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Kartografiranje pozabe

Orientacijske točke za raziskavo afere Dreyfus v 
slovenskem zgodovinopisju in vloga medijev v aferi

 Članek je bil v nekoliko krajši obliki napisan leta 2008 za mednarodni simpozij 
frankofonije na temo Histoire de l’oubli. V francoščini je bil objavljen leta 2009 v 
zborniku Histoire de l’oubli/Zgodovina pozabe (pariz: aUF in Koper: annales, 2009). 
tukajšnji natis je prva objava slovenske različice besedila.
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gérard noiriel na več mestih v svojih delih govori o francoski tretji 
republiki in skuša z več zornih kotov osvetliti ključno vlogo tiska 
in novinarstva pri oblikovanju konfiguracije družbenega prostora 
republike.1 V tej konfiguraciji, ki jo v najbolj splošnih potezah 
sestavljajo politično, medijsko in znanstveno polje in ki oblikuje 
strukturiran družbeni prostor skozi sistem prostorskih opozicij, 
znotraj katerih družbeni agensi oz. akterji zasedajo specifične 
družbene pozicije, je osrednje gibalo prav medijsko polje.2 po 
ferryjevem zakonu o svobodi tiska (1881), ki je nastal v času, ko so 

1 gerard noiriel, Les fils maudits de la République: L'avenir des intellectuels en France (pariz: 
Éditions fayard, 2005) in À quoi sert l'identité nationale (pariz: agone, 2007).

2 Koncept polja povzemam po bourdieuju in označuje »reificiran družbeni prostor«, 
kar pomeni relativno avtonomen svet, v katerem se kaže distribucija raznih vrst 
dobrin in storitev oz. v katerem so posamični agensi in skupine lokalizirani, pripeti 
na določene družbene kraje in pozicije. Vrednost družbenih polj razkrivajo razmerja 
med distribucijo agensov in distrubucijo dobrin v tako objektiviranem družbenem 
prostoru. Če je koncentracija dobrin in distribucija agensov v določenem polju 
večja, je njegov socialni, politični in kulturni prestiž oz. simbolni kapital večji. 
Velja tudi narobe: če v določenem polju vlada pomanjkanje dobrin in agensov, 
je njegova vrednost v širšem družbenem prostoru manjša. aberacije in torzije v 
konceptualizaciji polja za provincialni družbeni prostor bi bilo treba šele obdelati. 
Cf. pierre bourdieu, »effets de lieu«, v pierre bourdieu in alain accardo (ur.), Misère 
du monde (pariz: Éditions du Seuil, 1993), 159–67; pierre bourdieu, Science de la science 
et réflexivité (pariz: Éditions raisons d’agir, 2001) [slov. prev., Znanost o znanosti in 
refleksivnost (Ljubljana: Liberalna akademija, 2004)]; Christophe Charle, »Champ 
littéraire et champ du pouvoir: Les écrivains et l’affaire Dreyfus«, Annales ESC, let. 
32, št. 2, 1977, 240–64; Louis pinto, »La vocation de l’universel: La formation de la 
représentation de l’intellectuel vers 1900«, Actes de la recherche en sciences sociales, let. 
55, št. 1, 1984, 23–32. 
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reforme šolstva omogočile, da so domala vsi francozi lahko brali 
časopise, je novinarsko oz. medijsko polje odigralo ključno vlogo 
pri strukturaciji družbenega prostora. Državljani so namreč prav 
prek medijev, kar poudarja tudi benedict anderson, lahko vzdrževali 
skupne ideje in interakcijo, četudi se nikdar niso srečali; z drugimi 
besedami: skozi skupen fond podatkov, ki so jih dnevno prebirali v 
časopisju, so si lahko zamišljali nacionalno skupnost.3 Štirje največji 
dnevniki v franciji s konca 19. stoletja stoletja: Le Matin, Le Journal, Le 
Petit Parisien in Le Petit Journal, so tik pred vojno na dan natisnili štiri 
milijone in pol izvodov, kar je tedaj pomenilo okoli 75 odstotkov 
naklade vseh pariških dnevnikov in 40 odstotkov naklade vsega 
dnevnega časopisja v franciji.4

težko je natančno, jasno in koherentno opredeliti politično 
orientacijo velikih štirih francoskih časnikov (gl. tabelo 1 in gra-
fični prikaz 1). pretežno je mogoče opazovati njihovo gibanje iz 
politične sredine na desni pol družbeno-političnega prostora. Vsi 
so spremljali dnevno politično, gospodarsko in družbeno dogajanje 
in o njem poročali, večji škandali so oblikovali del pritoka dnevnih 
informacij na bolj izpostavljenih mestih, pri razkrivanju afere 
Dreyfus pa so bili previdni; postavljanje na nedvoumne pozicije je 
časnikom kajpak grozilo z odtujitvijo klientele in naročnikov (to 
se je denimo pripetilo Le Journal ob koncu stoletja zaradi prevelike 
antidreyfusarske vneme).5 Militantni dreyfusarski časopisi, ki so 
zasedali določene nedvoumne ideološke in politične pozicije so – v 
skladu s tem – imeli precej skromnejše naklade (L'Aurore, denimo, 
30.000; Le Temps 35.000; Le Siècle 10.000; Le Figaro 80.000). Seveda je 
takšna topografija medijev v literarno-političnem polju družbenega 
prostora nujno nepopolna in zato vprašljiva, na kar opozarja že 
Vidal-naquet, ko pravi, da je npr. težko umestiti časnik La Petite 

3 benedict anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of 
Nationalism (London, new York: Verso, 1983) [slov. prev., Zamišljene skupnosti: o 
izvoru in širjenju nacionalizma (Ljubljana: Studia humanitatis, 1998)].

4 anne-Marie thiesse, Le roman du quotidien: La lecture et la lecture populaire à la Belle 
Époque (pariz: Le chemin vert, 2000), 85–86.

5 Dreyfusarji so zagovorniki Dreyfusove nedolžnosti, antidreyfusarji pa so menili, veči-
noma na podlagi rasnih (antisemitskih) predsodkov, da je Dreyfus kriv »veleizdaje 
domovine«.
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République, ki je po socialistični ideološki dispoziciji sicer na levici, a 
je obenem povezan z vladajočim režimom, vrh tega pa bi po svojih 
reakcijah v aferi Dreyfus lahko zasedel le pozicijo desno od L’Aurore, 
kar pomeni uvrstitev nekje na politično sredino.6

Drugo pomembno opažanje v zvezi z grafom je, da je družbeni 
dispozitiv afere Dreyfus v franciji republikanski, medtem ko je 
družbeni dispozitiv recepcije afere Dreyfus v avstriji in s tem tudi 
v Sloveniji restavracijsko-monarhičen (republika je v Srednji evropi 
zunaj mentalnega horizonta, torej nas ne sme presenetiti, da na levi 
ni nobenega slovenskega medija; vprašanje je, kateri atributi – če 
sploh kateri? – lahko znotraj monarhičnega in starorežimskega 
dispozitiva sploh označujejo »levico«, bolj nas mora presenetiti 
to, da tudi danes, ko pro forma živimo v republiki, v marsikaterem 
aspektu ohranjamo monarhično zgradbo mentalne in oblastne 
konstitucije – nemara je to eden od razlogov, zakaj afere Dreyfus 
in njenih lokalnih učinkov doslej ni nihče natančno preučeval). 
razmerje med tema dvema kontrastnima družbenima sistemoma, ki 
proizvajata paradigmatsko razlikujoče se družbene reprezentacije z 
drugačnimi konteksti, implikacijami in argumentacijskimi verigami, 
bo treba šele preučiti, da bi mogli razumeti navidezne podobnosti 
in dejanske razlike v recepciji afere Dreyfus (pa tudi kompleksno 
zgradbo in reprezentacije kakega drugega dogodka ali dogajanja).

K velikim nakladam časnikov je prispevala tudi velikanska us peš-
nost feljtona (podlistka), ki je doživljal vrhunec v drugi polovici 19. 
stoletja. feljton, ki je bil vsaj deloma učinek tedanjih gospodarskih 
razmer, je z zabrisovanjem meje med realnostjo in fikcijo, s kripto 
govorico in skrivnostnimi zapleti učinkoval na mentaliteto in 
družbene prakse obdobja.7 Kupna moč povprečnega prebivalstva je 
tudi v zadnji tretjini stoletja kljub skorajda popolni opismenjenosti 

6 pierre Vidal-naquet, »Dreyfus dans l’affaire et dans l’histoire«, v alfred Dreyfus, 
Cinq années de ma vie (pariz: La Découverte, 2006), 5–50.

7 prvi roman, ki je oktobra 1836 začel izhajati kot časopisni podlistek Le Presse, je 
bil La Vieille Fille Honoréja de balzaca. feljton sta si izmislila Émile de girardine in 
njegov stari družabnik armand Dutacq, ki je kasneje postal girardinov tekmec 
(istega dne kakor girardine La Presse je ustanovil časnik Le Siècle s povsem enakim 
programom in nameni). začetek izhajanja La Presse leta 1836 sicer pomeni prelo-
mnico v zgodovini francoskega tiska, saj je tedaj zaradi prostora, namenjenega 



Tabela 1 Štirje največji dnevniki v franciji na prelomu 19. in 20. 
stoletja. (Direktorji med afero Dreyfus označeni v kurzivi.) 

Ime časnIka
(obče zna-
čIl no s tI)

polItIčna 
UsmerItev

DatUm
Usta no-
vIt ve

DIrektorjI
(meD aFero 
DreyFUs)

naklaDa občInstvo

Le Matin

od leta 1889 
na 6 straneh 

Široka pah-
lja ča intere-
sov, laičen in 
patriotski; 
po prvi sve-
tovni vojni 
antiparla-
mentaren in 
antirepubli-
kanski

1884/1885

Ustanovljen 
z ameriškim 
kapitalom

alfred 
edwards 
(ust.)

Maurice 
bunau-
Varilla
(1901–1944)

285 000 
(1902) 

650.000 
(1912)

Široka 
pahljača 
interesov, 
večinoma 
urbanizirani 
in kultivirani 
bralci
60 % prodaje 
v provinci

Le Journal

nekaj mese-
cev potem, 
ko to stori Le 
Matin, tudi 
preide na 6 
strani

Široka pah-
lja ča in te re-
sov; sprva 
zmeren, na-
to bolj kon-
servativen

1892 fernand 
Xau (ust.; 
1892–1899) 

Henri 
Letellier
(1899–1925)

985 000 
(1912)

Večinoma 
urbanizirani 
in kultivirani 
bralci, meri 
na literarno 
elito
60 % prodaje 
v provinci

Le Petit 
Parisien

1900: prva 
številka v 
barvah
od leta 1901 
na 6 straneh 

z vplivno 
ilustrirano 
prilogo

Široka pah-
lja ča intere-
sov, senzaci-
onalističen, 
vendar 
previden pri 
zavzemanju 
stališč; po-
zneje se ra-
dikalizira in 
postane an-
tiklerikalen 
in laičen.

1876 Louis 
andrieux 
(ust.)

jean Dupuy 
(1888–1919)

850.000 
(1901)

1.450.000 
(1912)

2.182.000 
(1916 – najve-
čja naklada 
na svetu)

populisti, 
drobni 
meščani
65 % prodaje 
v provinci



Le Petit Journal

od leta 1902 
na 6 straneh 

njegova 
Nedeljska ilu-
strirana prilo-
ga izhaja od 
leta 1884, do-
seže milijon 
izvodov

bolj konser-
vativen, na-
cionalističen 
in militari-
stičen

1863 Moïse 
polydore 
Millaud 
(ust.) 

Hippolyte 
Marinoni

ernest judet 
(1890–1904)

Désiré 
Cassigneul 
(1904–1906)

850.000 
(proti kon-
cu stoletja 
okr. milijon 
izvodov)

populisti, 
drobni 
meščani 

80 % prodaje 
v provinci

Viri: raoul girardet (ur.), Le nationalisme français. Anthologie 1871–1914 (pariz: 
Éditions de Seuil, 1983); jean-Denis bredin, The Affair: The Case of Alfred Dreyfus 
(new York: george braziller incorporated, 1986); Élisabeth parinet, Une histoire 
de l’édition à l’époque contemporaine (XIXe–XXe siècle) (pariz: Éditions du Seuil, 2004); 
Vincent Duclert, L'Affaire Dreyfus (pariz: La Découverte, 1994) in Alfred Dreyfus: 
L’honneur d’un patriote (pariz: Éditions fayard, 2006); thiesse, Le roman du quotidien.



Grafični prikaz 1 Dvojna prekinitev v recepciji afere Dreyfus: najprej v osrednjem habsburškem monarhičnem in nato še v provincialnem 
habsburškem monarhičnem prostoru (analizirani mediji so podčrtani).



Grafični prikaz 1 Dvojna prekinitev v recepciji afere Dreyfus: najprej v osrednjem habsburškem monarhičnem in nato še v provincialnem 
habsburškem monarhičnem prostoru (analizirani mediji so podčrtani).
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v času tretje republike (brezplačna obvezna šola) ostajala omejena, 
četudi so se med letoma 1875 in 1905 realne delavske plače povečale 
za skorajda 48 odstotkov.8 V porabi gospodinjstev se tedaj kaže 
relativno povečanje »nepotrebnega«, ki je posledica izboljšanja do-
stopnosti do »nujnega« (hrane in obleke, stanovanja). Kljub temu pa 
je bila v tem času knjiga iz knjigarne še zmerom razkošje. prodajala 
se je povprečno po 3,5 franka za zvezek, kar je še vedno pomenilo 
pretiran strošek za družino, ki je morala glavnino svojih virov 
nameniti materialnemu vzdrževanju. Željam po branju so morali 
streči s cenejšimi tiski, med katere so sodili časniki. Večinoma so 
se prodajali po 1 sold (sou, kar pomeni 5 centimov) na številko; to je, 
preračunano v osnovne dobrine, pomenilo približno 12,5 odstotka 
cene kilograma kruha, 17 odstotkov cene mleka in 33 odstotkov 
cene vozovnice za metro.9

prImerjalna analIza Fr ancoskIh, avstrIjskIh 
In slovenskIh meDIjev v časU aFere DreyFUs

rezultat analize tiskanih medijev v času afere Dreyfus je prav-
zaprav zastrašujoč: mediji so v veliki meri fabricirali zaplet in 
skrivnostno ozadje afere Dreyfus, obenem pa tudi mobilizirali 
sile, ki so dopustile, da je naposled le prišlo do revizije procesa in 
rehabilitacije alfreda Dreyfusa. Mathieu Dreyfus, alfredov brat 
in eden njegovih prvih zagovornikov, v knjigi L'Affaire telle que j'ai 
vécue na več mestih omenja težaven boj z »medijsko kampanjo laži, 
ki jo je, kakor je dognal kasneje, »navdihoval urad glavnega štaba 

oglaševanju, cena na izvod prvič močno padla in je dnevnik postal dostopen 
običajnim ljudem.

