično aktiven ali ko 

se približa kolektivu, ki na določenem teritoriju velja za ekskluzivnega posestnika. V hipu razvoja 

lastnih ekonomskih in političnih dejavnosti postaneta tujec ali skupina tujcev virus ali notranji 

sovražnik v telesu nacije (organicistična metaforika je značilnost razvitih nacionalizmov), ki naciji 

– seveda na reprezentacijski ravni te nacionalistične nacije – grozi, da bo zamajal njene privilegije 

izvrsten, sta ostala dosmrtna prijatelja. Izdal je knjigo Les preuves relatives à l’aff aire Dreyfus (1898), v kateri je metodično 

in s pomočjo analize dokumentov, se pravi na soroden način kakor zgodovinarji tega časa, razkril Dreyfusovo nedolžnost 

(Les preuves so najprej izhajali kot podlistek v časniku La Petite République). Jaurèsa je 31. julija 1914 umoril Raoul 

Villain, ki ga je desničarska nacionalistična porota na sodišču oprostila, Jaurèsovi vdovi pa naložila sodne stroške. Leta 

1924 – v času Cartel des Gauches – so Jaurèsa prenesli v Panthéon in André Malraux je leta 1964 z nedvoumno referenco 

na njegov dreyfusarski boj rekel, da »nad njegovim pepelom bdi pravica«. Cf. Reberioux 1994.

74   Francoski ultradesničarski diskurz je v času francoske revolucije za lastne potrebe naglo adaptiral reakcionarni politični pam-

fl et o francoski revoluciji (Refl ections on the Revolution in France, 1790), ki ga je zložil Edmund Burke (1729–1797), angleški 

liberalec, ki je v času revolucije ad hoc postal konzervativec (torijec). Ta diskurz, ki obsodbo francoske revolucije utemeljuje 

s tem, da revolucionarji pozabljajo na svojo ukoreninjenost, s tem, da se zgodovina ne začenja z njimi samimi in da revoluci-

onarji iz preteklosti ne morejo narediti tabule rase, ter s tem, da prav tako ne morejo povsem izbrisati regionalnih razlik, je 

nato hranil skrajnodesničarsko misel domala vse 19. stoletje in nato še dobršen del 20. stoletja. V to konzervativno matrico 

se vpisujeta etnična toleranca habsburškega imperija (Burke je bil »Metternichovo nočno branje«) in antiintelektualizem. 

O antiintelektualizmu v predmarčnem obdobju gl. tudi Rotar 2007. Za sociološko analizo intelektualcev politične levice in 

desnice v aferi Dreyfus gl. Franzmann 2004, zlasti poglavje »Bausteine einer Soziologie des Intellektuelle«, 541–549.

75   Édouard Drumont (1844–1917), eden najbolj zagrizenih francoskih antisemitov zadnje tretjine 19. stoletja, ki je leta 1886 

izdal velikansko in obsežno uspešnico La France juive, v 90. letih 19. stoletja pa je začel izdajati antisemitski časnik La 

Libre parole, ki je imel izjemen vpliv pri razpečevanju antisemitskega in antidreyfusarskega diskurza. V La Libre parole je 

Drumont leta 1892 oznanil, da so »judje najbolj tuji od tujcev« (les juifs sont les plus étrangers des étrangers). Cf. Rebérioux 

1994. Ne smemo pozabiti, da se v času afere Dreyfus nestrpnost do tujcev ni izražala zgolj skozi manifestacije zoper jude, 

ampak tudi zoper druge »tujce«; Madeleine Rebérioux (1994) omenja masakriranje Italijanov v Aigues-Mortes leta 1893.

Slika : Madeleine Rebérioux (–), 

francoska zgodovinarka, specialistka 

za Tretjo republiko, delavsko gibanje in 

afero Dreyfus, med letoma – je bila 

predsednica »Ligue des droits de l’homme«, 

ki je bila ustanovljena v asu afere Dreyfus
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nevzdržno vektorsko zgodovino na posamične družbene segmente in področja in s tem raz-

krivata kompleksna razmerja med njimi, z drugimi besedami, pomeni približati se intelek-

tualni zgodovini, ki je zmožna dojemati stalni proces nastajanja intelektualcev na način, pri 

katerem je prepoznavanje inavguracijskega momenta temeljno za to, da se nenehno kritično 

meri preteklost in s tem zagotavlja epistemično pertinentna prihodnost.

Kratko besedilce Émila Durkheima iz 1904 »L’élite intellectuelle et la démocratie« na 

samem začetku vsebuje implicitno referenco na afero Dreyfus, obenem pa z imperativom 

državljanskosti meri na kategorične zahteve intelektualnega habitusa dans la cité: 

»Pisatelji in učenjaki (savants) so državljani; očitno je torej, da je njihova dolžnost 

sodelovati v javnem življenju. Potrebno je le dognati, v kakšni obliki in v kakšnem 

merilu. [...] Nedvomno je dobro, da so intelektualci zastopani v razpravljalnih 

skupščinah; poleg tega, da jim njihova kultura omogoča, da v razpravo vnašajo 

informativne prvine, ki niso zanemarljive, so tudi bolj kakor kdorkoli drug kvali-

fi cirani, da pri javnih oblasteh zagovarjajo interese umetnosti in znanosti.«78

Zolajeva intervencija v javnost januarja 1898 je spremenila vse.79 Afera Dreyfus se je skozi 

njegov javni nastop transformirala v nekaj povsem drugega, kar je bila dotlej (na reprezentacij-

ski ravni): bila je senzacionalistična vohunska prigoda, ki je zaradi omejenosti na pravno raven 

in množečih se skrivnosti, povezanih z netransparentnostjo procesa (za zaprtimi vrati), satu-

rirala časnike, hranila medijska tekmovanja in obrekljiva dnevna omizja, poslej pa je postala 

