
 Delovanje in založniško politiko založbe in revije Modra ptica, njeno družbeno 
mrežo, agense, njihove habituse, strategije ter razmerja, in druge pripadajoče 
aspekte literarnega polja, ki so s tem projektom v tesni ali ohlapnejši zvezi, v 
Sloveniji in v evropskem prostoru raziskujem od leta 2000. Ker gradivo ni zbrano 
na enem mestu, temveč ga je potrebno nabrati iz različnih tipov dokumentov, 
informacij, običajnih in diskurzivnih arhivov idr. mest, je delo na tem projektu 
kajpak zamudno, a tem bolj zanimivo. V tem času sem zbrane materiale in svoje 
hipoteze ter koncepte, izhajajoče iz raziskav (transformativne/transformacijske in 
transfirmativne/transfirmacijske diskurze, kraji memorije v slovenski literarni in 
imaginarni topografiji, pomembnost razlikovanja med memorijo in zgodovino, 
strategije pozabe, paradigmatske značilnosti historizma itn.), večkrat predstavila 
na mednarodnih simpozijih (npr. na simpozijih Družbena gibanja in civilna družba 
danes, ki ga je v Portorožu organiziralo Slovensko sociološko društvo leta 2003; 
Interpreti kultur/Interprets of Culture, 27.–29. 9. 2007 v Kopru; Zgodovina pozabe/Histoire 
de l’oubli v Kopru in na simpoziju History of Socialism na Univerzi v Sofiji leta 2009) 
in jih objavila v različnih publikacijah (v Družboslovnih raziskavah, Monitorju ISH in 
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Monitorju ZSA, poljudnejše v Apokalipsi, Literaturi, Emzinu idr.). Žal v slovenskem 
akademsko-raziskovalnem svetu sogovornikov in sogovornic, ki bi se raziskovalno 
in hkrati teoretsko-refleksivno lotevali te tematike, doslej ni bilo, četudi se v zadnjem 
letu »s pooblaščenih mest« (FF Ul idr.) začenja omenjati tematiko »krajev spomina«, 
»literarne topografije spomina« (seveda z značilno anti-konceptno/anti-teoretsko 
deviacijo, tj. brez razlikovanja memorije in spomina, in – tudi značilno – brez 
sklicevanja na moje raziskave, ki so domala edine na tem področju v Sloveniji). 
Večina obravnav literarnega polja in njegove produkcije vsemu navkljub ostaja na 
pozitivistično narativni ravni, ki ne prinaša veliko spoznanj in ne zna misliti širših 
in subtilnejših povezav v preteklih dogajanjih, ima pa seveda – tega pozitivističnim 
raziskavam nikakor ne odrekam – svoje mesto v širšem spektru raziskovalnih 
dejavnosti.
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SociohiStorični kontekSt v čaSU 
 UStanovitve založbe in revije Modr a ptica

Če leto 1929 kaj ni, potem ni povsem običajno in lenobno leto ob 
izteku dvajsetih let, bliže je temu, čemur včasih zaradi intenzivnosti 
dogajanja rečemo annus mirabilis. V času pred drugo svetovno vojno 
je (poleg leta 1933) to leto v marsikaterem oziru prelomnica v pla-
steh družbenih realnosti v evropskem, ameriškem in tudi širšem 
svetovnem kontekstu. Pri tem nimam v mislih zgolj političnih 
dogajanj (kakršna so šestojanuarska diktatura kralja aleksandra 
in preimenovanje kraljevine ShS v kraljevino jugoslavijo, podpis 
Lateranske pogodbe in nastanek Stato della Città del Vaticano, 
Stalinov naskok na oblast in emigracija trotskega, podpis Ženevske 
konvencije, hebronski poboj, krepitev nacionalsocializma in odmeven 
shod nSdap v nürnbergu itd.) ali vidnejših gospodarskih prelomov 
(hitre in agresivne ruske industrializacije, nove kmetijske politike, 
začetkov sistematičnega ustanavljanja gulagov, borznega zloma na 
Wall Street) in socialne premene (naraščanja brezposelnosti v vrsti 
evropskih držav, lansiranja začasnih zaposlovalnih programov 
ipd.), ki tudi sovpadajo s to letnico, temveč predvsem na različne 
oblike emancipacij in suverenizacij, ki so povezane z rahljanjem in 
redefiniranjem družbenih vezi na pragu 30. let 20. stoletja. V tej 
perspektivi leta 1929 denimo izide pomembno delo Virginie Woolf 
Lastna soba (A Room of One’s Own), ki pomeni pomemben korak za 
emancipacijo žensk, slovenski tržaški avantgardi pa se skupaj z 
ljubljansko revijo Tank uspe prebiti v tedaj pomembno nemško 
revijo Der Sturm Herwartha Waldna, kjer kot Sonderheft v letu 1929 
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(sicer letnik XiX, zvezek 5) izide tematski sklop z naslovom »junge 
slovenische Kunst«.1 ta preboj iz razmeroma sklenjenega obzorja 
lokalnega družbenega življenja v živahno ustvarjalno vrvenje 
mednarodnega družbenega prostora – seveda brez državne pod-
pore – ostaja nepresežen še dolga desetletja. Med inovacijami, ki 
sodijo v to leto, omenimo le nekaj tistih, ki so bile daljnosežnejše: 
Charles Lindbergh tedaj prvič preleti 3500 milj med Detroitom 
in Cape-Hornom,2 v času, ko se v ameriki pojavi prvi avtoradio 
(Motorola), Vladimir zworykin prijavi patent za barvno televizijo, 
medtem ko v Londonu bakteriolog sir alexander Fleming izumi 
penicilin (po nekaterih virih že leta 1928). 