8 antoine olivesi in andré nouschi, La France de 1848 à 1914 (pariz: fernand nathan, 
1970), 156.

9 Kakor pravi anne-Marie thiesse, je formulo z znižano ceno na številko leta 1836 
izumil Moïse Millaud in odtlej so dnevniki večino občinstva pridobivali skozi letna 
naročniška razmerja, ki so najprej znašala 80, kmalu pa so se znižala na 40 frankov. 
zaradi izuma rotacijskega tiskarskega stroja, tehnološkega napredka, železniške 
infrastrukture, svobode tiska in naročnin se je naklada tiskanih medijev med 1880 
in 1914 močno povečala, in sicer v parizu okoli 2,5 krat, na podeželju pa celo 3 do 4 
krat. to obdobje velja za »zlata leta« tiska v franciji. (anne-Marie thiesse, Le roman 
du quotidien, 11.)
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[vojske]«.10 Časopisni »stolpci so bili dnevno polni lažnivih zgodb 
o mojem bratu, o njegovih razmerjih, o njegovih domnevnih 
potovanjih v tujino, o kockanju, o ženskah«, pravi, »vse te laži so 
ljudje brali, komentirali, lahkoverna in radovedna množica jih je 
sprejemala, ne da bi en sam glas pripomnil, da so pripovedi čudne, 
njihove avtentičnosti ni nihče preverjal, ker je bila preiskava tajna, 
prav tako nihče ni preverjal njihove neverjetnosti, saj naj bi moj 
brat, medtem ko je potoval na vse konce obzorja, v parizu obiskoval 
sumljive salone, igral v krožkih, stavil na dirkah, hkrati pa se sukal 
na vojnem ministrstvu.«11

Če gledamo število časopisnih naslovov, prevladujejo desničarski 
mediji (republikanske desnice in monarhistov), če pa upoštevamo 
naklade, je medijska premoč desnice videti pravzaprav uničujoča. 
glede na nadaljnji razvoj afere Dreyfus pa je prišlo v recepciji me-
dijskih sporočil očitno do množične spremembe, saj bi bilo sicer 
nemogoče razumeti premik javnega mnenja v smeri afirmiranja 
vrednot republike in človekovih pravic ter naposled v prid Dreyfusu 
navzlic okrepljeni desničarski kampanji z nasprotnimi cilji.

V začetnem obdobju francoske tretje republike (do leta 1900) je 
mogoče nekoliko shematizirano prepoznati pet velikih ideoloških 
blokov z zamišljenimi modeli države in državne oblasti, razen pri 
prvem – skrajni populistični levici – ki je v resnici nekako znotraj vseh 
drugih kot kaotični rezervoar spontanega nezadovoljstva deprivile-
giranih slojev in ki je zelo pogosto spontan ali nepremišljen zaveznik 
predvsem skrajne populistične desnice in v nekaterih zgodovinskih 
situacijah tvori njeno množično podlago. antisemitizem, ki je bil 
na levici zvezan s socialnim resentimentom (zelo poenostavljeno: 
judje12 naj bi bili kar kapitalisti in na to prepričanje so se lepili 
ksenofobija, rasizem in katoliški antijudaizem), začne usihati šele 
po jaurèsovem zasuku v prid nedolžnega Dreyfusa. Dotlej je bila 
brez poudarjenega antisemitizma zgolj laična republikanska levica 

10 Mathieu Dreyfus, L'Affaire telle que j'ai vécue (pariz: Éditions grasset & fasquelle, 1978), 
24.

11 ibid., 25.
12 »judi« pišem z malo začetnico, ker gre (konec 19. stoletja, pa tudi pred tem) za 

oznako verovanjske in ne etnične skupnosti (enako velja za kristjane, muslimane 
ipd.).
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– kot naslednica francoske revolucije in zagovornica človekovih in 
državljanovih pravic.

Dunajski mediji so se, tako pollak, stabilizirali okoli leta 1850.13 
Med njimi so jih le nekaj razpečevali zunaj mesta (Dunaj). gre za 
časnike Die Presse (ustanovljen je bil l. 1848; naklada leta 1895 ok. 
10.000; orientacija: lojalistični liberalizem, leta 1896 preneha izhajati), 
Der Fremden-Blatt (ustanovljen je bil l. 1849; naklada leta 1895 ok. 
12.000; orientacija: lojalistični liberalizem, izdaja ga ministrstvo za 
zunanje zadeve), Ostdeutsche Post (ustanovljen je bil l. 1848; naklada 
sredi 50. let 19. st. ok. 22.000; orientacija: glasilo liberalne buržoazije, 
ki je podpirala obnovitev združenega nemškega cesarstva), Neue 
Freie Presse (ustanovljen je bil l. 1864; naklada leta 1895 ok. 45.000; 
orientacija: lojalistični liberalizem in germanofilija), Das Vaterland 
(ustanovljen je bil l. 1860; naklada ok. 8.000; orientacija: tradici-
onalistični katolicizem in lojalizem; med slovenofonimi bralci je 
imel precej odjemalcev).

Neue Freie Presse, ki je postal uradni medijski organ liberalizma in 
katerega naklada je v drugi polovici 19. stoletja strmo narasla, ima v 
času afere dominantno pozicijo. V njem svoje (dreyfusarske) prispevke 
objavlja pariški dopisnik in (malo kasneje) idejni pobudnik sionizma 
théodor Herzl, ki ga je afera Dreyfus močno zaznamovala.14 Številni 
novi časniki so povzeli njegov rubrični koncept (posebno mesto 
feljtona in kulturnih esejev), vendar mu noben od njih ni mogel 

13 pollak, Vienne 1900, 61–74.
14 Herzl se v parizu druži s pisateljem in zdravnikom Maxom nordauom (oba izvirata 

iz madžarskih judovskih družin; o madžarskih judih gl. številna dela Victorja 
Karadyja), s katerim deli kritiko asimilacionizma in apologijo »nujnega vračanja 
k tradicijam«, od katere pa se kasneje oddalji (pollak, Vienne 1900, 93). Leta 1895 
je imenovan za vodjo feljtona Neue Freie Presse, že leta 1896 pa izda svoj politični 
manifest L’état juif s podnaslovom Essai d’une solution moderne de la question juive. 
zaradi izida dela se Herzl zaplete v konflikt z urednikom Neue Freie Presse Moritzom 
benedictom, pa tudi s svojim mladostnim prijateljem arthurjem Schnitzlerjem 
(ibid., 95–99). provincialni slovenofoni časniki imajo Neue Freie Presse v želodcu, 
a večinoma zaradi drugih razlogov (lokalni antisemitizem, antiintelektualizem, 
antiliberalizem) kakor Kraus. V Edinosti je 4. julija 1899 kolumna, ki kritizira 
dreyfusarsko Neue Freie Presse. Edinost ta avstrijski časnik obtožuje dvoumnega 
pisanja in pravi: »tako ’farba‘ ta list svoje čitatelje, drugi verni ’človečanske ideje‘ 
capljajo za njim in svet – o ta ljubljeni svet – veruje vse!«.
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zares konkurirati, tako si je ta časopis pridobil veliko simbolno in 
označevalno moč v dunajskem medijskem in tudi intelektualnem 
polju, kar je, denimo, zelo motilo novinarja in pisatelja Karla Krausa, 
ki se v Die Fackel nenehno bolj ali manj duhovito obrega ob Neue 
Freie Presse.15 ob koncu stoletja se zgodi diverzifikacija medijskega 
polja, v katerega vstopijo časniki novih političnih strank, ki si do 
prve svetovne vojne zagotovijo svoja občinstva (social-demokratski 
Arbeiterzeitung, ki okoli leta 1910 preseže naklado Neue Freie Presse, 
klerikalni Reichpost idr.).16

V zadnji tretjini 19. stoletja se je v habsburškem imperiju zgodilo 
kar nekaj sprememb. S fragmentacijo liberalizma se je odprla možnost 
za oblikovanje novih političnih strank. te so za svojo strukturantno 
doktrinarno os velikokrat vzele antisemitizem, za katerega Michel 
pollak pravi, da je izvirno vseboval množico projektov, ki so bili 
poskusi, da bi obnovili ogroženo identiteto in ki segajo od sionizma 

15 Kraus in Herzl sta velika in zagrizena nasprotnika, oba judovskega izvora (z izvo-
rom merim na judaistično religiozno skupnost); prvi zagovarja politiko judovske 
asimilacije, drugi – tudi pod vtisom afere Dreyfus – poda njeno ostro kritiko. 
ob izidu Herzlovega dela LÉtat juif (Der Judenstaat, 1896) Kraus napiše odmeven 
pamflet Une couronne pour Sion (Eine Krone für Zion, 1898). Karl Kraus je v množičnih 
medijih videl enega od ključnih koruptivnih faktorjev, ki naj bi z neskrupulozno 
instavracijo tržnega liberalizma povsem degradiral estetske in etične vrednote 
družbe, norčeval se je iz dunajskih časnikov (v prvi vrsti Neue Freie Presse), ki naj 
se po njegovem ne bi poglabljali v preučevanje tega, kar pišejo, marveč zgolj pod 
imenom poročil razširjali obrekovanja. pri družbeni degradaciji je temeljno vlogo 
dekadence pripisoval korumpiranemu diskurzu, ki so ga razpečevali mediji. Več o 
Krausu, njegovih zapletenih identitetnih strategijah in implicitnem antisemitizmu 
v delih: paul b. reitter, »germans and jews beyond journalism: essayism and jewish 
identity in the Writings of Karl Kraus«, The German Quarterly, let. 72, št. 3, 1999, 
232–51; jacques Le rider, »L'affaire Dreyfus vue par les juifs assimilés de Vienne et 
de berlin: Die Fackel de Karl Kraus et Die Zukunft de Maximilian Harden«, Revue de 
la Bibliothèque nationale de France, št. 2, 1994, 44–61, in »Critique de la presse à grand 
tirage ou hyperassimilation à la norme culturelle? Les réactions de Karl Kraus, dans 
Die Fackel, au procès pour ’crime rituel‘ de polna et à l’affaire Dreyfus«, v juliette 
guilbaud, nicolas Le Moigne in thomas Lüttenberg (ur.), Études et Rencontres du 
Collège doctoral européen, št. 2 (pariz: École pratique des Hautes Études – genève, 
Droz, 2004), 193–208, ter »La réception de l’affaire en autriche–Hongrie«, v 
Michel Drouin (ur.), LAffaire Dreyfus de A à Z (pariz: flammarion), 537–42; jacques 
bouveresse, Schmock ou le triomphe du journalisme: La grande bataille de Karl Kraus (pariz: 
Éditions du Seuil, 2001).

16 Cf. pollak, Vienne 1900, 74.
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in socializma do vračanja k avstrijskemu mitu. na Dunaju je bilo v 
osemdesetih letih 19. stoletja okoli 10 odstotkov prebivalcev judov;17 
z priselitvijo Ostjuden se je odstotek proti koncu stoletja še povečal, 
naselitev pa so nemalokrat spremljali antisemitski izgredi,18 pa tudi 
notranje socialne in religiozne diferenciacije in trenja v judovski 
skupnosti sami.

Medijsko polje v slovenofonem družbenem prostoru, ukrojenem 
po (habsburških) monarhičnih družbenih razmerjih (ki ga glede na 
francoski, pa tudi glede na dunajski prostor determinira predvsem to, česar 
v njem ni – tega materiala in absentia je neprimerno več od obstoječih, 
rigorozno antirepublikanskih kategorij: gre za odsotnost dejanske 
avtonomnosti, suverenosti, diferenciranosti, kritičnosti, politične 
racionalnosti in diferencirane elaboriranosti znanj, demokratičnih 
praks, državljanskega habitusa, družbene odgovornosti itn.), v 
recepciji afere Dreyfus kaže določeno uniformiranost in določeno 
aberativnost glede na prvo (republikansko) in na drugo (monar-
hično) formacijo.19 Ves ideološki prostor slovenofone skupnosti 

17 ibid., 77.
18 judje so bili predstavljeni kot »kapitalistični izkoriščevalec, ki neprenehoma 

subvertira veljavni red« (ibid., 78). ti predsodki so se do konca stoletja še okrepili. 
počasno, a vztrajno pronicanje antisemitizma na vseh ravneh dunajskega življenja 
dobro razkrivajo zapiski arthurja Schnitzlerja (ibid., 79–83). 