preskusni kamen državljanstva in republikanskih vrednot ter vrlin in je zadevala vest slehernika 

kot državljana. Prestop iz prve v drugo sfero je pravi epistemični prelom. Pomenil je bistveni 

premik od premoči obskurantističnih difamacij klerikalne antisemitske desnice v družbenih 

reprezentacijah k jasni, nedvoumni in javni argumentaciji »intelektualcev«, kar pomeni k uvelja-

vitvi državljanskega habitusa v »intelektualnem okviru«, katerega reprezentacijsko pobudo je v 

večjem delu prevzela republikanska levica. Znamenja pojava nove simbolne moči, utemeljene na 

sekulariziranem kulturnem kapitalu in državljanskem habitusu, so se sicer nakazovala že prej, 

vsaj od srede 19. stoletja dalje. Vendar pa javni nastop »intelektualcev«, pisateljev in nekaterih 

akademskih učenjakov, ki so dvignili glas v imenu avtonomije in specifi čnega izvedenstva (eks-

pertize) v obrambo vrednotenja, inherentnega njihovi profesiji: paradigmi »resnice« (z juridič-

nim značajem), dejansko pomeni bistven prelom interesov te »intelektualne« manjšine z interesi 

vojske in raison d’État, ki so bili dotlej spojeni z učenjaškim umom v homogeno celoto.

78   V istem tekstu Durkheim podpira tudi angažma znanstvenikov in intelektualcev v popularnem izobraževanju na že 

omenjenih ljudskih univerzah. Ta se mu zdi potreben v smislu ljudskih conseilleurs in éducateurs: »Naš namen je poma-

gati sodobnikom, veliko bolj kakor vladajočim, da se prepoznajo v svojih idejah in v svojih občutkih; katera vloga pa bi 

lahko bila bolj koristna v stanju mentalne zmedenosti, v kateri živimo?« (Durkheim 1904).

79   Objavo Zolajevega članka v eni od preteklih številk revije smo že navedli, želimo pa opozoriti tudi na Zolajevo »Izjavo 

poroti«, ki jo objavljamo v pričujoči številki revije v rubriki »Documenta historica«.

tedanjega in današnjega časa, ki ju Madeleine Rebérioux sicer vidi v tesni strukturni bližini 

(socialnoekonomska, politična in etnična kriza s poudarjeno ksenofobijo je aktualna v obeh 

primerih), pa avtorica izpostavlja tudi ključno razliko, ki jo vidi v tem, da je v današnjem sve-

tu mogoče opaziti velikanski osip državljanskih praks z volilno pravico na čelu (v času afere 

Dreyfus so volilci izkazovali okoli 78–80 % udeležbo). 

Ta sumarni pregled reprezentacij afere Dreyfus skozi obdobja nam razkriva, da je po-

trebno nenehno bdeti nad zahtevami, ki jih pred nas postavlja »intelektualna« dediščina, ki je 

naposled skozi afero Dreyfus ustvarila koherentno družbeno vez med civilno držo in profesi-

onalno kompetenco posameznika. Zanemarjenje sprotnih intelektualnih zahtev hitro ustvari 

pogoje za sprevračanje pomena in prilaščanje pomenskih polj s strani nezahtevnih občih mest 

in predsodkov. Prepoznati operacionalizacijsko družbeno vez med družbeno in intelektualno 

obliko (če v zvezi s prvo mislimo znanstveno skupnost, v zvezi z drugo pa njeno zmožnost za 

rokovanje s kritičnimi zahtevami) pomeni razpolagati z intelektualnim habitusom. 

Afera Dreyfus, intelektualci in antiintelektualizem 

Vrnimo se zdaj k aferi Dreyfus in njeni »intelektualni« dediščini. Afera je tistim, ki so 

prišli po njej, zapustila tri »danosti«, ki danes konstituirajo zgodovino in preučevanje inte-

lektualcev (seveda ne gre za kake fi ksne »danosti«, ampak za dinamične kategorije): ime, ki 

identifi cira socialno kategorijo, akt, ki reprezentira individualni politični angažma v državljan-

skem prostoru, in mišljenje, ki nosi ta angažma in defi nira intelektualce (Duclert 1997, 69). 

Če je socialna zgodovina »intelektualcev«, zajetih v trenutku njihovega nastanka v času afere 

Dreyfus, dokazala nujnost, da analiziramo različne dinamike postajanja »intelektualcev« in 

prav tako heterogene rabe te kategorije, tega ne moremo trditi za politično zgodovinopisje, pri 

katerem v poglavju zgodovine intelektualcev še vedno prevladuje statičnost neposredno pri-

tegnjenih v zgodovino, kakor da gre pri lagodnih izobražencih, ki oblikujejo tako vzpostavljeno 

»elito«, za dejanske zasluge in ne za sociopolitično investituro.77 Konstituirati »intelektualce« 

kot take – ta spontanizem, po katerem je »intelektualec« slehernik z visokošolsko diplomo, 

se v slovenskem zgodovinopisju dogaja tako rekoč neprestano, ne da bi premislili in vsebinsko 

ter konceptno pretresli sleherno etapo njihovega angažmaja – pomeni prezreti ključno raz-

sežnost intelektualne konstitucije: epistemični moment nastanka in družbena razmerja ob 

nastanku. Politična zgodovina, ki sprotna politična dejstva priteguje v zgodovino kot taka 

(neproblematizirana), le težko razume lik »intelektualca« (si pa ga tem laže in neskrupulozno 

prilašča), saj ji je s svojo nadležno kritično metodo (ki bi naposled morala biti temeljno zgo-

dovinopisno orodje, pa še zdaleč ni tako) tuj, zunanji. Razširiti pojem »intelektualca« danes, 

pravi Vincent Duclert (1997, 82), pomeni okrepiti socialno in kulturno zgodovino, ki lomita 