zdi se, da je etnocentrično premočrtni in paradigmatsko močni 
historizem3 v tridesetih letih 20. stoletja doživljal veliko krizo, ki pa 

1 Cf. Breda ilich Klančnik in igor zabel (ur.), Tank!, spremni katalog ob razstavi 
»Slovenska zgodovinska avantgarda«, Moderna galerija, 23. december 1998 – 14. 
marec 1999 (Ljubljana: Moderna galerija, 1998). za ponatis »junge slovenische 
Kunst« posebnega zvezka revije Der Sturm iz leta 1929 v nakladi 700 izvodov so 
leta 2011 poskrbeli v okviru »junge Slowenische Kunst 1929–2011«, zavoda Delak in 
Muzeja in galerije mesta Ljubljane (po izvirniku v lasti dr. B. Krefta). zahvaljujem 
se kolegu nikoli Vuljeviću za podarjeni izvod in opozorilo na to.

2 ruda jurčec, ki se je leta 1927 z vlakom prek Pariza peljal na katoliške Socialne 
tedne v nancyju, takole popisuje prihod v Pariz: »Pariz je bil ves v odmevih 
Lindbergovega prvega poleta čez ocean, ko je s skromnim enomotornikom vzletel 
v newyorku in brez posebnih modernih orientacijskih aparatov srečno pristal na 
pariškem letališču Bourget. Bil je dogodek, ki je v mnogočem presegel sodobne 
uspehe letalcev v stratosfero. gagarin, gleen in tovariši odhajajo varno na pot z 
ogromno tehnično in teoretično opremo. Lindberg je zmagal kot človek-pilot 
in je bilo njegovo dejanje mnogo večje osebno junaštvo od sodobnih produktov 
elektronskih možganov in radijske avtomatizacije. Še skromni ljubljanski listi so 
prinašali o njem nekaj dni po dve strani poročil«, cf. ruda jurčec, Skozi luči in sence 
(Buenos aires: editorial Baraga S. r. L., 1964–1969), 1. zv., 313. Lindberghov prvi 
polet čez atlantski ocean se je zgodil 21. maja 1927, zanj pa je potreboval okoli 
štiriintrideset ur. Mimogrede, tedaj je bil v Parizu tudi Vladimir Bartol, vendar 
omembe Lindberghovega poleta v njegovih zapiskih nisem našla.

3 o tej zgodovinopisni paradigmi glej moja druga dela, npr. taja Kramberger, članek 
»Doxa et fama. o produkciji ’javnega mnenja‘ in strategijah pozabe. elementi za 
mikroštudijo«, Družboslovne razprave, let. Xviii, št. 41, 2002, 63–100; monografijo 
Historiografska divergenca: razsvetljenska in historistična paradigma: o odprti in zaprti 
epistemični strukturi in njunih elaboracijah (Koper: Univerza na Primorskem, znanstveno-
raziskovalno središče, založba annales, zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 
Knjižnica annales Majora, 2007); in doktorsko disertacijo Memorija in spomin. 



103

Kdo je  reprezentativen

se ni razrešila, ampak se je vsaj del odgovorov in odzivov nanjo 
iztekel v stopnjevanje rigidnosti te vase zagledane, patrilinearne 
in regresivne mentalne paradigme (ne pozabimo, da tedaj kljub 
glasnim kritikam znotraj različnih disciplin izide več del, ki so 
historizem kot zgodovinopisno doktrino reafirmirala).4 Splošna 
evropska preusmeritev v družbenih znanostih in humanistiki iz 
neproduktivnega linearno-političnega vektorja na širše polje raz-
iskav družbenega, pretežno na socialno in ekonomsko zgodovino 

– ki med drugim stojita v podnaslovu prve serije Annales d’histoire 
économique et sociale5 – seveda ni zunaj sociopolitične situacije v času 
gospodarske krize, povečanega zanimanja za gibanje cen, zakonitosti 
trga in za nihanja konjunkturnih ciklov v gospodarstvu. Svetovna 
gospodarska kriza, ki so jo sprožili dogodki na njujorški borzi in 
ki je napovedovala konec liberalnega kapitalizma, je v okvirih 
kraljevine jugoslavije začela učinkovati z manjšo zamudo; leto 
1929 v jugoslovanskem okviru v gospodarskem oziru velja celo za 
najuspešnejše leto pred drugo svetovno vojno.6

z razpadom avstro-ogrske se je Sloveniji oz. Dravski banovini 
odprl nov gospodarski prostor, ki je številnim podjetnikom pomenil 

Zgodovinska antropologija kanonizirane recepcije (Študija primera revije Modra ptica. Bartol 
z Vidmarjem) (Koper, Up FhŠ, 2009).