19 Marko Štepec na podlagi analize slovenskih časopisov druge polovice 19. stoletja 
poroča o nekaterih vzorcih v antisemitskih reprezentacijah: pogosti so nasveti o 
omejitvi ali izjave o prepovedi naseljevanja judov, tudi besedila, ki apelirajo, naj 
se uvede zaščitna zakonodaja pred prodorom judovskega kapitala in za varovanje 
domačih kmetov, časopisi vestno spremljajo in preštevajo jude, ki prihajajo v 
deželo (modna statistika; Slovenski narod, 15. januarja 1895, denimo v članku »Židje 
na Slovenskem« poroča: »glasom izkaza statističnega urada je v avstriji 1.141.615 
židov. na Štajerskem je 1979, na Koroškem 164, na Kranjskem 89 in na primorskem 
5268 – torej povsod veliko preveč,« svarijo pred »judovskimi sleparji« in odsvetujejo 
nakupe v judovskih trgovinah; to zadnje je tudi med sklepi 1. mednarodnega 
antisemitskega kongresa v Dresdnu, ki je bil leta 1882). poleg občasnega enačenja 
judov z nemštvom na Slovenskem, se judom pripisuje hegemonijo na področju 
medijev in borza velja za »judovsko ustanovo«. Časopisi jude označujejo za »mrčes«, 
»bele muhe«, »človeške polipe«, »oderuhe«. Cf. Marko Štepec, Slovenski antisemitizem 
1861–1895 (magistrska naloga) (Ljubljana: FF, Ul, 1994) in »antisemitizem, evropa 
in Slovenci«, v peter Vodopivec (ur.), Slovenci v Evropi: O nekaterih vidikih slovenske 
povezanosti s sosedi in Evropo (Ljubljana: oddelek za zgodovino filozofske fakultete, 
2002), 61–85.
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(razen statistično nepomembnih privržencev revolucionarnih in 
radikalno republikanskih gibanj zlasti v trstu, ki pa so večinoma 
alofoni) je v primerjavi s francijo in tudi v primerjavi z avstrijo v 
času afere pozicioniran na desno in skrajno desno stran politično-
-ideološkega spektra (med monarhiste, desne populiste in nosilce 
avtoritarnih aspiracij predvsem v obliki klerikalizma in seveda v 
kombinacijo vsega tega), s čimer je mogoče pojasniti v vseh medijih 
(tudi domnevno levičarskih, liberalno orientiranih časnikov) priču-
joči visceralni antisemitizem in izključevalne diskurzivne strategije 
v navezavi na klerikalni mentalni okvir.

zavzemanje stališč do pravne države (register pravne države) oz. 
Dreyfusove krivde (register pravnih, a tudi moralnih opredelitev) 
pa seveda ni potekalo v razmerju do francoskih družbenih razmerij 
v zvezi z afero, ampak bolj v razmerju do objav in razporeditve 
političnih ter medijskih agensov v lokalnih in v nekaterih primerih 
dunajskih medijih. Levi mediji v slovenskem prostoru s preciznejšo 
politično opredelitvijo sicer obstajajo, a je njihov družbeni vpliv 
pravzaprav ničen.20 tudi republikanskih medijev ni, četudi dnevnik 
Slovenski narod velja za liberalnega, a razumeti ga moramo skozi 
mrežo družbenega pozicioniranja v kompleksni zgradbi monarhije 
in lokalnega političnega polja in skozi diskurzivne analize, v kateri 
izgubi velik del svoje samoopredelitve. Klerikalnemu mentalnemu 
okviru na provincialni mikroravni je treba prišteti še monarhičnega 
na ravni državne ideologije in obče reprezentacije države (med 
njima je sicer zapleteno razmerje, njegov rezultat pa je največkrat 
usklajenost ali vsaj nekonfliktnost [posnetek nemške Konfliktslosigkeit], 
ki se je kot »referenčna vrlina« ohranila vse do danes – in to, para-
doksno in ironično, tudi na »levici«).21

izmed slovenskih medijev z (relativno) veliko naklado22 (glej 
sliki 2 in 3) naredi v času govekarjevega urednikovanja edino 

20 Dejansko (vsebinsko) levičarska publikacija je bil le Rdeči prapor (1898–1911), ki je 
sprva izhajal v trstu in nato v Ljubljani, drugo so večinoma glasila združenj in 
društev z nerednim izhajanjem in nizkimi nakladami. 

21 Več o tem v Drago braco rotar, Odbiranje iz preteklosti: Okviri, mreže, orientirji, časi 
kulturnega življenja v 19. stoletju (Koper: založba annales, znanstveno-raziskovalno 
središče, Univerza na primorskem, 2001).

22 naklada v provincialnem kontekstu na prostoru današnje Slovenije in v trstu se je 
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Slovenski narod kratkotrajen korak proti mestu, ki ga v tretji republiki 
v času afere zaseda državljanska sredina, medtem ko se – skozi 
reprezentacije afere Dreyfus – Slovenec in tržaška Edinost premikata 
proti populistični desnici, v bližino Slovenskega gospodarja (sorodne 
pa so mu Kmetijske in rokodelske novice, ki občasno »pozabijo« na 
antisemitsko zagrizenost). razen dveh časnikov − Pettauer Zeitung 
(ptuj, časopis nemške skupnosti) in Osservatore Triestino (trst) − 
neslovenski mediji niso obravnavani, čeprav so bili številčnejši in 
so imeli večje naklade od slovenskih. oba obravnavana časnika 
rabita za nekakšen kontrast uniformnosti medijev, ki so izhajali v 
slovenščini: oba sta vsaj v posameznih avtorskih člankih izrecno 
podprla dreyfusarsko stran in poskušala bralstvu prikazati bolj 
kompleksne in realne razsežnosti afere.23

gibala med 300–500 (Pettauer Zeitung, dnevnik germanofonih prebivalcev na ptuju), 
2000 (Slovenski gospodar, glasilo konservativnega katoliškega tabora na Štajerskem) 
in 12.000 izvodov (Slovenski narod, osrednji liberalni dnevnik na višku izhajanja). V 
študijskih letih 2007/2008 in 2008/2009 smo v okviru seminarjev na fakulteti za 
humanistične študije Univerze na primorskem raziskovali različne aspekte afere 
Dreyfus. na podlagi teh raziskav smo pripravili obsežno razstavo o aferi Dreyfus, 
ki je gostovala v Kopru, trstu, Mariboru in Murski Soboti, in zbornik prispevkov 
kot e-knjigo – monografijo (2011).

23 Dnevnik LOsservatore Triestino je začel izhajati že v razsvetljenskem času (3. julija 
1784), ustanovil pa ga je giuseppe de Colletti, velik ljubitelj literature in kulture, ki 
je v gorici in trstu ustanovil tudi akademiji (accademia degli arcadi romano-
Sonziac in accademia degli arcadi triestini). Časopis je ostal med bolj branimi 
časopisi tudi na prehodu 19. v 20. stoletje. K tržaškem kavarniškem ozračju kot 
pomembni kategoriji mestnega utripa so sodili časopisi in revije v različnih jezikih, 
ki so bili prosto dostopni za branje in za diskusijo ob kavi in kaki drugi pijači (med 
njimi najdemo naslove, kakor so Gazzetta di Firenze, Times, Rivista d’Italia, Revue des 
deux Mondes, Antologia idr.). poročanja L'Osservatore Triestino o aferi Dreyfus so – v 
primerjavi s slovenofonimi mediji – pisana v objektivističnem in razmeroma 
nevtralnem tonu, povzemati skušajo pozicije obeh taborov. V času afere Dreyfus, 
ko je bil glavni urednik L’Osservatore Triestino dr. antonio de borsa, v uredništvu 
niso imeli svojega poročevalca, ampak so povzemali novice iz vidnejših francoskih 
dreyfusarskih in antidreyfusarskih publikacij: Le Figaro, La Libre Parole, L'Aurore, 
Le Siècle, Le Gaulois, L' Echo de Paris idr. Viri informacij so – za razliko od tistih v 
slovenofonih časnikih – običajno navedeni. Časopis ni imel svojega dopisnika v 
parizu, novice so prejemali s pomočjo francoske tiskovne agencije Havas. novice 
o aferi Dreyfus so bile pogostejše po letu 1898, in sicer po sojenju Émilu zolaju. 
največ »novic« o aferi Dreyfus je bilo objavljenih v rubriki »Diapacci« in »notizie 
telegrafice«. pri tem se deloma opiram na podatke, ki jih je zbrala Študentka Up 
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fran govekar (1871–1949) je bil sourednik časopisa Slovenski narod 
med 1. 1. 1897 in 1. 6. 1901 in tudi glavni urednik feljtona. V času pred 
njegovim urednikovanjem Slovenski narod ni poročal o aferi Dreyfus, 
razen decembra leta 1894, ko se je jasno opredelil za Dreyfusovo 
krivdo. Sledilo je nekaj let tišine o aferi, konec leta 1897 pa so se – 
pod govekarjevim urednikovanjem (koliko ima tu sam zaslug, ni 
povsem jasno, saj je bil tedanji odgovorni urednik časnika josip nolli) 

– znova pojavile novice o Dreyfusu. ti zapisi, zlasti v letu 1898, po 
zolajevem angažmaju v aferi, izražajo naklonjenost zolaju in prek 
tega poslej (le v času govekarjevega sodelovanja) tudi Dreyfusu.24 
Slovenski narod je tako nemara edini slovenofoni tiskani medij, ki se 
je kratkotrajno opredelil za Dreyfusa, resda pa zaradi govekarjeve 
literarne naklonjenosti zolaju. Časopis je pozornost usmeril tudi na 
tožbe zoper zolaja. zanimivo in značilno za govekarjevo obdobje 
in politično vzdušje bojev med slovenskimi liberalci in klerikalci je 
poročanje Slovenskega naroda, kjer avtor navaja – ne brez sarkazma, a 
tudi ne brez socialnega resentimenta, značilnega nagovora drugega 
spola in indicev antisemitizma – dunajski shod zoper zolaja: 

Včeraj zvečer so priredili dunajski klerikalci pod patronanco 
Luegerjevih pobočnikov »velikanski ženski shod« proti – zoli. par 
tisoč spokorjenih grešnic, brumnih, v Luegerja zaljubljenih, pred-
mestnih starih devic, nevednih župnijskih kuharic in dekel, cela 
armada slavnoznanih hišnic se je zbrala na rotovžu, da »slovesno« 
protestirajo, ker je poslalo 500 dunajskih odličnih dam in gospic 
zoli priznalno pismo. najprej sta jim klerikalna moč obč. svetnika 

FhŠ Debora burić, ki je naredila seminarsko delo o reprezentacijah afere Dreyfus 
v L'Osservatore Triestino. Druga študentka FhŠ, Maja tašner, je raziskala okoliščine, 
v katerih je v Pettauer Zeitung izšlo nekaj »dreyfusarskih« besedil (navednice pri 
besedi dreyfusarskih so potrebne zaradi premestitve v drug prostor, kjer ne gre za 
izvorna razmerja do Dreyfusove nedolžnosti in državljansko-pravnih zastavkov 
republike, ampak za čisto druga sociopolitična in pomenska prelamljanja).

24 fran govekar je skušal tudi literarno stilno posnemati zolajev naturalizem, pri 
čemer je nastal njegov roman V krvi (1896). roman je kajpak lokalna adaptacija le 
nekaterih (v drugem dispozitivu »percepiranih« in »razumljenih«) zolajevih idej: 
biti skuša kritika malomeščanske slovenske družbe, pri čemer je temeljni poudarek 
družbenega dogajanja v primerjavi z zolajevo literarno-družbeno konfiguracijo 
precej zožen: omejen je na dednostni faktor.
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porzer in pattai povedala, da je Dreyfus obrezan – žid in da je zola 
tudi obrezan – žid, kar je seveda debela laž ter da je toli nesramen 
pisatelj, da morajo čitati njegove romane samo – prostitutke. to 
je zadoščalo. jednoglasno so obsodile strašno ogorčene hišnice 
in kuharice, ki obrezancev ne trpe, zolo v pekel! Dobro bi bilo 
morda, če bi sklicali tudi Koblar, Kalan in Ušeničnik v Ljubljani tak 
»velikanski ženski shod!« zažgali bi hkratu »in effigie« lahko tudi 
zoline slovenske somišljenike! torej na noge!25

travmatizirana recepcija zolajevih del in naturalizma je v slovenskih 
krajih – z izjemo frana govekarja in še nekaj literatov – potemtakem 
konstanta. Émil zola v prikazih slovenofonih medijev s konca 19. 
stoletja (desnih in večinoma tudi levih) nastopa kot kontroverzen 
»čudak«, »megaloman«, »omejen« in celo »pornograf«, človeštvu naj 
bi »neizmerno škodoval, goječ v njem živalsko stran«;26 ključna 
referenca za zolajevo provincialno literarno umestitev so seveda 
dunajski klerikalni mediji in pa mnenje »uglednega« francoskega 
reakcionarja in antiintelektualca ferdinanda brunètiera.27 andrej 
Kalan, slovenski katoliški politik in publicist pravi ob zolajevi 
smrti leta 1902 takole: 

Materiališko svetovno naziranje pesniško proslavljati, to je seveda 
tendenca vseh njegovih spisov; zato se kaže vedno zistematiškega 
nasprotnika krščanstvu. na mesto krščanstva so postavili svetu 
nov vzor; zanj se je trudil kot pisatelj, a je mesto do vzora prišel do 
karikature. Kako nizek in smešen se kaže v svoji trilogiji, dasi je 
hotel uprav s tem spisom zadati katoliški cerkvi smrtni udarec! […] 
Žalostno, a vplivno vlogo je igral v znani Dreyfussovi pravdi, ki 
označuje ves njegov značaj. zoli je bilo vse njegovo pisateljevanje 
trgovina, ki naj kar največ nese. zato je udarjal v svojih romanih 

25 »zola in dunajski klerikalci«, Slovenski narod, 18. februarja, 1898.
26 andrej Kalan, »emile zola«, Dom in svet, 1902, 703.
27 o brunètierovi vlogi v aferi in polemiki v zvezi z »intelektualci« gl. taja Kramberger, 