77   Širše o zgodovini in socioloških razsežnostih delovanja »intelektualcev« gl. Charle 1990 in 1996, Pinto 1984, Lepsius 

1964, Lepenies 1992, Winock 1997.
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Zola, dedič naturalizma in prototip 

»intelektualca«, je torej v času afere simboli-

ziral »odrivni model« (modèle repoussoir)82 

»intelektualca«, ki so ga skušali branilci in 

zagovorniki strogega ločevanja znanstvene-

ga in etičnega režima, privrženci nevprašljive 

intelektualne uveriženosti in institucionalne 

zvestobe, očrniti. V tem odporu zoper novum, 

izražen v obliki mentalne suverenosti in na 

novo vzpostavljene avtonomije, ki ni bil prvi te 

vrste v Franciji 19. stoletja (prim. Loué 1997; 

Charle 1986; Duclert 1997, Winock 1997), je 

rekurentni retorični topos, s pomočjo katerega 

se v značilnem antagonističnem, »juridičnem« 

diskurzu (mi/oni, dobro/zlo, zdravo/bolno 

ipd.) izvršuje degradacija novega, proletariza-

cija pisatelja. Sočasno z rojstvom »intelektu-

alcev«, ki so od januarja 1898 močno zamajali 

razmerja med dreyfusarji in antidreyfusarji, 

se je skozi retorično simbolno nasilje razvil 

virulentni in kompleksni antiintelektualizem, 

katerega permanenca je enako kljubovalna 

kakor predmet ideologije zametovanja in raz-

krinkavanja sam. Nekoliko shematično lahko 

v trenutku afere Dreyfus razločimo dva tipa 

antiintelektualizma, ki sta se odkrito manife-

stirala v javnem prostoru. Prvi je bil utemeljen na sovražnosti, ki se je sprostila ob Zolajevem 

javnem nastopu – kot nastopu »intelektualca« – in je bila uperjena zoper vse, ki so se prijavili 

k besedi kot »intelektualci«.83 Ta reakcija je bila zasnovana na družbenih reprezentacijah novih 

82  Po Le Beguec 1979.

83   Odtod, kakor prenicljivo izpeljuje Christophe Charle (1986, 74), ostentativno pojavljanje antiintelektualnih komen-

tarjev ob peticijah – zlasti še pri podpisnikih za t. i. »Monument Henry«, ki so ga v uredništvu La Libre Parole (eno 

od frontalnih antisemitskih in antidreyfusarskih glasil) sprožili po samomoru poročnika-polkovnika Josepha Henryja 

(1846–1898; v zaporu Mont-Valérien si je 31. avgusta 1898 prerezal vrat), ponarejevalca enega od ključnih dokumentov 

zoper Alfreda Dreyfusa v aferi (uporabljen je bil na sodnem procesu zoper Zolaja), t. i. »ponarejenega Henryja« (faux 

Henry), v podporo njegovi vdovi. Podpisovanje pod »Monument Henry«, ki v podnaslovu razkriva indikativno preple-

tenost krščanskega usmiljenja z antisemitizmom: (Za vdovo in siroto polkovnika Henryja in zoper juda Reinacha), in 

zbiranje denarja za Henryjevo vdovo je bilo odprto med 14. decembrom 1898 in 15. januarjem 1899. V tem času se 

je pod peticijo podpisalo okr. 25.000 podpisnikov, zbrali pa so okoli 131.000 frankov. Navedimo dva simptomatična 

primera negativne percepcije »intelektualcev«, ki so ju navedli antidreyfusarji kot svoje pripise oz. komentarje na dolgem 

seznamu podpisnikov »Monument Henry« (ta dokument-seznam je odličen vir za strukturo antisemitizma in nacio-

nalizma v Franciji konec 19. stoletja): »Peloux (M), študent medicine, ne intelektualec« ali »trije stažisti kirurške službe 

Laënnec, ki so siti anarho-intelektualnih pridig ...« (Charle 1986, 74). S tem, ko so se podpisniki opredeljevali v razmerju 

Pojem »intelektualec«, razpršeno uporabljan v javnem diskurzu že pred letom 1898, 80 

se je po januarju 1898 mahoma transformiral in pridobil zgoščeno semantično razsežnost, 

impregnirano skozi praktični in državljanski čut – če si za naše potrebe nekoliko sposodimo 

Bourdieujevo terminologijo – Zolaja in drugih javnih dreyfusarjev, ki je ni bilo mogoče enako 

hitro konzumirati.81 Besede ni prvi uporabil Georges Clemenceau, urednik časnika L'Aurore in 

dreyfusar, kakor se napačno podaja, lahko pa bi rekli, da jo je sprovociral; Clemenceau je takoj 

po objavi Zolajevega pisma »Obtožujem...!« (13. januarja 1898) sicer napisal članek z naslo-

vom »Protest« (»Protestation«, 14. januarja 1898), v katerem pa besede »intelektualec« ni. Na 

ta članek pa je v časniku Le Journal odgovoril Maurice Barrès – in v tem besedilu z naslovom 

»Protest intelektualcev« (»La protestation des intellectuels«, 1. februarja 1898) pravi:

»Nemara berete dvojni seznam, ki ga L’Aurore objavlja vsak dan; nekaj sto 

oseb je tam v spremenjenih izrazih potrjevalo svoje simpatije do nekdanjega 

kapetana Dreyfusa. Ali se vam ne zdi, da je Clemenceau našel odlično bese-

do? To naj bi bil ”protest intelektualcev”!«

Vendar pa mitologija izvorov oz. prvih denominacij nima nobenega pravega pomena (kro-

nološko distribucijo navajamo zato, ker je pomembna za razumevanje razmerij med družbeni-

mi agensi in ustanovami v družbenem prostoru), precej bolj pomembno je pojasniti kontekste, 

motive in učinke posamičnih pojavitev termina »intelektualec«, pri čemer so se seveda rabe 

pri dreyfusarjih in pri antidreyfusarjih močno razlikovale; še več, za »intelektualce« so veljali 

tudi tisti, ki so termin »intelektualec« zavračali in degradirali (npr. Maurice Barrès). Poskus 

defi niranja »intelektualca« ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja v Franciji (a tudi v drugih 

okoljih, še zlasti v temeljito antiintelektualnem družbenem prostoru habsburške monarhije) je 

torej projekt per se, ki mora poleg različnih rab pri sleherni upoštevati tudi simbolno variabil-

nost, komponente političnega konfl ikta in kulturne dispozicije okolja, zato se mu tu ne bomo 

ekstenzivno posvečali, hoteli smo zgolj opozoriti na delikatnost in potrebno niansiranost pri 

zgodovinsko-semantični eksplikaciji pojma in pri zasledovanju njegovih nadaljnjih transfor-

macij. Govoriti o »intelektualcu« nasploh (v kateremkoli okolju) je v nasprotju z zgodovinsko 

logiko intelegibilnosti in tudi v nasprotju z metodološko strogostjo.

80   Starejše rabe besede »intelektualec« v 80. letih 19. stoletja, razširjene predvsem v francoskem romanopisju (npr. Henryja 

Bérengerja, 1867–1952, pisatelja, novinarja in politika), so se – kakor prikazuje William Johnston (1974, 45) – nanašale 

na »učene može, ki so se abruptno vmešavali v politiko«. Če vzamemo to »ugotovitev« J. Johnstona zares, so se »abrup-

tno vmešavali v politiko« Voltaire, D’Alembert, Diderot, Olympe de Gouges, Manon Rolland, Locke, Condorcet, Mill, 

Constant, Tocqueville in številni drugi. Tudi v Severni Ameriki je kar nekaj takih intruderjev. Johnstonova izjava kaže na 

to, da je avtorjeva percepcija politike zelo ekskluzivna (nedemokratična). Prikazati želim, da je z deskriptivnimi kriteriji 

mogoče tematizirati le navidezne, ne pa tudi dejanskih razlik.

81   Kako tesno je pojav »intelektualca« zvezan s strukturacijo in avtonomizacijo literarnega polja, dobro prikazujeta članka Charle 

1977; in Sapiro 2003. Najpomembnejša delitev dela v intelektualnem svetu v tem procesu sovpada z dvema antagonističnima 

elementoma: duhovnikom (na strani tradicionalnih vrednot, kontinuitete in hierarhično-patriarhalne verovanjske strukture, legi-

timacija skozi božjo instanco in cerkveno hierarhijo) in prerokom (na strani avtonomizacije mišljenja, diskontinuitete in razmerij 

ekvivalence, vzpostavljenih prek posamičnih kompetenc). Konec 19. stoletja se razvije funkcionalna oblika literarnega profetizma 

(preroštva), ki poteka prek rutinizacije karizme ključnih izpostavljenih fi gur. Émile Zola seveda sodi v to dogajanje.

Slika : Seznam podpisnikov peticije 

»intelektualcev« (dreyfusarjev), objavljen 

v L'Aurore, . marca  (© Préfecture de 

police, Pariz)
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Za Barrèsa je angažma »intelektualcev« izražal njihov status žrtvovanih v procesu 

družbenega napredka. Antidreyfusarski avtor demagoško kontrastira pozitivno ljudskost 

in instinkt (spontanizem) z negativno vzvišenostjo »intelektualcev« in njihovo »zavestjo«. 

Negativno poudarja tudi njihovo ločenost od naturaliziranega družbenega telesa Francozov 

(»argument« naravne povezanosti s skupino). Sancta simplicitas, seveda v skrajno vulgari-

zirani verziji ponižana do prostaštva, ki ga Barrèsov diskurz anticipira, je za avtorja meri-

lo stvari. Pa vendar skuša Maurice Barrès s pomočjo scientistične in rasistične metaforike 

(meja človek/žival) dokazati inferiornost »intelektualcev«, njihovo družbeno neuporabnost 

in nelegitimnost njihovega angažmaja: 

»Ti nedobrodošli geniji, ti bedni zastrupljeni duhovi, katerih zbirko dela 

L’Aurore, si zaslužijo popustljivo usmiljenje, podobno tistemu, s katerim nas 

navdajajo morski prašički, ki jih mojstri iz laboratorija Pasteur okužijo s ste-

klino. Seveda je te nesrečne živali treba pobiti ali vsaj imeti pod nadzorom 

v trdnih kletkah, vendar pa bi bilo fi lozofsko nepravično, če bi jih prekleli. 

Njihovo žalostno stanje je nujen pogoj za znanstveni napredek. Pes, ki so mu 

vzeli možgane, je naredil precejšnje usluge psihofi ziološkim študijam, ki jih 

čaka velika prihodnost.« (Po Duclert 1997, 71.)

S podobno surovo in nasilno »popustljivostjo« do »intelektualcev«, ki lepo ponazarja 

antidreyfusarsko metaforično kontaminacijo in kroženje antidreyfusarskega diskurza, raz-

polaga publicist in pisatelj George Bonnamour (Georges Bec; roj. 1868), ki je popisal vtise 

s procesa Zola in jih objavil v posebni knjigi leta 1898. V njej beremo:

»Treba je biti popustljiv do teh drobnjakarjev. Zrasli v sencah knjižnic, ne 

vedo nič o življenju in nič o ljudeh, vsi napihnjeni od vednosti, ki obremenjuje 

njihove možgane, kakor knjige bukinista prenapolnjujejo njegovo trgovino in 

se kopičijo vse do njegove postelje; po vsem svetu razširjajo vednost, ki jo 

imajo o neki majhni fragmentarni resnici. Z višine erudicije prezirajo uboge 

ljudi z domišljavo prepričanostjo, ki pušča vznemirjene ljudi, ki jih – kakor 

mene – to ne čudi.« (Po Duclert 1997, 74–75.)