4 najglasnejša in najodmevnejša po drugi svetovni vojni je bila kritika historizma, 
ki jo je napisal Karl Popper (Das Elend des Historizismus [Historismus], tübingen, 1957), 
historizem pa so že pred tem skozi svoja dela bodisi preiskovali bodisi krepili 
avtorji, kakor so ernst troeltsch (1865–1923), Friedrich Meinecke (1862–1954), 
otto Hinze (1861–1940), Karl Barth (1886–1968), Karl Mannheim (1893–1947), Karl 
jaspers (1893–1969) idr. glej tudi pojasnitev gesla »historizem« v moji monografiji 
Historiografska divergenca: razsvetljenska in historistična paradigma.

5 to ime, Annales HES, se je ohranilo do leta 1939, ko je prišlo do spremembe imena. 
revija se je tako med letoma 1939 in 1942 (pa tudi krajši čas leta 1945) imenovala 
Annales d’histoire sociale (Annales HS). Med letoma 1942 in 1944 je bila celo Mélanges 
d’histoire sociale. Po 1946 se je revija preimenovala v Annales. Économies. Sociétés. 
Civilisations (Annales ESC). Leta 1994 je po daljših diskusijah prišlo do ponovnega 
preimenovanja v Annales. Histoire. Sciences Sociales (Annales HSS), kakor se revija 
imenuje še danes.

6 o gospodarskih, političnih in socialnih aspektih krize gl. prispevke Žarka Lazareviča 
(»Prebivalstvo, družba, gospodarstvo pri Slovencih v tridesetih letih«, 33–42) in 
Franceta Kresala (»gospodarski in socialni pogledi na trideseta leta v Sloveniji«, 
110–117) v zborniku Slovenska trideseta leta, ki sta ga uredila Peter Vodopivec in joža 
Mahnič (Ljubljana: Slovenska Matica, 1997).
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poslovni izziv, kar je močno stimuliralo in pospeševalo industrijski 
razvoj. Prišlo je do sprememb v socialni strukturi (uvedba delavske 
zbornice kot reprezentativnega telesa delavcev, osemurni delovnik, 
podpora brezposelnim, začetki pokojninskega zavarovanja, mini-
maliziranje mezd, prve kolektivne pogodbe ipd.),7 izvedeni sta bili 
denarna reforma, razlastitev veleposesti in nacionalizacija avstrijskega 
kapitala. Vključitev v novo jugoslovansko državo (kraljevino) je bila 
povezana z nacionalizacijo gospodarskega in bančnega sistema.8

r azgibano revijalno življenje 
v obdobjU Med vojnaMa

Kljub gospodarski krizi (ali prav zaradi nje) pa trideseta leta z ozi-
rom na revijalno in založniško produkcijo pomenijo nepričakovan 
razcvet in sprostitev energij, ki jih je pred tem deloma blokirala 
prva svetovna vojna, po njej pa je trajalo kar nekaj časa, da se je 
življenje periodik znova razmahnilo. to velja tako za slovenski in 
jugoslovanski prostor kakor za širšo evropsko literarno-kultur-
niško sceno. Vpogled v pomembnost spremljanja revij, občutek 
kozmopolitizma, ki ga je spremljanje pri uporabniku zbujalo, in 
tudi v partikularen izbor revij nam nudijo zapiski rude jurčeca:

Mrak je legel na angelski zaliv, ko sem se mimo pokopaliških zidov 
vzpenjal na grič med nico in Villeneuvom. Pod pazduho sem imel, 
kar sem si najbolj želel: pariški dnevnik Le Temps in literarni tednik 
Les Nouvelles littéraires, Hebrardovi uvodniki v Tempsu so bili moja 
visoka šola za to, kako bi si želel pisati o zunanji politiki, Nouvelles 

7 Kakor navaja France Kresal (cf. »gospodarski in socialni pogledi na trideseta leta 
v Sloveniji«; glej pa tudi njegova članka »Delavstvo in njegov ekonomski položaj 
v Sloveniji 1918–1941«, France Kresal in dr., Zbornik ob štiridesetletnici ustanovnega 
kongresa KPS [Ljubljana: čzp Komunist, 1977] in »Struktura delavstva v Sloveniji od 
1918 do 1941«, Jugoslovenski istorijski časopis, 1978, 381–93), je bilo v Dravski banovini 
leta 1920 socialno zavarovanih okoli 70.000 ljudi, tik pred drugo svetovno vojno, 
leta 1939, pa že 135.642. ta skok je značilnost strmo razvijajoče se socialne politike 
tridesetih let.