»iz zgodovine intelektualcev: afera Dreyfus in francoski zgodovinarji«, Monitor 
ZSA, let. X, št. 1–2 (27–28), 2008, 25–81; tudi pinto, »La vocation de l’universel«. o 
recepciji zolaja v slovenofonih deželah gl. tone Smolej, Slovenska recepcija Émila 
Zolaja (1880–1945) (Ljubljana: institut za slovensko literaturo in literarne vede, 
zrc sazU, 2007).
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na strune javnega mnenja, širil je svoja dela z umazanostjo snovi, o 
kateri je razpravljal, in z umazanostjo pisave; računal je z vednostno 
površnostjo in lahkomiselno izprijenostjo ljudstva; vedel je, da je 
pornografija najbolj iskano blago v moderni literarni trgovini, skrbel 
je za reklamo, ki z denarjem malovrednemu blagu dviga ceno.28

pomenljiv podatek ob Kalanovem zapisu je, da zapis ni bil objavljen v 
kaki obskurni ultra-desničarski reviji, kakršnih je mrgolelo v parizu 
ali na Dunaju, ampak v Domu in svetu, osrednji katoliški literarni 
reviji, ki je oblikovala kanonični (»intelektualni«) katoliški habitus 
v provinci. Deformacija (torzija, aberacija) v literarnem, političnem 
in medijskem polju med prestolnico in provinco je takšna, da se v 
razmerju do dunajskih medijev tisto, kar je tam na ultra-desni, v 
provinci kaže kot center, na mestu dunajskega centra (korektnost, 
nevtralnost) in levice (zmožnost družbene analize) ni domala 
ničesar, medtem ko so pozicije provincialne desnice (dunajske 
skrajne desnice) prav tako partikularna manifestacija zaostrenih 
antisemitskih in izključevalnih doktrin, kar smo skušali omeniti 
z opredelitvijo specifičnih diskurzivnih strategij – provincialnih 
reprezentacij afere Dreyfus s poučno, »moralistično prolongacijo« 
(gl. grafični prikaz 1 in tabelo 3). Učinek tega socio-kulturnega pro-
vincialnega premika je v tem, da v provinci ni ne korektne desnice 
in ne odporne levice, saj argument sploh ni sredstvo sporazumevanja, 
ampak se polja konstituirajo enodimenzionalno (nespoznavno) 
skozi nenehno rivalsko rokohitrstvo in konformizem, medtem 
ko ostaja provincialni, izrazito izključevalno in proto totalitarno 
obarvan imaginarij obeh političnih opcij domala enak. brez te 
provincialne aberacije ne moremo razumeti družbenih razmerij, 
ki so vladala (in v marsičem še vladajo) v provinci (četudi je ta vmes 
postala država).29

28 Kalan, »emile zola«, 703.
29 nemara »srednjeevropski provinci«. za ilustracijo trmastega vztrajanja na 

odločilno nespremenjeni klerikalni mentaliteti tega prostora naj navedem neko 
kasnejšo epizodo, ko je po drugi svetovni vojni v zvezi z vprašanjem povojnih 
meja Sveti sedež skušal prepričati britance, da je zaradi političnega ravnotežja 
nujno oblikovati katoliško Srednjo evropo; sorodno misel pa je – tokrat zaradi 
bavarsko-avtrijskega katoliškega protipola protestantski nemčiji – podprla tudi 



Tabela 2 Slovenofono in alofono časopisje, ki je izhajalo na prostoru 
današnje Slovenije in v trstu, zajeto v raziskavo o reprezentacijah 
afere Dreyfus na prostoru današnje Slovenije in v trstu.

Ime časnIka 
(sploŠne značIl-
nostI, polItIčna 
UsmerItev)

DatUm 
UstanovItve 

DIrektor pomembnejŠe objave v zvezI 
z aFero DreyFUs; DrUge zna-
čIlnostI, naklaDa IpD.

Pettauer Zeitung

Kot tednik izhaja 
na ptuju.

od leta 1894 se je 
začel oblikovati 
kot politično gla-
silo nemške naci-
onalne stranke.

1890

Ustanovi se 
na pobudo 
ptujskega ger-
manofilega 
župana jožefa 
orniga.

1894–1897: 
josef felsner; 
1897–1898: 
romuald 
jakob bayer; 
1898: paul 
anie

23. 1. 1898: objavi članek »’nori‘ 
zola«, v katerem se zgraža nad 
obtožbami zolaja s strani pravo-
sodnih teles in širše javnosti.
o Dreyfusovi aferi se objavljajo 
novice in članki samo v času 
urednikovanja r. j. bayerja (s 
pozitivno konotacijo o aferi 
Dreyfus; ). za kratek čas, pod 
bayerjem, se časopis preimenuje 
v Pettauer montag-zeitung (od 3. 
6. 1898 – 20. 11. 1898) z izrazitim 
pronemškim tonom.
Med letoma 1894 in 1901 je na-
klada zrasla od 50 do cca. 1000 
izvodov (v času afere povprečno 
ok. 350 izvodov).
tednik je z izjemo bayerjevih 
intervencij antisemitski.

Slovenski narod

izhaja najprej v 
Mariboru, od 1872 
pa v Ljubljani.
Liberalen, politič-
ni časnik.
Leta 1873 postane 
dnevnik.
od leta 1943 izhaja 
v okviru Jutra kot 
priloga.

1868

zasnovali so 
ga mlado-
slovenci (del 
liberalnega 
tabora).

1871: anton 
tomšič (pr-
vi urednik), 
nasledil ga je 
josip jurčič.
1891–1902: 
josip nolli; 
od tega 1897–
1901: fran 
govekar in 
josip nolli

13.1.1898: objavi članek o 
zolajevem pismu »j’acusse« 
(»obtožujem«).
27.12.1894: objavi članek z nega-
tivno konotacijo o Dreyfusovi 
krivdi. potem afera obmolkne 
za 3 leta.
Sprva antidreyfusarski, antise-
mitski, po 1897 (vpliv govekarja) 
kratkotrajen zasuk smeri v prid 
zolaju (in Dreyfusu).



Slovenec

izhaja v Ljubljani.
Vodilni časnik 
političnega ka-
tolicizma na 
Slovenskem.
Leta 1883 postane 
dnevnik.

1873

zasnovan, 
kot katoliški 
odgovor na 
mladosloven-
ski Slovenski 
narod.

1891–1900: 
andrej Kalan; 
1900: dr. 
ignacij Žitnik, 
dr. evgen 
Lampe, ivan 
rakovec, 
Miha 
Moškerc, ivan 
Štefe

11. 3. 1898: objavi članek »emile 
zola in njegovi pristaši«, kjer 
zolaja obtožujejo, da je proti 
franciji in navaden dobičkar, saj 
naj bi v času afere prodal več kot 
100 tisoč izvodov romana Pariz.
Sprva zmerno, nato izrazito an-
tidreyfusarski, antisemitski.

Slovenski gospodar

Kot tednik izha-
ja v Mariboru. 
glasilo konser-
vativnega katoli-
škega tabora na 
Štajerskem.

1867–1941

od 1871 ga 
je izdajalo 
Katoliško 
tiskovno dru-
štvo. imel je 
več prilog.

Ustanovitelj: 
dr. Matija 
prelog
1898–1902: 
anton 
Korošec

Ves čas afere zagrizeno verja-
me v Dreyfusovo krivdo, ki naj 
bi izhajala iz njegovega »judo-
vskega porekla« in »judovskih 
lastnosti«.
Med letoma 1894 in 1901 je imel 
naklado cca. 2100 izvodov.
izrazito antidreyfusarski, 
antisemitski.

Slovenski list

Krščanskosocialni 
časnik. izhaja en-
krat tedensko.

1896 Ustanovitelj: 
anton 
trstenjak
od 1898 od-
govorni ure-
dnik Svitoslav 
breskvar

9.2.1898: Cinično in negativ-
no poroča o petih podpisih 
Slovencev, priključenih pismu 
podpore zolaju, ki naj bi ga pri-
pravili v trstu (doslej tega pisma 
nisem našla).
izrazito antidreyfusarski, 
antisemitski.

(Kmetijske in roko-
delske) Novice

izhaja v Ljubljani.
Do leta 1852 je te-
dnik, med letoma 
1852 in 1857 izhaja 
2x tedensko, nato 
zopet tedensko.

1843–1902 Ustanovitelj: 
dr. janez 
bleiweis

avgust 
pucihar

1894 (št. 45): Daljši članek o 
alfredu Dreyfusu z naslovom 
»Vohunstvo v franciji«, v kate-
rem je poudarjeno, da je »zaha-
janje alfreda Dreyfusa zapeljalo 
na napačna pota«, »da je poročen 
s hčerjo pariškega trgovca z 
demanti«.
Leta 1898: redno poročajo o 
sojenjih Émilu zolaju (včasih je 
vmes presenetljivo tudi tudi kak 
nepodpisan naklonjen članek, 
denimo v št. 36, a že v št. 42 nov 
izbruh antisemitizma)
antidreyfusarske, antisemitske.



Edinost

izhaja v trstu. 
glasilo edinosti 
– slovenskega po-
litičnega društva 
tržaške okolice.
Sprva je štirinaj-
stdnevnik, leta 
1880 pa postane 
tednik. od druge 
polovice leta 1882 
izhaja 2x na teden, 
od leta 1894 pa 3x 
na teden (v večer-
ni in jutranji iz-
daji). od leta 1898 
izhaja 2-krat na 
dan (v večerni in 
jutranji izdaji) kot 
dnevnik.

1876

(1928 prene-
ha izhajati 
z odlokom 
fašističnih 
oblasti)

1890–94: 
Maks Cotič; 
1894– 1907: 
franc godnik; 
1907–1924: 
Štefan 
godina, 
anton gerbec

Več poročanj o aferi Dreyfus, 
pretežno na straneh 1 in 4 v ru-
brikah »brzojavna in telefonič-
na poročila (novejše vesti)« in 
»brzojavna in telefonična poro-
čila (zadnje vesti)«.

na začetku okoli 700, višek: 
12 000 izvodov.
antidreyfusarki, tudi 
antisemitski.

L’Osservatore 
Triestino

1784 Ustanovitelj: 
guiseppe de 
Colletti

Dr. antonio 
de borsa

Spremljanje afere na relativno 
objektivističen način, obve-
ščanje o dogajanju na eni in 
drugi strani (dreyfusarski in 
antidreyfusarski)

Vir: Simonič, Slovenska bibliografija 1550–1900; Šlebinger, Slovenski časniki in 
časopisi 1797–1936; Cvirn, Trdnjavski trikotnik; Žigon, »Deutschsprachige presse 
in Slowenien; 2. teil«.
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Drugi časnik, v katerem smo v raziskavah reprezentacij afere 
Dreyfus v medijih v okviru današnje Slovenije naleteli na dreyfu-
sarska stališča, je tednik Pettauer Zeitung. poročanja o aferi so sicer 
v tem časniku povezana z uredniško pozicijo romualda jakoba 
bayerja med 5. 12. 1897 in 20. 11. 1898. ta publicist, o katerem nismo 
zasledili veliko podatkov,30 je bil izrazito naklonjen Émilu zolaju 
in presenetljivo (glede na ptujski kontekst) tudi spoštovanju dr žav-
ljan s kih pravic in pravne države. Pettauer Zeitung pred bayerjem in 
po njem ne poroča o dogodkih, povezanih z Dreyfusovo afero. 5. 
februarja 1898 naj bi romuald jakob bayer s ptuja poslal zolaju 
pismo in v njem podprl zolajeva prizadevanja za pravičnost. pismu 
naj bi priložil tudi svoj članek, objavljen 23. januarja 1898, v katerem 
piše o nedolžnosti francoskega pisatelja (obstoj pisma med zolajevo 
zapuščino ni preverjen).31 Ves čas njegovega urednikovanja se 
objavljajo novice o Dreyfusovi aferi. 7. 11. 1898 bayer napiše članek 
»Der autokratische bürgermeister« (o dunajskem županu dr. Karlu 
Luegerju), zaradi katerega – tako lahko domnevamo – je izgubil 
mesto urednika (sledi namreč številka brez urednika). za kratek 
čas – pod bayerjevim vodstvom – je bil torej Pettauer Zeitung eden 
izmed redkih časopisov na področju današnje Slovenije, ki so se 
začasno usmerili v prid Dreyfusu in zolaju. po objavi pretirano 
svobodnih in ptujskim oblastem očitno nevšečnih bayerjevih 
člankov v Pettauer Zeitung,32 sledi cenzura – nova številka Pettauer 
Zeitung izide brez urednika, naslednji izvod z dne 27. 11. 1898 pa ima 
novega urednika paula anieja.33

angleška zgodovinarska komisija pod vodstvom toynbeeja v balliol College. Cf. 
jože pirjevec, »Trst je naš«. Boj Slovencev za morje (1848–1954) (Ljubljana: nova revija, 
zbirka Korenine, 2008), 206.

30 gre za avstrijskega pisatelja in publicista, ki je objavljal pod psevdonimom gabriel 
rosa.

31 tone Smolej v knjigi Slovenska recepcija Émila Zolaja (1880–1945) pismo sicer omenja, 
a ne navaja podatkov o njegovi lokaciji.

32 na ptuju je tedaj župan jožef ornig (1859–1925; župan med 1894 in 1918), ki je 
nekakšen Lueger v pomanjšanem merilu. njegove upravne aktivnosti (gradnja 
mesta, infrastrukture, vodovoda, plinske razsvetljave itn.) in njegova gospodarska 
uspešnost so bili vpeti v močno germanocentričen konktekst.

33 Članek o reprezentacijah afere Dreyfus v Pettauer Zeitung pripravlja študentka Maja 
tašner, ki je tudi zbrala omenjene podatke.
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iz politično-paradigmatske konfiguracije časopisja (glej grafični 
prikaz 2) je tudi očitno, da komunikacijskega oz. dialoškega idej-
nega pretoka med pretežno republikanskim prostorom francije in 
monarhično-klerikalnim prostorom habsburške notranje avstrije 
praktično ni in ne more biti: različna temeljna mentalna okvira (in 
konteksta) oz. družbena dispozitiva onemogočata tudi elementarno 
razumevanje, med njima je diskontinuiteta, epistemični prelom. tako 
alfred Dreyfus v slovenofonih medijih ni nikoli predstavljen kot 
realno obstoječa oseba, ki se je znašla v socialno-eksistenčni zagati, 
ampak praviloma kot nerealna, napol demonska napol mitološka 
figura, kot emblem za refleksno opredeljevanje (predvsem etnične 
in konfesionalne) pripadnosti piscev in konstitucije njihove iden-
titete. ti se prek Dreyfusa s pomočjo antisemitske stereotipizacije 
distancirajo od konkurenčnih etničnih skupin, živečih na skupnem 
ozemlju, pri čemer republikanski, državljanski, svobodnjaški itn. 
zastavki teh omemb pravzaprav sploh ne obstajajo. republikanske 
vrednote so v monarhičnem dispozitivu tako zelo zunaj sprejemlji-
vega horizonta, da nas ne sme presenetiti, da na grafu na levici ni 
nobenega kolikor toliko vplivnega slovenskega medija; vprašanje 
je, kateri atributi – če sploh kateri? – lahko znotraj monarhičnega 
in starorežimskega dispozitiva sploh označujejo »levico«. razmerje 
med obema kontrastnima družbenima sistemoma, ki proizvajata 
paradigmatsko razlikujoče se družbene reprezentacije z drugačnimi 
konteksti, implikacijami in retoričnimi strategijami, bo treba šele 
preučiti, da bi mogli razumeti navidezne podobnosti in dejanske 
razlike v recepciji afere Dreyfus (pa tudi kompleksno zgradbo in 
reprezentacije kakega drugega dogodka ali dogajanja v lokalni 
zgodovini). 