Morilski sarkazem starorežimskega (rasističnega) uma Mauricea Barrèsa, ki je vpisan 

med vrstice z analogijo morskih prašičkov in »intelektualcev«, in Bonnamourjeva substitucija 

direfenciranega mišljenja »intelektualcev«, ki je nastalo z metodično kritičnostjo, z »drobnja-

karstvom« (opraviti imamo z antiintelektualnim, verovanjskim umom, ki nenehno išče celost, 

enost in enostnost, ki ne zdrži diferenciacije, zato vse odklone od celosti celi kakor rane), ki si 

za podlago jemlje sovraštvo do knjig, sta pri obeh avtorjih (v nadaljevanju) dodatno poudarjena 

s frontalnim napadom na razum, ki naj bi pri »intelektualcih« bil zgolj »napuh razuma«, ki naj 

bi »intelektualce« tako ali tako same na sebi »degradiral«. V takih primerih antiracionalizem 

intelektualcev kot »zvodnikov«, »zapeljevalcev«, skratka ljudi, ki s pomočjo demagogije zavajajo 

druge, zlasti mlade ljudi na »napačno« pot (cf. Winock 1997).84 Antiintelektualna propagan-

da je okoli pojma »intelektualec« razpostavila vrsto negativnih sinonimov: nered, degeneracija, 

izdaja itn., nikdar pa se ni spustila v pojasnjevanje ali razumevanje samih temeljev »intelek-

tualizma«, kakor tudi ne v refl eksijo lastnega antiintelektualizma. Od Ferdinanda Brunetièra 

(1849–1906) prek Mauricea Barrèsa (1862–1923) pa do Charlesa Maurrasa (1868–1952) 

kot tipičnih predstavnikov antiintelektualnih diskurzivnih strategij (danes bi takim zapisom 

lahko rekli »sovražni govor«) so antidreyfusarji in konzervativni misleci, ki jim je kritična misel 

»intelektualcev« zbujala grozo – predvsem s pomočjo Action française85 –, zgradili obsežno 

omrežje referenčnih diskurzivnih krajev. Pomenska podlaga negativnih družbenih reprezentacij 

»intelektualcev«, pravi Vincent Duclert (1997, 70), je bila v temelju povezana s štirimi sovraštvi, 

povzetimi iz časa francoske revolucije in prirejenimi novi situaciji: sovraštvom do razuma, so-

vraštvom do demokracije, sovraštvom do tujcev in sovraštvom do judov. 

Utemeljitveni akt antiintelektualizma iz časa afere Dreyfus smemo videti v že omenje-

nem Barrèsovem članku »La protestation des intellectuels« z dne 1. februarja 1898 v Le Jo-

urnal, v katerem prvič uporabi besedo »intelektualci«, in sicer v registru degradacije, ki ga je 

antidreyfusarski tisk takoj pobral in se iz njega v naslednjih letih neizčrpno napajal. Barrès 

je s člankom želel klinično preiskati domnevne »intelektualce«, podpisnike »protestov«, ki 

jih je imel za »usodni odpadek v prizadevanju družbe, da bi ustvarila svojo elito« (Duclert 

1997, 70). Tu je njegov diskurz, nasičen z invektivami:

»Nič ni hujšega od teh tolp pol-intelektualcev. Pol-kultura uničuje instinkt, ne 

da bi ga nadomestila z zavestjo. Vsem tem aristokratom mišljenja je veliko do 

tega, da bi zatrdili, da ne mislijo tako kakor prostaška množica. To še predobro 

vidimo. Ne čutijo se več spontano v soglasju s svojo naravno skupino in ne vzdi-

gnejo se do jasnega pogleda, ki bi jim vrnil pretehtano soglasje z množico. Ubo-

gi telebani, ki jih je bilo sram misliti kakor preprosti Francozi [...]«. (Ibidem.)

do »intelektualca«, so seveda obenem potrjevali in razširjali rabo tega pojma. Več o »Monument Henry« pri Reinach 

1901–1911, v 4. zvezku iz 1904, 431–439; gl. tudi Quillard 1899; Wilson 1977.

84   Pomenski register »intelektualca« se je rekrutiral iz starejših družbenih reprezentacij drugih odrinjenih in zaničevanih 

družbenih skupin, posebno judov, žensk itn. Fizične reprezentacije »intelektualcev«, tako vizualne kakor diskurzivne, 

so tako ujete v stare kolektivne predstave; »intelektualci« so »bledi« ali »bledolični«, saj ne živijo virilnega in polnega 

življenja možatih reprezentantov nacije (ki so mišičasti, bojeviti, rdečelični in »zdravi«), so »izpiti«, »suhljati«, »feminil-

ni«, »napudrani«, »dišeči« itn. Logika pripisovanja ustreznih videzov v prvem koraku in gradnja krivde na podlagi teh 

etiket-videzov v naslednjem, ki sta običajno strategiji, inherentni konzervativnim in klerikalnim okoljem, v času afere 

Dreyfus dosežeta kulminacijo z drugim sodnim procesom zoper Alfreda Dreyfusa v Rennesu leta 1899. 