8 Med letoma 1918 in 1922 je država spravila pod nadzor podjetja, zemljišča in stavbe, 
ki so bile v lasti tujih državljanov, ker se je bala neizpolnjevanja davčnih obveznosti 
in nenadzorovanih odlivov kapitala.
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littéraires pa so mi dajale pregled vsega, kar je literarni in umetnostni 
svet pomenil. Ko sem si pozneje pridružil še Revue de Paris ali gidovo 
revolucionarno La Nouvelle revue française, bi mogel reči, da sem bil 
na tekočem z vsem, kar je svet duhovno razgibavalo.9 
Vsak četrtek sem težko čakal na literarni tednik desničarske smeri 
Candide, ob petkih je izhajal levičarski Marianne, kjer je tedaj imel 
vodilno mesto emmanuel Berl, najlepše pa je bilo ob sobotah, ko so 
pri mojem kiosku na oglu ulice kipele strani glavnega literarnega 
tednika Les Nouvelles littéraires. ob začetku meseca ter vsakega pet-
najstega je bil naval revij. Prodajavec jih je s posebnimi sponkami 
obešal na vrvico nad časopisi in ponujale so se konservativne 
La Revue des deux mondes, Le Mercure de France, Le Correspondant, ter 
radikalnejše La Nouvelle Revue française, Europe, Esprit in Les Nouvelles 
Lettres. okoli Sorbonne so poleg teh viseli še novi zvezki literarnih 
in političnih revij najmlajših; svoje ime in zunanjo opremo so 
menjavale vsako šolsko leto.10 

Literarne revije predstavljajo privilegiran predmet pri preučevanju 
dialektike literarnega polja in habitusov agensov, ki v njem delu-
jejo. revije, ki jim Laurent gayard pravi »tribune privilegiranega 
izražanja«,11 so hkrati omrežja sociabilnosti, uredniških struktur 
in instance posvetitve. Ker so kolektivni produkt, seveda kličejo 
po sociohistorični analizi: »Kar vemo o zgodovini revij, o njihovem 
delovanju in o njihovi vlogi, je dejansko najboljši demanti mita o 
ustvarjalnosti kot izrazu samotnega individualnega genija,« pravi 
anna Boschetti, ki podaja pregled revijalnega življenja in omrežja 
v obdobju med vojnama in po drugi vojni.12 Ker so torej revije prio-
ritetno kolektivne, natančneje povedano, ker so revije projekti, pri 
katerih je individualno vdeto v kolektivno, nam dajejo na vpogled 

9 Cf. jurčec, Skozi luči in sence, 1. zv, 306.
10 Cf. jurčec, Skozi luči in sence, 2. zv, 134.
11 Laurent gayard, Les intellectuels et l’engagement: deux revues au pied du mur – La NRF et 

Esprit 1936–1939 (Pariz: La Manuscrit, 2009).
12 Cf. anna Boschetti, »Des revues et des hommes«, La Revue des revues, št. 18, 1994, 52; 

glej tudi Maaike n. Koffeman-Bijman, Entre classicisme et modernité: La Nouvelle revue 
française dans le champ littéraire de la Belle Époque, doktorska teza (Utrecht: Univerza 
v Utrechtu, 2003), 12.



106

TreTje POGLAVje

vrsto manifestacij družbenega življenja v izbranem časovnem izseku. 
obenem študij revij dopušča in celo ponuja kombinacijo analize 
institucionalnih vezi na eni strani in analizo diskurza na drugi strani.

Habitus literata ali literatke v okviru literarnega polja vstopa 
v dialektično razmerje s pozicijo, ki jima jo je ob vstopu dodelilo 
literarno polje; zgodovinska antropologija literarnega polja oz. 
kanonizirane recepcije je tako poskus rekonstruiranja logike 
oz. dialektičnih etap nekaterih posamičnih literarnih trajektorij 
in vzpostavitve razmerij med njimi. je tudi poskus oblikovanja 
pertinentnejšega, obenem kompleksnejšega in rigoroznejšega 
zemljevida, v našem primeru slovenskega literarnega polja v 
obdobju med vojnama. Seveda pri tem ne gre za kako klasično lite-
rarnozgodovinsko ali kulturnozgodovinsko razglašanje »avtorskih 
intenc«, tudi ne za futilne pripovedi o »lirskih« ali kakih drugačnih 
»subjektih« in še manj za popisovanje rojstva »literarnih vokacij« 
posamičnih »genijev«, ampak za študijo razmerij med dispozicijami 
in pozicijami agensov in revij kot institucij v literarnem polju, za 
opazovanje načinov prilagoditve ali permanence konflikta, ki nam 
lahko razkriva globlje mehanizme delovanja družbenega sistema, 
v katerega je volens nolens umeščeno tudi literarno polje. Vrh tega 
so revije imele zelo pomembno vlogo pri evoluciji nacionalnih 
literatur v 19. in 20. stoletju:

resnično gre za pravo operacijo simbolične alkimije, ki lahko na 
odločilen način transformira tako pozicijo tistega, ki jo [revijo] 
dela, kakor tudi intelektualni prostor; tako da se ne zdi pretiravanje, 
če rečemo, da so bile revije dejansko temeljna vzmet sprememb, 
ki so se skozi stoletje zgodile v kulturnem življenju in v našem 
imaginariju.13

Študij revij nam dopušča, pravi Maaike neeltje Koffeman-Bijman,14 
»kombinirati različne tipe institucionalnih pristopov z analizo 
besedil«. na tak način se bomo lotili tudi trajektorije, ki jo je v 
slovenskem literarnem polju v tridesetih letih 20. stoletja opisala 
revija Modra ptica.

13 Cf. Boschetti, »Des revues et des hommes«, 53–54.
14 Cf. Koffeman-Bijman, Entre classicisme et modernité, 12–13.
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liter arno polje in r azMerja v njeM

Po Pierru Bourdieuju je literarno polje »polje sil, ki delujejo na vse, 
ki vanj vstopajo, in to na diferencialen način glede na pozicijo, ki 
jo v njem zasedejo«, obenem pa je to polje »konkurenčnih bojev, ki 
kažejo tendence k ohranitvi ali pa k transformaciji polja sil«.15 tako 
je literarno polje načelno obravnavano kot relativno avtonomen 
sistem, ki ga oblikujejo strukturna razmerja med različnimi avtorji 
in drugimi akterji v polju (založniki, lektorji, korektorji, prevajalci 
itn.), ki jih Bourdieu imenuje agensi, se pravi subjekti, ki aktivno 
delujejo v polju (glej grafični prikaz 1). 

Bourdieujev koncept literarnega polja zajema in precizira odnose 
med notranjo logiko kulturnega polja, se pravi med že izoblikovanimi 
oz. (redkeje) novimi strukturnimi kraji, na katere se znotraj danega 
kulturniškega prostora umeščajo kulturno-literarni ustvarjalci in 
ustvarjalke, tj. agensi, in silnicami, ki so polju zunanje (politične, 
ideološke, ekonomske idr. konjunkture), a ga hkrati bistveno do-
ločajo, na akterje–agense v polju pa pritiskajo od zunaj. Pri poljih 
s šibko avtonomijo – in naš primer literarnega (in založniškega) 
polja v Dravski banovini je tak – šibkost polja oz. njegove avtono-
mije pomeni, da družbena razmerja, ki naj bi bila polju zunanja, 
odločilno determinirajo tudi razmerja znotraj polja; šibko polje 
je globoko potopljeno v obstoječa družbena razmerja in nima ne 
moči in ne kapitala, da bi se od njih oddelilo. narobe pa so močno 
avtonomna polja zmožna produciranja spoznanj in instrumentov, 
ki so razmeroma neodvisni od zunanjih postulatov in ki omogočajo 
obvladovanje družbenih determinacij, kar pomeni, da je v takih 
poljih čedalje manj političnoideoloških in religioznih implikacij. 
V zelo avtonomnem polju, pravi Bourdieu z Bachelardom,16 polje 
ne opredeljuje zgolj običajnega reda »normalne« umetnosti ali 
znanosti, ki se ne ozira na konjunkturo politike ali ekonomije in 

15 Cf. Pierre Bourdieu, »Le champ littéraire«, Actes de la recherche en sciences sociales, št. 
89, 1991, 4–5; glej tudi Pierre Bourdieu, Les Règles de l'art. Genèse et structure du champ 
littéraire (Pariz: Éditions du Seuil, 1992).

16 Cf. Pierre Bourdieu, Znanost o znanosti in refleksivnost (Ljubljana: Liberalna akademija, 
2004 [2001]), 136.
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zdrži vse oblike zunanjega pritiska, ampak tudi izredne prelome, 
tj. »urejene spoznavne revolucije«, ki reorganizirajo distribucijo sil 
v polju v skladu z novimi spoznanji.17

Literarno polje je potemtakem omrežje objektivnih razmerij med 
različnimi pozicijami agensov, pri čemer je vsaka pozicija objektivno 
definirana z razmerji do drugih, okoliških pozicij v literarnem polju. 
Lahko bi tudi rekli, da šele literarno polje ustvarja literarne ustvarjalce, 

17 Prim. Louis Pinto, »La vocation de l’universel. La formation de la représentation de 
l’intellectuel vers 1900«, Actes de la recherche en sciences sociales, št. 10, 1984, 23–32; tudi 
monografijo gisèle Sapiro, La guerre des écrivains 1940–1953 (Pariz: Fayard, 1999) in 
njen članek »Forms of politicization in the French literary field«, Theory and Society, 
št. 32, 2003, 633–52.