Kakor smo že omenili, tabela 3 prikazuje značilno provinci-
alno poročanje o aferi Dreyfus v treh slovenofonih medijih. Da bi 
novinarji, ki za poročila večinoma izkoriščajo anonimat, zakrili 
lastno nevednost, negotovost, socialno neodgovornost in napo-
sled tudi nezanimanje za realno dogajanje v franciji, uporabljajo 
čisto določeno diskurzivno strategijo, katere glavna značilnost je 
delirantna fabulacija (povzemanje senzacij in fiktivnih fantazem), ki 
se sklene z moralističnim podukom, ki je nekakšna antisemitska 
podvojitev (poudarek). ta poudarek je namenjen ohranjanju za 
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realno dogajanje prav tako nezainteresirane publike v primernih 
in spodobnih okvirih provincialne klerikalne mentalitete.34

Če pa skušamo razumeti delovanje longue durée skozi spontano 
transmisijo mentalnih vzorcev, potem je ključno vprašanje pravzaprav 
tole: ali se je slovenski družbeni prostor v zadnjih sto letih dejansko 
uspel zdiferencirati, je dejansko uspel vzpostaviti manjkajoče, za 
demokratično udeležbo v javnem življenju nepogrešljive segmente 
družbene mentalitete, ali pa imamo še vedno opraviti s temeljno 
aberacijo, medijsko torzijo, katere edino gibalo je čim hitrejša 
akomodacija na trenutno ideologijo?

sklepne mIslI: tr avmatIzem kr ajev po-
zabe v slovenoFonem zgoDovInopIsjU In 
temeljnI pomen analIze reprezentacIj o 
aFerI DreyFUs za oblIkovanje krItIčne 

reFleksIje v hIstorIogr aFskI proDUkcIjI 

Kakor v Španiji, kjer leto 1898 (ki je v franciji leto afere zola) koincidira 
»z veliko cezuro v zgodovini dežele, s koncem kolonialnega imperija 
in nastopom kritične generacije«,35 tako tudi v avstriji ključna leta 
afere – v nasprotnem registru politične klime – sovpadajo z nečim 
odločilnim, kar celotnemu percepcijskemu in recepcijskemu polju 
daje posebno konotacijo – z antisemitskim županovanjem Karla 
Luegerja na Dunaju in s srednjeevropsko konservativno, ultra-ka-
toliško36 in avtokratsko politiko ustavne monarhije »nepopolnega 
liberalizma«, »nedokončane demokracije« in »šibke avtonomije 
intelektualcev«, razlomljeno s številnimi rivalstvi in sovraštvi, se 

34 o spodobnosti in nacionalizmu gl. george L. Mosse, Nationalism and Sexuality: 
Respectability and abnormal Sexuality in modern Europe (new York: Howard fertig., 
1985).

35 Charle, »Champ littéraire et champ du pouvoir«.
36 ob smrti očeta josepha Deckerta ki je objavil več popularnih del, ki sodijo v kon-

fesionalni katoliški antisemitizem (Ein Ritualmord, aktenmäßig nachgewiesen, 1893; 
Türkennoth und Judenherrschaft, 1894; Juden ’raus, 1896 itd.), leta 1901, pravi jacques 
Le rider, »je Lueger osebno podpisal besedilo njegovega nekrologa in dal po njem 
poimenovati trg v 18. okrožju avstrijske prestolnice«. Cf. Le rider, »Critique de la 
presse à grand tirage ou hyperassimilation à la norme culturelle?«, po elektronski 
verziji, (http://www.hilsneriade.net/site/publications/Kraus_polna.pdf), 4.



Tabela 3 primerjalna razpredelnica reprezentacij afere Dreyfus v 
različnih slovenofonih tiskanih medijih, ki kaže na partikularno pro-
vincialno diskurzivno strategijo, ki skuša skozi sklepno moralistično 
poudarjanje (podvojitev) antisemitskih implikacij okrepiti težo delikta 
in krivde. 

tIskanI meDIj 
(DatUm)

provIncIalna reprezentacIja 
aFere DreyFUs s poUčno, 
»moralIstIčno prolongacIjo«

antIsemItska 
konotacIja

Edinost, 6. januar 1895
(»najnovejše vesti«, 
str. 3)

Pariz. Danes so degradovali stotnika 
Dreyfusa katerega je vojno sodišče zaradi 
veleizdaje obsodilo na dosmrtno deporta-
cijo. Množica je kričala: »Doli z izdajal-
cem, doli z Judežem!«. (Dreyfus je Žid in 
ga je le pohlep po denarju zavela, da je tuji 
državi izdal važne listine. So pač povsod 
jednaki, ti ljubi krivonosi! Ur.)

povezava judovskega 
izvora z deliktom
pohlep po denarju
izdajstvo
Univerzalnost judo-
vske »patologije«

Slovenski gospodar, 21. 
september 1899

(Izdajalca Dreyfusa), ki je bil pred kratkim 
v Renu na francoskem obsojen v desetletno 
ječo, je predsednik francoske ljudovlade 
pomilostil. Dreyfus je žid, in tudi mini-
sterski predsednik je žid. Vrana vrani ne 
izkljuje oči.

povezava judovskega 
izvora z deliktom
implicitna judovska 
zarota
Živalska primera 
(dveh vran), ki prika-
zuje zavezo (zaroto)

(Kmetijske in rokodel-
ske) Novice, let. 57, št. 
17, 1899

Dreyfus. […] je ordonančni časnik 
Duprat izrekel jednemu od sodnikov, ki 
so Dreyfusa obsodili, sledeče besede; »ta 
kanalja Dreyfus je prodal inozemstvu 
načrte, utrdb okoli Nice, zato smo ga 
obsodili.« Iz vsega je razvidno, da je žid 
Dreyfus zares kriv, in da se Nemčijo ho-
če samo oprati […] Iz antipatij, katere 
gojita že od nekdaj Nemčija in Anglija 
proti Franciji iz politične samopasnosti 
teh držav, bi bilo najnaravneje sklepati 
na možnost take perfidije, za kakoršno je 
mogoče dobiti le kakega umazanega žida, 
Dreyfus brez dvoma, katerega krivda se bo 
tudi izkazala.

povezava judovskega 
izvora z deliktom
izdajstvo in perfidija
prejudiciranje krivde

Vir lokalni časniki: Edinost, Slovenski narod, Slovenec, Gospodar, Kmetijske in rokodelske 
novice, Pettauer Zeitung, Osservatore Triestino.
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pravi, z močnim »organskim« antiintelektualizmom.37 pozicioniranje 
lucidnega pisatelja in novinarja Karla Krausa zoper dreyfusarski tisk 
na Dunaju skozi denunciranje avstrijskega »drejfusarskega kiča« je 
eden od strukturnih indicev na glavo postavljene družbene situa-
cije – aberativnosti in strukture medijskega in političnega polja v 
podonavski monarhiji; njegova kritika avstrije skozi afero Dreyfus 
(Kraus namreč manj kakor o aferi govori o reprezentacijah afere v 
avstrijskem tisku) pa indic semantične diskontinuitete, temeljnega 
preloma v razbiranju bistvenih zastavkov afere med francoskim 
republikanskim in avstrijskim monarhičnim družbeno-političnim 
režimom.38 Vendar prestolnica za razliko od province vseeno pozna 
nedvoumna in ne začasna dreyfusarska pozicioniranja, pozna spon-
tano simpatijo do Dreyfusa, ki jo omenja jacques Le rider: »velika 
dama avstrijske literature Marie von ebner-eschenbach (1830–1916) 
in njen kolega iz iste generacije peter rosegger (1843–1918), enako 
tudi bertha von Suttner (1843–1914), animatorka pacifističnega 
gibanja, so se odločno postavili na dreyfusardska stališča. enako 
je bilo med ’modernimi‘, med duhovi, ki so bili najpozornejši do 
politike: Sigmund freud, arthur Schnitzler, a tudi rudolf Steiner, 
utemeljitelj antropozofije.«39

Če je prva pomenska cezura v pomenu in učinkih afere Dreyfus 
med republikansko francijo in monarhično avstro-ogrsko, se 
pravi, med republikanskimi vrednotami oz. državljanskimi načeli 
s spoštovanjem pravic posameznika kot človeka in državljana na 
čelu in slepo monarhično-birokratsko hierarhijo v manifestacijah 

37 Charle, »Champ littéraire et champ du pouvoir«. Cf. peter pulzer, The Rise of Political 
Anti-Semitism in Germany and Austria (new York, London: jonh Wiley & Sons, 1964).

38 Kakor poroča jacques Le rider, se je Karl Kraus aferi posvetil v Die Fackel (št. 7, 
julij 1899, 2). »poudarja, da vrlo zgražanje dunajskih dreyfusarjev teh zadnjih ne 
ovira pri podpiranju habsburškega militarizma, kadar gre za glasovanje o voja-
škem proračunu. po njegovem obrekujejo francijo, da bi bolje v pozabo odrinili 
pomanjkljivosti avstrije: v sistemu monarhije bi ’afero‘ pri priči udušila cenzura. 
po njegovem dreyfusarji škodijo (dobri) stvari asimilacije. potek afere v franciji 
dokazuje, da je treba stopnjevati asimilacijsko prizadevanje, pojasnjuje, da bi se 
morali bojevati zoper antisemitizem.« Cf. Le rider, »Critique de la presse à grand 
tirage ou hyperassimilation à la norme culturelle?«, po elektronski verziji, 5.

39 Le rider, »Critique de la presse à grand tirage ou hyperassimilation à la norme 
culturelle?«, po elektronski verziji, 16.
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uradniške pokorščine in vertikalne servilnosti, potem moramo za 
razumevanje reprezentacij afere Dreyfus v provincialnih okoljih 
današnjega slovenskega družbenega prostora upoštevati tudi drugo 
cezuro, ki je v razlikovanju percepcije afere Dreyfus med večjim in 
kompleksnejšim družbenim prostorom (Dunaj, avstrija), ki ga 
(kljub nenehnim avtokratskim inklinacijam) oblikujeta določena 
heterogenost družbenih participacij in koeksistenca različnih ko-
lektivnih identitet in kolektivnih memorij, in med samozadostno, 
getoizirano, etnično in mentalno homogenizirano provinco sui 
generis, ki je po svoji identitetni shemi stihijsko antiintelektualna in 
pohlevno megalomanska.40 V spektru heterogenih identitet je na 
Dunaju homogenizirana identiteta le ena od številnih, morda celo 
množična, medtem ko provinco temeljno določa prav homogeni-
zacija kot edina zveličavna »izbira«, še bolj pa jo določa vse tisto, 
kar v njej in zunaj nje (v njeni okolici) manjka in si zaradi njenega 
(edinega prizivnega) veličastja ne more priboriti obstoja.

Ker je tega, kar manjka oz. kar je bilo motivirano odrinjeno in 
pozabljeno, bistveno več kakor obstoječega homogenizacijskega 
materiala (ta je le politično-ideološko motivirana redukcija hetero-
genosti), bi lahko rekli, da je pozabljen, potlačen in kako drugače 
izbrisan material prevladujoč, ključen in konstitutiven del pri 
oblikovanju imaginarija province (tesna bližina s psihoanalizo 
seveda ni naključna). tisto, kar provinco determinira, je popolna 
odsotnost drugih mentalnih in identifikacijskih možnosti, ki jih 
agresivni in rigidni družbeni okviri homogenizirane memorije 
nenehno izločajo v svojo zunanjost. Ker provinca ne pozna kritične 
refleksije ali je ni sposobna aplicirati drugače kakor navidezno, tudi 
ni zmožna razlikovati med kolektivno memorijo dominantne 
družbene skupine in zgodovino, ki bi pomenila ključni odmik od 
doksičnih družbenih reprezentacij, ki bi se s to sprostitvijo šele lahko 
razporedile na različne ravni in v različne epistemične registre. Velika 

40 pa tudi bolj uravnotežena logika učinkovanja pozabe in ne nereflektirana per-
manenca potlačitev in potiskanja v pozabo domnevno nevšečnih in napačnih 
preteklih izbir neodgovornih družbenih agensov. posredno potrdilo o tem je 
vsekakor obstoj kar obsežne in sistematično nadgrajevane produkcije študij in 
člankov o antisemitizmu in aferi Dreyfus v avstrijskem prostoru, medtem ko tega 
za slovenski prostor ne bi mogli trditi.
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težava nekdanjega in tudi sedanjega slovenofonega zgodovinopisja 
je prav v nepriznavanju in pozabi te konstitutivne razlike, razmika 
med identitetami, ki diverzificirajo opresivno homogenizacijo, in 
vprašanje je predvsem to, ali to zgodovinopisje sploh ima voljo 
in orodja, da se reši neznanstvene in antiintelektualne situacije.