85   »Action française« je bilo nacionalistično ultradesničarsko monarhistično gibanje, ki se je v temelju opiralo na kontra-

revolucionarno ideologijo Josepha de Maistra (1753–1821) in ki so ga ustanovili antidreyfusarji leta 1898, se pravi na 

višku afere Dreyfus. Vodil ga je Charles Maurras, pisatelj in publicist, ki je promulgiral organicistično ideologijo krvi in 

grude v kombinaciji z virulentnim antisemitizmom. Kasneje mu je pri vodenju in koordiniranju pomagal Léon Daudet, 

ki je leta 1908 začel urejati istoimensko publikacijo Action française. V času tridesetih let je Action française hitro zdr-

snila na stran fašizma, kasneje pa so njeni proponenti sodelovali z vichyjsko vlado.
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Kratek stik med dvema pozicijama, dvema epistemičnima horizontoma = dreyfusar-

skim »intelektualcem« in antidreyfusarskim (antiintelektualnim) »učenjakom« na ravni 

akademske misli odpira vprašanje znanstvenega režima v posamičnem horizontu. Kakor 

pravi Vincent Duclert (1997, 75), je temeljno protislovje antiintelektualnega diskurza v 

naprezanju avtorjev, da bi intelektualno utemeljili doktrino, ki odslavlja moč inteligence. 

Antiintelektualni diskurz je diskurz cenzuriranja, sklenjenega mentalnega obzorja; ne gre 

za pertinentno omejitev kompetenc, ampak za arbitrarne in poljubne meje, ki se vedno 

znova sproti premikajo – misel pravih učenjakov (v aniintelektualnih predstavah) naj bi se 

sama ustavila tam, kjer spodobnost (ali »konfl iktnost«, ki ni spodobna) ne dopušča iti dalje 

(kakor je lepo prikazal George L. Mosse /2005/, je spodobnost ideološka kategorija v služ-

bi gradnje nacije). Ker antiintelektualci ne zmorejo producirati koherentne argumentacije, 

so se prisiljeni zateči k sekundarnim argumentom: k videzom (odtod negativna metaforika 

in zmerljivke) in k čudenju in presenečenju (nenehno »čudenje« je ključna antiintelektual-

na gesta, ki izvira iz nezanimanja za dejansko argumentacijsko izpeljavo in iz dekoriranja 

izjavljalnega kraja, kjer umanjka spoznavni moment). Da bi se antiintelektualizem sploh 

mogel obdržati – sam na sebi namreč nima nobene pozitivne vsebine, obstaja le kot zani-

kanje samega sebe –, mora torej izdelati grozečo konstrukcijo »intelektualca«, ki je obenem 

sinonim za nekaj odiozno tujega, zoprno racionalnega, egoistično individualnega, se pravi 

podobo, ki je pravzaprav mobilizirana skozi enake negativne družbene reprezentacije kakor 

podoba juda v antisemitskem okvirju. Prepoznava teh predhodnih fi gur, ki so kontaminira-

le in se zlile z novo podobo »intelektualca«, je antiintelektualizem naredila še bolj nasilen; 

ne gre namreč samo za zlom »intelektualcev«, ampak za poskus uničenja vseh elementov, 

ki so antiintelektualcem in antidreyfusarjem, ki so se imeli za prave zastopnike »francoske 

rase«, tuji. Antiintelektualizem afere Dreyfus je zbudil in na novo centriral stara, tradicio-

nalna sovraštva in predsodke – in prav v tem je bila njegova silovita moč, katere učinek je 

bil nagel uspeh. 

Ključni in utemeljitveni avtor antidreyfusarskega diskurza ostaja Maurice Barrès, ki so 

ga številni kasnejši dreyfusarji, preden je vehementno skočil v antisemitski in antiintelektualni 

dispozitiv in ga nadgradil, visoko cenili.87 Michel Winock (1997, 11–17) v začetnem poglavju 

obsežnega dela Le siècle des intellectuels (1997) opisuje obisk Léona Bluma (1872–1950), 

tedaj sodelavca La Revue blanche (gl. sliko 12)88 in mladega dreyfusarja, v Neuillyju pri tedaj 

87   Napisal je nekaj provokativnih in »nekompromisnih« del, ki so za mladino predstavljala referenčni svet, in razglasil 

»culte de moi«, ki je z magnetno močjo pritegoval mlade.

88   La Revue blanche (1889 v Belgiji, 1891–1903 v Parizu) je bila konec 19. stoletja pomembna (če ne najpomembnejša) 

avantgardna revija, ki so jo leta 1889 v Belgiji začeli objavljati bratje Natanson (Alexandre, Alfred in Th adée), čez dve leti 

(1891) pa se je njen sedež preselil v Pariz, kjer je potem izhajala do 1903. Znala je pritegniti najbolj radikalne, inovativne 

in angažirane mlade pisatelje in umetnike. V njej so objave Mallarméja, Verlaina, Bluma, Bernarda, Gida, Jarryja, Prou-

sta, Renarda, Bende, Péguya, Mirbeauja, Fénéona (ki je bil obenem tajnik revije), Toulousa-Lautreca, Maneta, Sisleya, 

Moneta, Serauta, Vallatonna, Bonnarda, Vuillarda idr. Sprva je bila tesno povezana z barrèsovskim kultom, v času afere 

Dreyfus pa se je razvila v močno žarišče dreyfusarjev. Obisk Bluma pri Barrèsu tako pomeni realno in simbolno pre-

kinitev sodelovanja z dotlej čaščenim avtorjem revije. Zaradi jasnega uredniškega angažmaja na strani Dreyfusa revijo 

krepi antiintelektualizem; vsekakor pa se oba epistemično in spoznavno neperspektivna regi-

stra vzajemno podpirata. Odrekanje vitalnosti in življenjskega elana »intelektualcem« je vpe-

to v prepoznaven antiintelektualni in izključevalni imaginarij, kjer so družbeno nevzdržne 

skupine (denimo judi, intelektualci) izrinjene iz »zdrave« v »bolehno« sfero, kjer niso dani 

pravi pogoji (kakor denimo v »senci knjižnice«) za »normalen« razvoj uma, duha in telesa.86 