Grafični prikaz 1 Prikaz umestitve literarnega polja znotraj 
širšega (nacionalnega) družbenega prostora. 

 Vir: Bourdieu, »Le champ littéraire«.
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ki običajno ponotranjijo strukturo tega polja in se – v skladu s to 
naturalizacijo družbenega fenomena – vedejo, kakor da je literarno 
polje nekaj naravnega. Literarno polje tako oblikuje sporazumno 
vesolje za tiste, ki mu pripadajo. je obenem prostor dominacije in 
konfliktov, je polje sil, v katerem medsebojno reagirajo posamezniki 
(in posameznice, če obstajajo), da bi pridobili želene pozicije, se kot 
agensi umestili na določene kraje v družbenem prostoru. 

tako so vse avtorske izbire v literarnem polju kodirane; 
specifična pozicija v literarnem polju v diapazonu, ki gre od 
avantgarde do populizma (kakor je prikazano na grafičnem 
prikazu 1), ne izdaja zgolj pripadnosti določeni reviji ali strukturi 
sociabilnosti, pač pa tudi sam način vstopa v polje. način angaži-
ranja v njem in način vzpostavljanja komunikacije z okoliškimi 
agensi razkrivata specifično agensovo pozicijo na pahljači med 
poloma, ki smo ju omenili. tudi spolna in žanrska pripadnost 
kažeta v polju svojo specifično hierarhično strukturiranost, ki 
je včasih za razumevanje logike polja odločilna. Konfiguracija 
pozicij oblasti, ki jih razkriva analiza kulturno-literarnega polja 
z njegovo družbeno mrežo, spleteno okoli institucionalnih, tj. 
revijalnih razmerij v slovenskem prostoru 30. let 20. stoletja, ki 
smo jo vrisali na grafičnem prikazu 2, ostaja, kakor bomo videli v 
nadaljevanju, močno vpisana tudi v kasnejše družbeno-politične 
konfiguracije sil.

Posamezni ustvarjalci in ustvarjalke, udeleženi v kulturni in 
simbolni ekonomiji ter konfliktih in angažirani v zastavkih specifične 
menjave kulturnih produktov, v takem okviru niso in ne morejo 
biti obravnavani kot lebdeči subjekti v družbenem vakuumu ali kot 
posebej izstopajoči (nacionalni) »geniji«,18 pač pa je potrebno njihovo 
natančnejše in ustreznejše mesto v delovanju polja šele ugotoviti 

18 Vse to so za znanstveno raziskovanje danes neuporabne kategorije romantičnega 
historizma in narodobudniškega ideološko–kulturnega dispozitiva, za koherentno 
analizo učinkovanja literarnega polja pa že dolgo niso več pertinentne – gl. npr. dela 
Linde Schulte-Sasse, »national Socialism’s aestheticization of genius. the Case 
of Herbert Maisch’s ’Friedrich Schiller –triumph eines genies‘«, Germanic Review, 
let. 66, št. 1, 1991, 4–15; ali roberta Schulmana, The Power of Political Art. The 1930s 
Literary Left Reconsidered (Chapel Hill in London: the University of north Carolina 
Press, 2000).
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s socialnoantropološko in zgodovinskoantropološko analizo: gre 
namreč za interaktivne elemente v dinamiki geneze konkretnega 
kulturnega oz. literarnega polja. iz njega jih lahko izoliramo le skozi 
nenehno konfrontacijo z družbeno stvarnostjo in kritično refleksijo 
v razmerju do te stvarnosti, medtem ko udobnost in potopljenost 
v spontano učinkovanje polja lahko, narobe, napotujeta le na pri-
stajanje akterjev-agensov (ali interpretov, ki sproti selekcionirano 
preteklo realnost jemljejo kot družbeno danost) na ideološki režim 
in njegove modalnosti politizacije v polju.