V slovenofonem prostoru s konca 19. stoletja, provinci, ki je brez 
kritične refleksije povzemala dunajske trende in jih dodatno zaostro-
vala, da bi na tedaj okoli milijonu ljudeh razkazovala svojo omejeno 
oblast, je bil antisemitizem sprejet kot nova doktrina – popolnoma 
»naravno«, spontano in brez odpora, docela brez konsistentnega 
protitoka (omenili smo le nekaj osamljenih figur, a njihove argu-
mentacije niso vselej koherentne). tako med politiki kakor med 
literati ni bilo nikogar, ki bi mu nasprotoval z močjo argumenta ali 
ki bi razpolagal z mentalnimi orodji za njegovo dekonstrukcijo in 
se javno izpostavil v polemiki, narobe, antisemitizem se je takoj in 
brez odpora vzpostavil kot nov in karieristično obetajoč kulturni 
kod, ki je omogočal asimilacijo province v osrednje mentalitetne 
tokove avstrijske metropole, ki so jo provincialci dojemali kot popek 
sveta.41 Sprejeli so ga tako populistični pisatelji, denimo jakob Sket 
(1852–1912), ki je napisal novelo Miklova Zala (1884), v kateri na ozadju 

41 Mitološka recepcija neprovincialnih (državljanskih, družbeno kritičnih, realnih, 
konkretnih) fenomenov v provinci je poglavje zase, ki razodeva slabost v odnosih z 
zunanjim svetom, ki pa ga tu ne bom odpirala. o kategorijah strukturacije province 
kot specifične konfiguracije družbenega prostora gl. taja Kramberger, »Maurice 
Halbwachs in družbeni okviri kolektivne memorije« (spremna beseda k slovenskemu 
prevodu Halbwachsovega dela Mémoire collective), v Maurice Halbwachs, Kolektivni 
spomin [v pertinentnem oddanem prevodu Draga braca rotarja: Kolektivna memorija] 
(Ljubljana: Studia humanitatis, 2001), 211–61 in »L’inversion dans l’objectivation: Le 
movement régressif d’une culture provincial faisant office de la culture nationale«, 
Monitor ISH, let. III, št. 1–2, 2002, 53–70 ter Historiografska divergenca: razsvetljenska in 
historistična paradigma. O odprti in zaprti epistemični strukturi in njunih elaboracijah (Koper: 
založba annales, znanstveno-raziskovalno središče, Univerza na primorskem, 
2007); Drago braco rotar, »La quête de l’identité ’Die judenfrage‘ et la production 
de l’identité ethnique dans un pays sans juifs«, Monitor ISH, let. III, št. 1–2, 2001, 
15–27, »Inquisita societatis culturae: o razkroju ’teritorialne‘ družbe in kulture v 
srednjeevropski provinci v 19. stoletju«, Monitor ZSA, let. IX, št. 3–4 (25/26), 2007, 
9–40 in »frontières entre les sociétés, frontières dans les sociétés au 19e siècle: la 
création des frontières culturelles à l’intérieur d’une société territoriale«, Monitor 
ZSA, let. IX, št. 1–2 (23/24), 2007, ter Odbiranje iz preteklosti.
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stopnjevane ksenofobije izstopi antisemitizem, a tudi ivan Cankar 
(1876–1918), ki v uradnih šolskih in nacionalnokulturniških doktrinah 
slovenofonega sveta velja za največjega, domala nedotakljivega,42 
slovenskega pisatelja, je bil po svoji – njegovim besedilom inherentni 

– politični pripadnosti socialni demokrat, z nekaterimi političnimi 
vizijami pa se je približal tudi socialističnim in krščansko socialnim 
idejam (med slednjimi zlasti idejam antisemitskega dunajskega 
župana dr. Karla Luegerja in sorodno antisemitskega slovenskega 
krščanskega socialca janeza evangelista Kreka).43 politična gibanja 
(krščanski socialci, pangermanizem, panslavizem, cionizem), ki so 
nastala v habsburški monarhiji v zadnji četrtini 19. stoletja, so bila 
med drugim učinek avstrijskega liberalnega neuspeha.

Sistematika simptomov, ki jih razkrivajo reprezentacije afere 
Dreyfus v navedenem lokalnem časopisju, in itinerarij krajev pozabe 
v slovenskem zgodovinopisju, bolj kakor volja do raziskav, analiz in 
integriranja več raznorodnih snopov kolektivne memorije – prek 
ustreznega instrumentarija in kritične refleksije – v korpus druž-
benih vednosti, napotujeta na določen travmatizem v kolektivni 
percepciji afere Dreyfus v obravnavanem družbenem prostoru. ob 
tem pomislimo na mehanizem, ki ga je Sigmund freud opredelil kot 
lažjo pot, in je pravzaprav insistenca (spontane samo–) cenzure oz. 
prisilni avtomatizem ponavljanja (Wiederholungszwang), s pomočjo 

42 Vse do danes študije, ki zadevajo različne aspekte njegovega dela, molčijo o njegovih 
antisemitskih implikacijah, ki jih janez peršič opredeljuje za »proletarsko-razredni« 
antisemitizem »z močnim pridihom populističnega antiliberalizma« (gl. peršič v 
spodaj navedenem delu). Cankar v več črticah uporablja stereotipe o judih, pikro pa 
komentira tudi dunajski časopis Neue Freie Presse, za katerega je, denimo, theodor 
Herzl poročal iz pariza o poteku afere Dreyfus, imenuje ga kar »židovsko-liberalna 
nova preša«. nekaj več o tem gl. v prispevku janeza peršiča z naslovom »problem 
Cankarjevega antisemitizma« v dosjeju »Židovsko vprašanje« v posebni številki 
revije Problemi, let. XXIII, št. 1, 1985, 21–22. gl. tudi igor grdina, »jud v zrcalu slovenske 
književnosti«, Med dolžnostjo spomina in razkošjem pozabe: Kulturnozgodovinske študije 
(Ljubljana: zrc sazU, 2006), 45–72.

43 janez evangelist Krek (1865–1917), teolog, publicist in vodja krščanskih socialcev v 
Sloveniji. o Krekovem antisemitizmu, za razliko od Cankarjevega, bolj prepojenim 
z religioznim antijudaizmom, je pisal Slavoj Žižek (gl. Slavoj Žižek, »o Slovencih in 
antisemitizmu«, Problemi, let. XXI, št. 4–5, 1983). res pa je, da je Cankar napisal tudi 
uničujočo kritiko krščanskih socialcev, na katero opozarja grdina (»jud v zrcalu 
slovenske književnosti«), v kateri pa se ni povsem znebil antisemitskih klic.
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katerih slovensko zgodovinopisje – precej nevrotično ali celo 
parafrenično – potlačuje nevzdržno preteklo realnost in nenehno 
konstruira vzporedno in znosno realnost, ki se ne loteva in ne 
razgalja »bolečih« negativnih aspektov kolektivnega življenja.44 ta 
problematika zadeva tisto, kar je znotraj nemškega zgodovinopisja 
pred okoli dvajsetimi leti Historikerstreit opredelil kot »preteklost, ki 
noče miniti«, v slovenofonem zgodovinopisju pa zaradi pomanj-
kanja konfrontacij in soočanj različnih gledišč sploh nikdar ni bilo 
obravnavano. tako bi lahko zapisala, da so kraji pozabe v resnici 
kraji memorije, ki pa jih je zasnoval antiintelektualizem, se pravi, 
prelom v spoznavanju in epistemičnem registru, pri čemer analizo 
nadomesti priročni konjunkturni ideološki postulat, ki za svoj obstoj 
ne ponuja (in – ker je doksa – tudi ne potrebuje) nobene razlage.45

44 Sigmund freud, »jenseits des Lustprinzips«, Gesammelte Werke, zv. 13 (London: imago, 
1950 [1920]), 3–69 [slov. prev. »onkraj načela ugodja«, Metapsihološki spisi (Ljubljana: 
Studia humanitatis, Škuc in FF, 1987), 241–300].

45 zgolj dva simptoma, ki označujeta indikativna kraja pozabe elementarne kritične 
refleksije v večini polj intelektualne produkcije v slovenofonem družbenem prostoru, 
sta bizarni objavi Protokolov sionskih modrecev brez slehernega komentarja v reviji 
Tribuna v letih 1989 in 1990 (tik pred osamosvojitvijo Slovenije leta 1991; Protokoli 
so sicer bili 25. maja 1935 s sklepom bernskega sodišča razglašeni za ponaredek) in 
pred kratkim prevedeno delo adolfa Hitlerja Mein Kampf (Celje: založba Mavrica, 
2006), ki je, prav tako popolnoma brez kritičnega aparata, med letoma 2006 in 
2008 doživelo štiri ponatise (300 izvodov na naklado, s ceno ok. 50 evrov), se pravi, 
da se je za lokalne razmere dobro prodajalo in da očitno v današnji Sloveniji zanj 
obstaja razmeroma obširno recepcijsko polje. epilog obeh objav pa ni bila kaka 
analitično konsistentna javna polemika, spoznanje založbe o napačnem ravnanju 
in preklic uredniške zmote ali objava korigiranih izdaj, opremljenih z ustrezno 
objektivacijo, tudi polje družbenih in humanističnih znanosti objavi kakor da 
nista zadevali (oglasilo se je le nekaj državljanov in intelektualcev, ki pa niso imeli 
nobene moči, da bi vplivali na situacijo), ampak je njun agresivni prodor ustavil 
šele avtokratski odlok instanc oblasti. Protokole je Tribuna prenehala izdajati, ker je 
Mladen Švarc zoper Tribuno vložil tožbo, namesto pertinentne kritične refleksije 
je sledila »sprava« obeh strani v duhu tega, »da je tekst koristno poznati« že zaradi 
tega, ker mu je »na začetku 20. stoletja verjelo toliko ljudi« in ker je besedilo s tem 
»doživelo svoj slovenski prvenec po štiriinpetdesetih izdajah v drugih jezikih. bolje 
pozno kot nikoli« (cf. Simona pekolj, O antisemitizmu skozi teorijo in skozi slovenski tisk 
v 80. in 90. letih, diplomska naloga [Ljubljana: FF, Ul], 8), Mein Kampf pa so umaknili 
iz prodaje po intervenciji bavarskih oblasti, češ da založba ni plačala avtorskih 
pravic (te bodo leta 2015 tako ali tako prenehale obstajati, na kar med drugimi 
opozarja münchenski zgodovinar Horst Möller in apelira, naj bodo objave tega dela 
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temeljni antiintelektualizem slovenskega družbenega prostora 
kot provincialne strukturacije (na ravni province kot koncepta),46 

opremljene z ustreznim kritičnim aparatom in študijo). Direktor založbe Mavrica 
in prevajalec Hitlerjevega dela Marjan furlan je (31. januarja 2008) celo javno in 
nedvoumno izjavil: »zavedamo se, da je naša izdaja nezakonita. […] Če se bodo 
pritožili, bomo knjigo pač umaknili iz prodaje.« oba ukaza oblasti (prvi od zgoraj 
in drugi od zunaj) sta, kar dobro ilustrira mehanizme province, prišla z instanc 
oblasti, kar razkriva v temelju nedemokratično in antiintelektualno mentaliteto, 
v kateri intelektualci v provinci nimajo družbeno transformativne vloge in v nasprotju z 
državnimi funkcionarji in politiki nimajo besede, ki bi imela socialne učinke. 

46 trdoživ antiintelektualizem kot kompleksna, na verovanjski matrici utemeljena 
in ponotranjena ter doslej nikoli temeljito kritično ovrednotena dediščina 
habsburškega katolicizma v slovenofonem prostoru, ki je v provinci (pokrajinah 
današnje Slovenije) marsikje prehajal v oster klerikalizem, in represivnih družbenih 
razmer, vzpostavljenih v času Meterrnicha in bacha, je imel (in še ima) prevratno 
moč: zaradi njega se kraji memorije (od prostorskih do mentalnih), ki so za družbo 
nevzdržni in nemisljivi, sproti preoblikujejo v kraje pozabe. povedano drugače: za 
okviri provincialne kolektivne memorije, ki bi jo le težko oddelili od uradne zgodovine 
(saj med njima ni potrebne kritične refleksije, ki bi vzpostavila ustrezno objektiva-
cijsko raven, marveč gre bolj za kontinuirano in neposredno prevajanje kolektivne 
memorije režimske skupine in elite v »uradno zgodovino«), je cona oblivium. tam 
leži vrsta krajev memorije, ki v času svojega nastanka za družbo niso bili niti vidni, 
niti razumljivi in tako tudi ne pomensko berljivi (tako v okviru monarhičnega 
dispozitiva republikanski boj za pravice človeka in državljana sploh ni misljiv, 
zato je konfiguracijo agensov pro et contra Dreyfusu potrebno razumeti v notranji 
logiki mehanizmov socio-političnega polja v provinci, ki nima veliko opraviti z 
zunanjo realnostjo, saj je njegovo celotno obzorje mogoče spraviti v korelacijo 
zgolj z antidreyfusarsko mentaliteto v franciji, kakor se kaže na sliki 2), zato jih je 
verovanjska antiintelektualna episteme razbirala kot nevarne, režimsko subverzivne 
kraje in jih sproti potiskala v pozabo. zlasti v provinci kot kompleksnem družbenem 
fenomenu, ki ga seveda v prvi vrsti ne opredeljujejo majhnost ali drugi deskriptivni 
kvantifikacijski kriteriji, ampak se prejkone razvije iz elementarnega in gojenega 
antiintelektualizma – geografsko sicer zamejen, mentalno pa neskončno eks-
panzionističen prostor (ker v njem ni spoznavne ravni, ni zmožnosti in kriterijev 
za razmejevanje in omejevanje, česar učinek je delirij omejitev in razmejitev na 
upravno-administrativni ravni), ki ga najmočneje opredeljuje prav vrsta odsotnosti 
(odsotnost spoznavne ravni, odsotnost urbaniziranega središča, odsotnost hete-
rogenosti, odsotnost kritične refleksije, odsotnost konfrontacije in oblikovanja 
argumentacijskih verig, odsotnost racionalnih družbenih eksplikacij itn.) – so 
družbeni in intelektualni učinki, ki iz antiintelektualizma izhajajo, naravnost 
Unheimlich. Ker jih v antiintelektualnem horizontu ni mogoče niti misliti in ker 
je provincialna družba kronično inertna, ubere lažjo pot: nenehno je konformna 
konjunkturnim političnim režimom, nenehno si (nespoznavno) prisvaja modne 
diskurzivne formacije in reference, nenehno zavrača kompleksnejšo kritično refleksijo 



209

Kartografiranje pozabe

katerega osnovni dispozitiv sem razvila drugod,47 je eden od tistih 
mehanizmov, ki spontano preprečuje analitično in epistemično 
raziskovanje zgodovine slovenskega zgodovinopisja na eni strani in 
travmatičnih tem, povezanih s potlačenimi memorijami, na drugi 
strani. Slovensko zgodovinopisje, ki se zelo pretkano in s pomočjo 
eksistenčne ohromitve ali družbenega deklasiranja posameznic 
in posameznikov s kritičnim in intelektualnim potencialom 
za premestitev zatohle perspektive v humanistiki in družbenih 
znanostih izogiba kritični refleksiji, seveda ima nekaj korektnih 
pozitivističnih rokavov, ki pa so tem bolj pertinentni, kolikor dlje 
od režima zgodovinopisja (in sočasne politike) in kolikor bolj 
v »pozabi« so delovali njihovi avtorji (in precej redkeje avtorice), 
veliko več pa nemišljenega in reproduciranega materiala, ki ga bo 
potrebno šele osvetliti in analizirati.48

konkretnega zgodovinskega dogajanja, pri čemer neprestano obrača pomene in na 
mesta konkretnih vsebinskih fenomenov postavlja njihove nadomestke. razvije, 
skratka, strategije socialne mimikrije. za minuciozno študijo obdobja Vormärz gl. 
rotar, Odbiranje iz preteklosti; o antiintelektualizmu gl. tudi Kramberger, »iz zgodo-
vine intelektualcev«. za ilustracijo delovanja antiintelektualizma pa navedimo le 
primer tržaške slovenofone skupnosti, ki se je v Edinosti v nacionalističnem žaru 
nenehno spotikala ob bolj izobražene predstavnike lastne skupnosti in namigovala, 
da gre za nacionalne renegate in izdajalce (cf. Marta Verginella, »Družbeni vzpon 
slovenske elite v trstu«, v Darko friš in franc rozman (ur.), Od Maribora do Trsta 
[Maribor: pedagoška fakulteta, 1997], 70–71). 