Izražanje sovraštva, ki je izbruhnilo na dan skozi polarizacijo pojmovanja »intelektualcev«, 

je bilo usmerjeno predvsem zoper dreyfusarske učenjake in njihove angažmaje oz. podpise v 

»Protestih«, ki jih je objavljal časnik L’Aurore (gl. sliko 10). »Intelektualci« so s svojo diskur-

zivno močjo in nenadno medijsko učinkovitostjo (pred tem je bila medijska pobuda na strani 

škandaloznih antisemitskih antidreyfusarskih medijev) za antidreyfusarje pomenili veliko 

nevarnost; z odprtimi pismi, z argumentacijami, razgrnjenimi v njih, z brošurami in kategori-

alnim aparatom, ki je razkrival pojasnjevalno moč, in naposled tudi s pričevanji dreyfusarskih 

šartistov na sodnem procesu zoper Zolaja so zamajali družbene predstave javnosti in nekate-

rih antidreyfusarjev. Med »napakami«, ki so jih antidreyfusarji prilepili »intelektualcem«, sta 

zlasti močni dve: »kozmopolitizem« in »izdaja inteligence«. 

»Toleriramo, da peščica kozmopolitov, povezana s politiki – eni so bili za-

vrnjeni na splošnih volitvah, drugi kratko malo diskreditirani –, pred seboj 

kakor čredo potiska sveti bataljon duhov, osvobojenih svete vere, ki jo dolgu-

jemo svoji rasi in svoji deželi, brez dokazov pride žalit voditelje vojske.« (G. 

Bonnamour po Duclert 1997, 72.)

Zatekanje k defi nitivnim sodbam, da bi razkrinkali dreyfusarske učenjake, deluje kakor 

simptom težav, na katere so naleteli antidreyfusarji, ko so se hoteli učinkovito odzvati na ne-

vzdržen pojav »intelektualcev«, oboroženih s kritično mislijo. V knjigi vtisov s procesa zoper 

Émila Zolaja, ki jo je spisal George Bonnamour, najdemo opredelitev retoričnega toposa »iz-

dajstva«, tj. »inteligence, ki so jo [»intelektualci«] izdali«. Diskurza Bonnamourja in Barrèsa, 

ki ju označuje  verovanjsko-politizirani okvir mišljenja, se nenehno zadržujeta na ravni sodb, 

ne da bi avtorja kjerkoli ali kakorkoli opredelila kategorije, s katerimi operirata. Njuna diskur-

za povzemata obliko oralne inkantacije, zgrajena sta po formuli: proklamacija–ponovitev.

Drugi antiintelektualizem pa je mogoče povezati z diskusijami, ki so odpirale proble-

matiziranje zaupanja človeka v njegove lastne razumske sposobnosti in prek tega evocirale 

pozitivno vrednotenje iracionalnosti in mistike, v končni instanci pa tudi mistifi kacije. Ven-

dar pa, pravi Th omas Loué (1997, 107–108), se je podobno razcepljena mentalna geome-

trija pojavljala že v letih 1830–1840, nato pa 1850–1860, tako da je bil antiintelektualizem 

v času afere Dreyfus bolj zatekanje k starim držam, ki so jih uporabljali učenjaki in pisatelji, 

kakor resnična novost, zvezana z nastankom novih kolektivnih identitet »intelektualcev«. 

86   Medikalizacija diskurza je poseben fenomen 19. stoletja, ki ga tukaj ne bomo obravnavali, je pa o tem mogoče več pre-

brati npr. v delih: Mosse 2005; Canguilhem 1987; Foucault 2004.
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ki je nujno omejen. Še več, Brunetière gre celo 

tako daleč, da »intelektualcem« zaradi njiho-

ve eksaltiranosti pripiše krivdo za antisemi-

tizem. Napadi Barrèsa, Brunetièra in drugih 

antidreyfusarjev so s svojimi nasilnimi sporo-

čili in s svojim nebrzdanim dosegom izzivali 

in obvezovali »intelektualce«, da so se samo-

defi nirali, da so znova premislili svoje zastav-

ke in vrednote, ki so jih v nasprotnem taboru 

skušali zdrobiti. (Prim. Sapiro 2004.)

Na populistični ravni je nova polarizaci-

ja na intelektualni in antiintelektualni tabor 

povzročila precej vznemirjenja in nekaj »pre-

hodnih fi gur«, ki so v imenu »nevtralnosti« 

zdrsnile v tisti tabor, ki je ustrezal njihovi 

spontani antiintelektualnosti. Za primer bi 

lahko navedli ministra za zunanje zadeve 

v času afere, Gabriela Hanotauxa (1853–

1944), ki je v stilu agresivnega antiintelektu-

alizma à la Brunetière, seveda instinktivno 

sinhroniziran s političnim oportunizmom, 

»spontano« zdrsnil v antidreyfusarstvo; ja-

nuarja 1898 je rekel antidreyfusarskemu 

kolegu Mauriceu Paléologueu: »Ti intelektualci, ki so še pred nedavnim bili moji sodelavci, 

prijatelji, rekel bi moji soverniki, so mi postali odiozni« (po Joly 1989, 644).89

Sklenimo naše razmišljanje o mnogoterih vlogah in funkcijah intelektualcev dans la cité 

v času afere Dreyfus (in s tem implicitno skozi spodbudo za razmišljanja tudi v današnjem 

svetu) z Durkheimovo repliko Brunetièru, človeku starega režima, opremljenem s starim 

kategorialnim aparatom, ki je s člankom »Après le procès« v Revue de Deux mondes, ki velja, 

dejali smo že, za reprezentativni primer antiintelektualizma, 15. marca 1898 izrazil svoje 

antidreyfusarske bojazni, v katerih je v individualizmu in anarhizmu dreyfusarjev in »inte-

lektualcev« videl zgolj potencialno nevarnost družbene deregulacije.90 Za razliko od Émila 

Duclauxa, ki se je tudi odzval na Brunetièrovo besedilo in oznanil »voljo do tega, da ostane 

intelektualec«, je Durkheim svojo misel, namesto da bi povzemala diskusijo že povedanega, 

raje dvignil na načelno raven intelektualnega duha (à l'état d'esprit des »intellectuels«), kjer je 

89   Gaston Paris o Hanotauxu v pismu Gabrielu Monodu (16. avgusta 1899): »Hanotaux je bil sprenevedav in podel kakor 

sicer in nikoli mu ne bom odpustil te drže do vas. Je izprijena duša in poleg tega lažniv duh« (po Joly 1989, 644).