Grafični prikaz 2 osnovna poselitev literarnega polja v 30. letih 
20. stoletja v Dravski banovini z ozirom na Modro-belo knjižnico, 
Modro ptico in Sodobnost (po bourdieujevski shemi).
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Po tako zasnovani Bourdieujevi definiciji, pravi Koffeman-Bijman,19 
se literarno polje organizira okoli dveh polov: (gl. grafični prikaz 1) 
okoli podpolja omejene produkcije, ki ima namen akumulirati sim-
bolni kapital, in podpolja velike produkcije, ki kratkoročno obrača, 
izplačuje in troši ekonomski kapital. Seveda prihaja v provincialnem 
prostoru, kakršen je bil – in je še – slovenski družbeni prostor, kjer 
o pravem polu velike produkcije ne moremo govoriti (prilagojen je 
razsežnostim dežele), do določenih torzij oz. anomalij.

okoliŠčine UStanovitve založbe 
in revije Modr a ptica

založba in revija Modra ptica (revija v nadaljevanju okr. MP), ki nas 
zanimata, sta se pojavili na vrhuncu ekonomske konjunkture, 
ustanovljeni in lansirani sta bili konec leta 1929, in to ni naključje.20 
zlasti ne, ker je med ustanovitelji založbe na eni strani nekaj tedaj 
pomembnih in podjetniško uspešnih mož. Mednje sodi veletrgovec 
in predsednik »zbornice za obrt in trgovino« ivan jelačin ml., ki 
ga najdemo med ustanovitelji konzorcija Modra ptica, sodeloval 
pa je tudi pri ženskem založniškem projektu Belo-modra knjižnica. 
Prav tako agilen in energičen mož je bil Pavel Debevec, ki je z en-
tuziazmom in dobrimi družbenimi zvezami novi založbi pomagal 
zastaviti založniško omrežje in oblikovati naročniško politiko. 
Vladimir Bartol se je ob Debevčevi smrti v reviji Modra ptica med 
drugim poklonil Debevčevemu vložku pri postavitvi založbe 
Modra ptica:

ko se je pred desetimi leti sprožila ideja o založbi, ki naj bi izdajala 
v enakomernih presledkih literarno pomembne knjige, je bil takoj 
z navdušenjem zraven. Doprinesel je važen delež k ustanovitvi 
založbe Modre ptice. nato se je lotil organizacije in akvizicije in v 
nekaj mesecih je skupaj s tovariši postavil temelje tej založbi. tedaj 
je sam začutil, da je bil dinamični del zaključen in s tem zanj delo 

19 Cf. Koffeman-Bijman, Entre classicisme et modernité, 11.
20 glej tudi M. Pahor, »založništvo«, Enciklopedija Slovenije, 15. knjiga (Wi–Ž) (Ljubljana: 

Mladinska knjiga, 2001), 55–56.
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opravljeno. njegov duh je videl vse preveč novih možnosti, ki so 
čakale na realizacije.21

na drugi strani so srečne okoliščine tega leta zagotovo pripomogle 
k temu, da se je kot direktor založbe Modra ptica lahko uveljavil 
razmeroma neznan mož, janez Žagar (1903–1972), ki se v drugačnih, 
manj prosperitetnih razmerah skoraj zagotovo ne bi znašel na čelu 
uspešne založbe, saj sprva ni imel niti potrebnega družbenega 
(klientelnega) niti političnega in tudi ne simbolnega kapitala, ki bi 
bil reprezentativen za zelo specifične in zaprte družbene razmere v 
slovenskem družbenem prostoru. Četrti član konzorcija je bil Ciril 
Vidmar, brat josipa Vidmarja, ki pa je kmalu – podobno kakor tudi 
Pavel Debevec – izstopil iz konzorcija. oba, tako Debevec kakor 
Vidmar, sta si s sodelovanjem, tako meni Bartol, finančno opomogla:

Ciril Vidmar je uprizoril proti meni, mojim stvarem in Žagarju kot 
solastniku in uredniku M. P. pravo pravcato gonjo. Sedaj je na tem, 
da odleti iz M. P. Pavel Debevec jo je bil z mastnim izkupičkom že 
zapustil (30.000 din). jaz se sedaj ne potegujem ne za kako službo 
ne za denar.22

Kriza je v kraljevini jugoslaviji nastopila leta 1930. najprej se je 
pokazala v kmetijstvu, nato pa v industriji in bančništvu;23 višek 
krize sta bili leti 1933 in 1934, ko je depresija dosegla najnižjo točko, 
leto 1935 pa že kaže znamenja okrevanja (železnico, javno upravo, 
tekstilno industrijo in deloma turizem je kriza najmanj prizadela). 
V času krize so se plače v primerjavi z letom 1929 zmanjšale za 
okoli 40 odstotkov. Podobno kakor v nekaterih kriznih obdobjih v 
preteklosti se je tudi zdaj delež zaposlenih žensk povečal in, kakor 
pravi Žarko Lazarević,24 dosegel skoraj 40 odstotkov. ekonomske 
možnosti za emancipacijo žensk, četudi v kriznih razmerah, so 
se torej povečale in najbrž ni presenetljivo, da so prav to leta, ko je 

21 Vladimir Bartol, »Smrt Pavla Debevca«, Modra ptica, let. X, št. 8, 1938/1939, 266.
22 Cf. Vladimir Bartol, »Literarni zapiski«, Dialogi (Drago Bajt, ur.), št. 4, 1982, 377.
23 za srednjeevropsko finančno poslovanje je bil usoden zlom dunajskega Creditanstalta 

leta 1931. gl. Žarko Lazarevič, »Prebivalstvo, družba, gospodarstvo pri Slovencih 
v tridesetih letih«, 33–42.