47 Kramberger, Historiografska divergenca: razsvetljenska in historistična paradigma. 
48 Do leta 1991 sta bili v jugoslovanski republiki Sloveniji dve univerzi (v Ljubljani 

in Mariboru), pri čemer je bilo kar nekaj profesorjev, ki so predavali in svoj vpliv 
uveljavljali na obeh. bilo je še nekaj drugih specializiranih zgodovinskih institu-
tov, a rekrutacija zgodovinopisnih kadrov je praviloma (brez kritične refleksije) 
potekala skozi historiografski režim, ki so ga vzpostavili bogo grafenauer 
(1915–1995; predvojni konservativno usmerjeni zgodovinar, po vojni pa komuni-
stično konvertirani univerzitetni profesor) in njegovi adepti. prostora za druge 
poglede je bilo bolj malo. nekritično sprejeti in postulirani vpliv grafenauerja je 
v majhnem in mentalno ter družbeno hierarhiziranem prostoru, kjer domala ni 
bilo komparativnih in argumentiranih vsebinskih kriterijev, narasel prek vsake 
mere. prav tako njegova dela še niso doživela sistematične kritične refleksije (doslej 
je bilo nekaj sporadičnih poskusov, ki bodo, upajmo, odprli polje refleksije). Drugi 
selekcijski filter je kajpada bil politični režim (komunizem; seveda ne govorim 
o komunizmu kot teoretskem sistemu), v katerem je bila katoliška cerkev sicer 
do določene mere zatirana (tudi njen status in njena zgodovina ostajata zadevi 
prihodnjih raziskav in kritičnih analiz, ki se jih je doslej drznil lotiti le zgodovinar 
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Če predstavlja afera Dreyfus za diferencirano polje znanosti enega 
od pomembnih objektov, skozi katerega se prelamlja več perspektiv 
in interpretacij, in je potemtakem kraj memorije par excellence, bi lahko 
po zapisanem rekli, da predstavlja v slovenofonem zgodovinopisju, 
prav narobe, kraj pozabe in nereflektiranega travmatizma. povedano 
drugače: slovensko zgodovinopisje ima ta hip za afero Dreyfus 
prihranjeno tako mesto, kakršno si to zgodovinopisje zasluži glede 
na svoj znanstveni potencial in zmožnost kritične refleksije: tega 

egon pelikan, kar pomeni, da je do sistematizirane kritike vzpostavljenih vednosti 
na tem področju še dolga pot), vendar pa je obenem vseskozi – v času, ko partija 
ni priznavala drugih sogovornikov kot legitimnih subjektov – ostajala katoliška 
cerkev dejansko polnomočna in tudi edina sogovornica političnega režima. V 
tem kontinuiranem dialogu, četudi včasih skritem pred javnostjo, moramo videti 
solidne zastavke za to, da se je hegemonistični pritisk katoliške cerkve po razpadu 
jugoslavije zelo hitro povečal celo do te mere, da je ta pred nekaj leti skušala svoje 
dušno pastirstvo plasirati v vse javne službe, vključno s šolstvom (kar ji je do 
precejšnje mere tudi uspelo). Žal pri tem ni – z izjemo nekaj vztrajnih (npr. zdenko 
Kodelja) – naletela na posebno močan odpor in zagovorništvo laičnega izobraže-
vanja. po osamosvojitvi Slovenije (1991) je nastalo nekaj novih zasebnih institucij, 
na katerih je svoje mesto našla tudi »zgodovina«. S tem se je elaboriranje vednosti 
v posamičnih akademskih disciplinah navidez sprostilo, a linearni in deskriptivni 
oz. retorični historizem (nem. Historismus, zrasel iz konservativne pruske matrice 
in dediščine Leopolda von rankeja) se je – ob opaznem naraščanju nacionalizma 
v 90. letih 20. stoletja (gl. Mart Verginella, »il peso della storia. fra invenzione della 
traduzione e ri-scrittura del passato: La storiografia slovena degli anni novanta«, 
Qualestoria, let. 27, št. 1, 1999, 9–34) – brez sleherne kritike obdržal kot normativna 
epistemična strategija delanja zgodovine. Četudi smo v zadnjih dveh desetletjih 
v Sloveniji bogatejši za precej prevodov temeljnih referenčnih del družboslovja 
in humanistike in četudi se je navajanje nekaterih avtorjev in avtoric, ki so se 
od historizma oddaljili (iz različnih orbit, kakršne so: Begriffsgeschichte, nouvelle 
histoire, anthropologiqie historique, microstoria) pomnožilo, med besedili slovenskih 
zgodovinarjev in omenjenimi referenčnimi vdevki ni recipročnih spoznavnih 
razmerij, kakor tudi ne nastajajo – zopet z nekaj izjemami, ki so pretežno odrinjene 
na rob – pomembna monografska dela kot rezultati potrebnih raziskav in analiz, 
ki bi kazala na nastajanje pogojev možnosti za kritično refleksijo v slovenskem 
zgodovinopisju. Več o tem taja Kramberger, »Doxa et fama: o produkciji ’javnega 
mnenja‘ in strategijah pozabe – elementi za mikroštudijo (abstract: Doxa et fama: 
On Production of ’Public Opinion‘ and Strategies of Oblivion – Elements for a Micro-study)«, 
Družboslovne razprave, let. 18, št. 41, 2002, 63–100 in »L’inversion dans l’objectivation« 
ter Historiografska divergenca: razsvetljenska in historistična paradigma; Drago braco rotar, 
»La quête de l’identité ’Die judenfrage‘ et la production de l’identité ethnique dans 
un pays sans juifs«, Monitor ISH, let. III, št. 1–2, 2001, 15–27 in Odbiranje iz preteklosti.
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mesta ni v obstoječi zgodovinopisni topografiji, je negativen kraj 
pozabe, treba ga bo šele izbojevati, narediti vidnega. boj za opaznost 
kraja memorije, povezanega z afero Dreyfus v njenih najrazličnejših 
aspektih, pa tudi za sorodne, travmatične kraje v slovenofonem 
zgodvinopisju – je seveda odločilno povezan s konstitucijo bolj 
diferenciranega kolektivnega imaginarija, solidnejše in bolj oza-
veščene državljanske drže in z izbojevanjem prostora za odkrite 
argumentirane konfrontacije argumentov in stališč. 

Vrnimo se k vprašanjem, ki smo jih implicite zastavili na začetku. 
odkod redukcija afere Dreyfus na minorni dogodek preteklosti 
(zgodovine)? Čemu je vse do danes potekala neproblematizirana 
transmisija prav takšne (in effigie) reprezentacije afere Dreyfus v 
slovenskem zgodovinopisju? zakaj se maloštevilne študije anti-
semitizma v okviru Slovenije izogibajo omembi afere Dreyfus in 
se s tem izmikajo analitični osvetlitvi njenih strukturnih dimenzij 
in sploh sleherni analizi?
1 afera Dreyfus je, rekli smo že, eden od osrednjih dogodkov 19. in 

20. stoletja, njen status je epistemično enak statusu formativnega 
dogodka, v daljnosežnosti odmevov pa učinkom francoske revo-
lucije. gre torej za zapleteno in prepleteno dogajanje, ki se ga v 
neslovenskih akademskih okoljih lotevajo domala vse družbene 
in humanistične znanosti, vsaka pač s svojim instrumentarijem, 
zmožnostmi in senzibilnostjo, in ki domala v nobenem resnem 
znanstvenem okolju ni brez niza del, člankov in refleksij, ki 
lokalno zgodovino postavljajo v neko resničnostno razmerje 
do tedanje družbene realnosti. to pa ne drži tudi za slovensko 
raziskovalno sfero. Minorizacija dogodka na raven deskriptivne 
politične afere razkriva temeljito nerazumevanje oblikovanja 
državljanskega habitusa in pravne države, ki se je v večji meri 
odvijalo zunaj monarhičnih družbenih in mentalnih družbenih 
vezi, kaže pa tudi nepoznavanje temeljnih orodij za družbeno 
analizo. Seveda je ključno vprašanje to, ali si zgodovinarji v 
Sloveniji sploh želijo vzpostaviti kompleksno resničnostno raz-
merje s katerimkoli delikatnim in zahtevnim objektom?49 

49 znanstveno zgodovinopisje bi moralo biti kompleksna rezultanta intelektualnih 
operacij, razkrivajočih nevidne in skrite podmene družbenega dogajanja, druž-
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2 Ko se določena družba sprašuje o svoji preteklosti in zapleteno 
dogajanje v preteklosti v okviru tega spraševanja dejansko analizira 
na podlagi vseh razpoložljivih dokumentov, virov in primerjalne 
evropske literature z različnih zornih kotov, kar pomeni, da jo 
s pomočjo analitičnega instrumentarija (in ne s ponavljanjem 
ali prepisovanjem obče govorice predhodnikov, ki kroži po 
skrepenelih uradnih referenčnih korpusih) kritično preučuje, to 
seveda pomeni, da intenzivno išče orientacijo za svoje delovanje 
v sedanjosti.50 puščanje razsežnosti in lokalnih reprezentacij afere 
Dreyfus ob strani raziskav pomeni, da znanstvenikov v Sloveniji 
orientacija v sedanjosti (razen trenutno aktualnih družbenih 
hipotek) pravzaprav ne zanima. Delovanje v nasprotni smeri, 
to je, ko se družba o svoji preteklosti ne sprašuje temeljito in 
študiozno, ampak se kontinuirano prilagaja in akomodira na 
ideološke režime in družbene konjunkture in v skladu z njimi 
oblikuje nabor virov in dejstev, se zadovoljuje s površnimi eseji, 
z deskripcijo, z nepremišljenimi prepisi in prazno, nekognitivno 
transmisijo ter z zanašanjem na »zveneča« imena lokalnega in 

benih struktur in implicitnih motivacij agensov, se pravi, produkt analitičnega in 
refleksivnega vzpostavljanja distanc v razmerju do kolektivnih memorij različnih 
(tudi vodilnih in elitnih) družbenih skupin. zdi se, da slovenofono zgodovinopisje 
na te intelektualne operacije, ki so potrebne za delanje pertinentne zgodovine, 
preprosto in motivirano pozablja. o pogubnih učinkih te opustitve kritičnosti in 
o pomembnosti vdelave zgodovine, memorije in justice za kolektivno življenje glej 
enzo traverso, Le passé, modes d’emploi: Histoire, mémoire, politique (pariz: Éditions La 
fabrique, 2005), 66–79. Marc ferro meni, da je ena od oblik pozabe prav molk, ki 
»izhaja iz dela zgodovinarjev, ki se trudijo zavestno ali ne služiti neki stvari, naj bo 
to Cerkev, njihova domovina, njihova stranka, oziroma zgolj svojim prepričanjem«. 
omenja še dve pozabi: pozabo, »ki jo družba izloča spontano, v sporazumu s 
svojimi zgodovinarji«, in pozabo, »ki jo producira njihova ’umetnost‘ ali njihova 

’znanost‘«, Marc ferro, »Les oublis de l’Histoire«, Communication, posebna številka: 
La mémoire et l’oubli, št. 49, 1989, 59. o razmerju med memorijo in pozabo glej 
tzvetan todorov, Les abus de la mémoire (pariz: arléa, 1995); Kramberger, »Maurice 
Halbwachs in družbeni okviri kolektivne memorije«. 

50 za to verjetno ni treba navajati vseh pomembnih zgodovinarjev in zgodovinark, ki 
so razumeli in razumejo formativno vlogo sedanjosti pri dojemanju in interpretaciji 
preteklosti, začenši z Marcom blochom in končavši s pomembno intervencijo Carla 
ginzburga v zvezi z nerešeno evropsko travmo, »afero Sofri«, ki stoji v današnjih 
državljanskih diskusijah vse preveč ob strani (Carlo ginzburg, Il giudice e lo storico: 
Considerazioni in margine al processo Sofri [torino: editore einaudi, 1991]).
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svetovnega zgodovinopisja ali celo odmevne publicistike, ki 
inertno in spontano reproducirajo pretekle zmote in netočnosti,51 
razkriva določeno epistemološko inhibicijo, dezorientacijo, ki 
jo zasledimo v pogledu slovenskih zgodovinarjev na preteklost 
in zgodovino. 

 pierre bourdieu poudarja, kako pomembno je, da vsako socialno 
okolje diagnosticira svoje meje, da se raziskovalec/ka postavlja v 
odmik (à l’écart), v distanco do skupinskih verjetij, ki v diskusijah 
predstavljajo vezivo skupnosti.52 to zavzemanje distanc, ki seveda 
nikoli niso in ne smejo biti površne ali kozmetizirana ugajanja 
trenutnemu sogovorniku, marveč neposredne konfrontacije, ki 
postopoma oblikujejo in izostrijo argumentacijo vpletenih in 
spodnašajo verovanjskost v znanosti, imenuje kritična refleksija 
v znanosti. odsotnost refleksije in spraševanja o lastnih inte-
lektualnih mejah, razkriva velikansko slepoto znanstvenikov, 
ki sproti spodnaša njihova dela in v najbolj zadrtih (samoza-
gledanih) primerih nedvoumno vodi v popoln oportunizem 
in v nezanimanje za alarmantne izključevalne mehanizme v 
družbenem okolju.