90   Na Brunetièrovo besedilo je poleg Durkheima odgovorilo kar nekaj dreyfusarjev: Raoul Allier, Victor Basch, Célestin 

Bouglé, Émile Duclaux, Gabriel Monod, Paul Viollet idr.

petintridesetletnem Mauriceu Barrèsu. Blumov obisk v zgodnjem decembru 1897 je bil pro-

stovoljen (Blum je Barrèsa občudoval in spoštoval, leta 1892 mu je celo posvetil svojo prvo 

prozo), imel je poseben namen: od Barrèsa je skušal dobiti podpis na peticijo za revizijo so-

dnega procesa zoper Dreyfusa iz leta 1894. Gostitelj in obiskovalec sta se zapletla v pogovor, 

ko pa je Blum omenil podpis, Barrès ni odgovoril neposredno, ampak je vprašanje preslišal 

in začel hvaliti Zolajev pogum. Naposled sta se priznani pisatelj in débutant timide poslovila 

z Barrèsovo obljubo, da bo o podpisu še malo razmislil in bo svojo odločitev Blumu pisno 

sporočil. 

Barrès je obljubo držal, podpis je odklonil, češ da v »tej aferi Dreyfus« doslej ni bilo nič 

dokazanega in da se bo držal »nacionalnega instinkta« (l’instinct national; Winock 1997, 14), 

ob tem pa je znova dodal pripis o svojem občudovanju Zolaja. Prelom Barrèsa z La Revue 

blanche, okrog katere so se zbirali drefyusarji, je bil popoln in dokončen, ireverzibilen. Barrès 

se je opredelil za antidreyfusarski, antisemitski tabor. V naslednjih tednih se je s silovito nagli-

co odvrtela vrsta ključnih zadev; najprej oprostitev glavnega krivca Esterhazyja, nato Zolajev 

članek in nato še Barrèsov odgovor o »protestu intelektualcev«. Lucien Herr, ki so ga dreyfu-

sarji določili, da odgovori nekdanjemu kolegu Mauriceu Barrèsu, se ni obotavljal:

 »Pazite, mislite, da ste uglašeni z nacijo: s seboj imate to hrupno fl uktuirajočo 

in spremenljivo frakcijo nacije, ki vas je razočarala med bulanžizmom in ki ni 

sila, in imate parlamentarce, ki jih zaničujete, in zadovoljene interese in svet 

in judovski in krščanski kapitalizem in religiozne tedne po vsej Franciji; in vse 

to, saj veste, je šibkost. Zoper sebe imate hkrati pravo ljudstvo in ljudi s pre-

mišljeno voljo, izkoreninjence ali, če hočete, nekoristoljubneže, večino ljudi, ki 

znajo postaviti pravo in ideal pravičnosti pred svoje osebe, pred svoje naravne 

nagone in svoj skupinski egoizem. Ti, ki so dejavna sila, bodo ugnali vas in 

surovosti, ki ste jih spustili z vajeti.« (Po Duclert 1997, 80.)

Poleg Barrèsa, ki je večinoma zalagal dnevno časopisje in s tem pokrival najširše bralsko 

občinstvo, je učenjak in literarni zgodovinar Ferdinand Brunetière drugi pomembni avtor, ki je 

kot urednik vplivne Revue des Deux Mondes pomagal razpečevati antidreyfusarsko in antiinte-

lektualno ozračje v krogu bolj ali manj reakcionarne inteligence. Brunètierov primer je zapleten, 

saj povezuje njegovo zmerno antidreyfusarstvo z razvitim antiintelektualizmom, pri čemer ob 

zavračanju neposrednega verbalnega nasilja, ki je tako izdatno pri Barrèsu, Bonnamourju ali 

Maurrasu, ves trud uperi v uničenje in degradiranje »intelektualnih« vrednot. Dodatna kom-

plikacija je v tem, da prav v imenu refl eksije o krizi javnega duha, ki je bila potrebna po procesu 

zoper Zolaja, se pravi, dejansko v imenu intelektualnih načel, proizvaja antiintelektualizem. 

Brunetière ves trud zoper »intelektualce« v prvi vrsti osredotoči okrog reafi rmacije superior-

nosti religije nad znanostjo; po njegovem »intelektualci« nelegitimno uporabljajo svoj razum, 

večkrat primerjajo s kasnejšo Les Temps modernes (s Simone de Beauvoir in z Jeanom-Paulom Sartrom na čelu). Več o 

Revue blanche v Datta 1998.

Slika : La Revue blanche (–), 

»intelektualna« revija dreyfusarjev, 

v kateri je med drugimi objavljal Emile 

Durkheim (avtorske pravice potekle)
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Kratice in okrajšave:

BN –  Bibilothèque nationale (v Parizu)

NAF –  Nouvelles acquisitions françaises

EPHE –  École pratique des hautes études (ust. 1868)

EHESS –   École des hautes études en sciences sociales 

(od 1949 sestavni del EPHE kot njena 6. sekcija, samostojna od 1975)

ENS –  École normale supérieure (ust. 1794)
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