3 V redu manij razsojanja in močno katoliško determinirane poli-
tike memorije, ki v republiki Sloveniji, povedala sem že, celo na 
znanstveni ravni ne dopušča prostora za razvoj konceptnega in 
analitično poglobljenega zgodovinopisja (zgodovinsko polje je 
neavtonomno oz. zelo šibko avtonomno), sodijo kraji, ki jih je afera 
Dreyfus v topografskem (prostorskem) in topološkem (mental-
nem) merilu v dvanajstih letih zarisala, prav zaradi frustrirajoče 
nezmožnosti ključnih intelektualcev, da bi vzpostavili kritične 

51 Seveda ne merim na drobne kronološke ali verbalne netočnosti, ki ne veljajo za 
težke napake za ljudi, ki resno delajo in poglobljeno študirajo določeno tematiko 
po desetletje ali več, ampak na huda strukturna neujemanja v naglici akumuliranih 
kopic podatkov, na hudo podcenjevanje bralcev in bralk ter kolegov in kolegic s 
publiciranjem – v slehernem drugem okolju – nevzdržnih epistemičnih brkljarij 
ali pa čisto preprosto ideologije (v zadnjem desetletju zlasti nacionalistične), ki 
štrlijo iz del nekaterih vodilnih zgodovinarjev v Sloveniji. Več o tem v Kramberger, 
Historiografska divergenca: razsvetljenska in historistična paradigma; rotar, Odbiranje iz 
preteklosti.

52 bourdieu, Science de la science et réflexivité [slov. prev., Znanost o znanosti in refleksivnost].
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distance do zgodovinskih zmot, med kraje pozabe, čeprav so bile v 
aferi pod vprašajem tako elementarne bivanjske in republikanske 
vrednote, kakor so pravice človeka in državljana, državljanska 
konstitucija, vloga prava v državi, omejenost kompetenc vojske 
in cerkve, vloga javnega, kritičnega intelektualca, profiliranje 
in diverzifikacija političnega in znanstvenega prostora, obliko-
vanje javnega prostora za konfrontacijo idr. Kakor pravi Yosef 
Yerushalmi »zgolj transhistorična memorija ostane nečasovna, 
saj ne ve za mnogotere epizode zgodovinskega življenja«;53 raci-
onalizirana memorija ima v okviru katoliške mentalitete veliko 
večje težave z vpisom v realno, v njej so judje običajno »zavrženi 
od katoliške tradicije, navezane na organicistično in konserva-
tivno koncepcijo družbe«, dojeti so kot »orodja izprijevalskega 
kapitalizma« in kot »tujci, ki uporabljajo najrazličnejše strategije, 
da bi vzpostavili svojo lastno dominacijo«.54 zdi se, da je tudi za 
sedanje slovenske oblasti in delegirano kulturno-intelektualno 
elito republika še vedno zgolj deklarativna in nezavezujoča 
instanca, resnični družbeni motor pa so stari utečeni in inertni 
monarhično avtokratski družbeni mehanizmi in obnašanja, ki 
de facto privilegirajo diseminacijo javnega mnenja in difamacijo 
pred konfrontacijo stališč in podajanjem argumentov. 

 implicitne in eksplicitne prekinitve v branju družbene realnosti 
v času afere Dreyfus in njenih tedanjih in naknadnih reprezen-
tacij, med percepcijo afere v franciji in v habsburški monarhiji, 
nato pa še prekinitve v branju afere Dreyfus med prestolnico in 
provincialno periferijo, zadevajo obsežno in zapleteno proble-
matiko težav adaptabilnosti oz. nekompatibilnosti med repu-
blikanskim in monarhičnim družbenim dispozitivom in med 
velemestom in provinco. ta zapletena semantika nedvomno tudi 
vpliva na izmuzljivost objekta, ki bi ga morali obdelovati z večjo 
vztrajnostjo. prav izmikanje dosledni in kontinuirani analizi 

53 Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor (pariz: La Découverte, 1984) in »réflexions sur 
l’oubli«, v Yosef Hayim Yerushalmi in dr., Les usages de l’oubli (pariz: Éditions du 
Seuil, 1988), 7–21.

54 pierre birnbaum, »grégoire, Dreyfus, Drancy et Copernic«, v pierre nora (ur.), Les 
lieux de mémoire (2: La république; La nation; Les france) (pariz: Quarto gallimard, 
1997), 2684.
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afere Dreyfus in antisemitizma v provinci nedvomno prispeva 
k temu, da je raziskava javnega mnenja iz leta 1994 pokazala, 
da 20,7 odstotka Slovencev ne bi želelo stopiti v sorodstveno 
razmerje z judi.55

afera Dreyfus je v francoskem družbenem prostoru prispevala 
k profiliranju habitusa intelektualcev (in antiintelektualcev) in s 
tem k diferenciaciji družbenega prostora. to se na ozemlju, ki mu 
pravimo slovenski družbeni prostor, ni zgodilo. Ker v slovenskem 
prostoru ni bilo intelektualcev-državljanov v pomenu racionalno 
discipliniranih ljudi, ki bi se prek določenih vloženih prizadevanj 
in študija zmogli distancirati od svojih preteklih percepcij in 
prepričanj, ko bi ugotovili njihovo zgrešenost,56 ter se opredeliti 
za ali proti nečemu, je javna sfera (če o njej sploh lahko govorimo) 
v slovenofonih deželah ostajala potopljena v dokso, v neobvezno 
kramljavo kontemplacijo, v kateri (v njenih diskurzih) prepozna-
vamo poljubno lebdeče elemente realnosti, obdane z obrekovanjem, 
predsodki in stereotipi, ki povsem zamegljujejo realni kontekst 
družbenega dogajanja. razcep, skozi katerega je potekalo prenašanje 
in prepisovanje informacij o aferi – kot o nečem, kar avstrijskega in 
slovenskega prostora prioritetno ne zadeva in je od njiju oddaljeno: 
kar pomeni, da je recepcijska optika popolnoma »etnocentrična«, 
saj so mednarodne povezave za tak dispozitiv nekaj zunanjega, 

55 barbara Stanič, »antisemitizem kot model zatiranja«, Časopis za kritiko znanosti, 
št. 179, 1996, 29–45. raziskave judovske skupnosti v Sloveniji so pičle; študentka 
fakultete za humanistične študije v Kopru (Univerze na primorskem) Meliha 
fajić, ki se je za diplomo lotila katalogizacije migracij slovenskih judov v izrael po 
drugi svetovni vojni, je naletela bodisi na popolnoma razpršene ali na zelo težko 
dostopne vire. po podatkih, ki so objavljeni na spletni strani ameriške ambasade 
v Ljubljani, naj bi judovska skupnost v Sloveniji štela okoli 140 članov in še okoli 
300 do 400 ljudi, ki se tako ali drugače »samo-identificirajo kot judi«. na spletni 
strani je objavljeno tudi kratko poročilo o antisemitizmu v Sloveniji (cf. http://
slovenia.usembassy.gov/slovenia.html; gl. »government reports«, »report on 
anti Semitism in Slovenia, 2005«).

56 tudi Lazare, zola, jaurès ali Clemenceau niso bili »narojeni« dreyfusarji; svojo 
dreyfusarsko držo so zavzeli šele potem, ko so preučili dokumente, se seznanili z 
različnimi aspekti procesa in se prepričali, da Dreyfus ni kriv. intelektualni postopek 
in vložek, ki je temu postopku inherenten, v antiintelektualni provinci, kakor bi 
mogli imenovati slovenofoni prostor v času afere Dreyfus, ni niti predviden niti 
pozitivno vrednoten. 
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nepomembnega in neobvezujočega – je inherenten avstrijskemu 
in slovenskemu družbenemu prostoru in je starejši od afere same. 
zasedanje pozicij v recepciji afere v slovenskem družbenem pro-
storu so bolj kakor državljanska drža določali trenutna politična 
konstelacija, postulati katoliške cerkve in partikularni lokalni 
nacionalni in etnični konflikti.

Moj namen seveda ni bil osvetljevati dobre pozabe, katere namen 
v kolikor toliko socialno, kulturno in politično uravnoteženih 
družbah je z raznoterimi varovalkami ohranjati stabilno družbeno 
ravnovesje. govoriti o njej v družbi, ki doslej niti poskušala ni 
kritično ovrednotiti izključevalnih zastavkov, inherentnih svoji 
družbeni konstituciji, in ki ne razlikuje kolektivne memorije 
režimske skupine od znanstvenega zgodovinopisja ter zavrača 
sleherno analitično orodje, ki bi ji to omogočilo, je redundantno. 
pomenilo bi vzpostavljanje novih videzov in dodatnih ovir v raz-
iskovanju preteklih družbenih dejstev in reprezentacij. precej bolj 
pomembno se mi je zdelo prikazati nekaj nelagodnih družbenih 
reprezentacij in prek njih logiko vzpostavljanja antisemitskih krajev 
memorije, ki se v provincialnem okviru zaradi specifične zgradbe 
družbenih mehanizmov in imaginarija sproti sprevračajo v kraje 
pozabe. ti kraji pozabe zaradi raznoterih vzrokov, ki smo jih našteli 
(med njimi prevladujejo simptomi avtokratske in monarhične 
družbene strukture, ki ne razume vloge kritične ref leksije za 
oblikovanje državljanskega habitusa v demokratični republiki 
in je zato tudi ni sposobna izvajati, v kombinaciji s provincialno 
spoznavno dezorientacijo in skrepenevanjem prilaščenih doktrin), 
sicer ostajajo zunaj okvirov družbeno sprejemljivega (tako tudi 
zunaj referenčnih korpusov literature, zgodovine, sociologije itn.), 
vendar pa še kako determinirajo formo mentis in sploh vse družbeno 
dogajanje v notranjosti družbenega prostora, četudi se tega večina 
populacije nemara ne zaveda.

V takih manifestacijah se lepo vidi, da je najpomembnejša in 
hkrati tudi najnevarnejša tista zgodovina, ki je še živa in se je ana-
hronistično ohranjala pri življenju in se tihotapila skozi desetletja ali 
stoletja kot itinerarij krajev pozabe. frustracija pri vpisu teh krajev 
pozabe v obstoječe korpuse vednosti kaže na specifično aberacijo 
v provincialnem kolektivnem imaginariju, ki je že tako ali tako 
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negativno opredeljen do drugega in drugačnega. afero Dreyfus 
tako lahko na podlagi njenih lokalnih slovenofonih reprezentacij 
in nato tudi kasnejših znanstvenih obravnav beremo tudi kot 
simptom odsotnosti kritičnega duha v slovenskem zgodovinopisju 
in neizrazite demokratične javnosti kot regulacijskega prostora 
konfrontacije in boja za pravico slehernika, slehernice in sleherne 
družbene skupine.

Pojasnilo
grafični prikaz 1, ki ponazarja dvojno pomensko-strukturno prekinitev v 
recepciji afere Dreyfus – najprej v osrednjem habsburškem monarhičnem in 
nato še v provincialnem habsburškem monarhičnem prostoru (analizirani 
mediji so podčrtani) – je sestavljen na podlagi naslednjih del: raoul girardet 
(ur.), Le nationalisme français. anthologie 1871–1914 (pariz: Éditions de 
Seuil, 1983); Michael pollak, Vienne 1900. Une identité blessée (pariz: 
gallimard, 1984), 61–74; franc Simonič, Slovenska bibliografija 1550–1900 
(Ljubljana: Slovenska matica,1903–1905); janko Šlebinger, Slovenski časniki 
in časopisi 1797–1936 (Ljubljana, 1937); jacques Le rider, »La réception de 
l’affaire en autriche–Hongrie«, v Michel Drouin (ur.), L’affaire Dreyfus de 
a à z (pariz: flammarion, 1994), 537–42; janez Cvirn, trdnjavski trikotnik: 
politična orientacija nemcev na Spodnjem Štajerskem (1861–1914) (Maribor: 
založba obzorja, 1997); enrico bradaschia, »L’affare Dreyfus nella stampa 
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5. poglavje

»NevidNa taca« povprečNosti 2

»Prevzem na ISH« (2004)  
in » kadrovske čistke na UP FHŠ« (2010)

 članek je revidirana in dopolnjena verzija teksta, objavljenega v Monografiji o ISH, 
ki je izšla kot posebna številke revije Monitor ZSA (uredila taja Kramberger in vlado 
Kotnik), let. vII, št. 1–4, 2005, 291–351. v nadaljevanju imenujem to številko kar rdeča 
številka Monitorja ZSA. tu ga objavljam s prav posebnim veseljem, saj je dekanja 
Up FHŠ ga. vesna Mikolič v Delovi »sobotni prilogi«, 16. oktobra 2010 (»dejstva in 
resnice o Up FHŠ«), na svoj klepetavo spontani način opozorila na besedila v tej 
monografiji. Napak bi ravnali, če tega visceralnega impulza, izhajajočega iz globin 
nezavednega, ne bi hvaležno sprejeli kot daru narave: sorodnost med dogajanji 
bije v oči, a kakor po navadi ni tista, ki se kaže nedolžnemu očesu eines Wesens ohne 
Bewußtsein: zagotovo jo je prej treba iskati v prvovrstnih podobnostih med obema 
dogajanjema in njunimi protagonisti kakor v dejanjih oseb, ki so se nehote, nekatere 
celo večkrat zapovrstjo, znašle sredi manifestacij akademske mediokritete v deželi 
butalskih relejev. 