24 ibid., 36.
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pri telesno-kulturnem društvu atena živahno delovala založniška 
dejavnost Belo-modre knjižnice, ki so jo v vseh aspektih vodile 
ženske (več o tem v nadaljevanju). Če upoštevamo zasnovo njenega 
programa, po katerem naj bi izhajale po štiri knjige letno v obdobju 
med ustanovitvijo leta 1927 in letom 1941, ko je založniška dejavnost 
zamrla, bi najbrž imeli opraviti s približno 50 do 60 objavljenimi 
deli25 – in prav presenetljivo je, kako malo se je doslej zgodovinopisje 
posvečalo temu za trideseta leta tako pomembnemu založniškem 
projektu.26

založba Modra ptica je gospodarsko krizo občutila na njenem 
višku, bolje rečeno, na njenem »dnu«, novembra leta 1934, ko je 
janez Žagar pisal Vladimirju Bartolu v Beograd27: 

naročniki odpadajo kakor suho listje z drevja. novih pa zaenkrat 
še ni. Kriza šele sedaj temeljito pritiska in me res skrbi, kako bo. 
Vsekakor ostanejo honorarji pri reviji isti kakor doslej, tebi pa 
črtam ves predujem za preteklo leto. tudi drugače bom gledal nate, 
kolikor mi bo največ mogoče.28 

S spretno založniško politiko se je založba uspela ohraniti nad 
gladino in nadaljevati z izdajanjem knjig in revije. 

25 nepopoln popis knjig Belo-modre knjižnice, ki sem ga naredila na podlagi doslej 
najdenih virov, je v moji disertaciji, cf. Kramberger, Memorija in spomin, strani 
1122–1126; seznam knjig (skupno 58, od tega so 4 ponatisi) založbe Modra ptica 
pa je na istem mestu v prilogi 12, strani 1128–1133. Sicer pa se tudi časovno gledano 
založniški dejavnosti Belo-modre knjižnice in založbe Modra ptica, ki je delovala 
med 1929 in 1941, pretežno prekrivata.

26 o tem glej pionirski in v vseh pogledih ključen članek Katje Mihurko-Poniž, 
»Knjige slovenskih pisateljic pri založbi Belo-modra knjižnica«, Jezik in slovstvo, let. 
49, št. 1, 29–41; prim. tudi seminarsko delo K. Brus, »začetki ženskega gibanja na 
Slovenskem: Splošno žensko društvo ter založba Belo–modra knjižnica«, Univerza 
v novi gorici, 2009.

27 Vladimir Bartol je leto 1933/1934 preživel v Beogradu kot urednik Slovenskega 
beograjskega tednika, tam je tudi uredil številke 8.–12. šestega letnika MP. V Beograd 
se je zatekel po kritiško zrežiranem »neuspehu« po uprizoritvi svoje drame Lopez.

28 rokopisni oddelek nUk, rokopisna ostalina Vladimirja Bartola, inv. št. 15/72, mapa 
43, Žagarjevo pismo z dne 29. novembra 1934, 1.
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iz UteMeljitve lanSir anja založbe in 
revije Modr a ptica, kr aji MeMorije, 

 zaMetki oblikovanja recepcijSkega polja 
in njegovih drUžbenih reprezentacij

Petnajstega januarja 1929 je pri založbi armand Colin v Parizu 
izšel prvi zvezek Annales d’histoire économique et sociale. Marc Bloc in 
Lucien Febvre sta svoje uredniške poglede in stališča v zvezi z novo 
revijo v zgodovinopisnem polju pojasnila v uvodniku, ki smo ga 
že navedli. Febvre v Combats pour l’histoire pojasnjuje: 

Ko sva Bloch in jaz dala natisniti ti dve tradicionalni besedi 
[»ekonomsko« in »socialno«] na naslovnico najinih annales, sva 
vedela, da je še zlasti »socialno« [oz. »družbeno«; v francoščini 
gre seveda za eno besedo – social] eden od tistih pridevnikov, ki 
so v teku časa zaznamovali toliko stvari, da naposled ne povedo 
ničesar več. a prav zato sva ga izbrala [...] Beseda, ki je tako prazna 
kakor »socialno«, je bila po vsem videzu ustvarjena in spravljena 
na svet z nominativnim dekretom zgodovinske Previdnosti, da bi 
rabila za izvesek reviji, ki se ni hotela obdati z obzidji, temveč vse 
vrtove v soseščini na široko, svobodno, celo indiskretno ožarjati 
z duhom, s svojim duhom; reči hočem, z duhom svobodne kritike 
in iniciative v vseh pogledih.29 

težko bi rekli, da so vsaj elementarni nameni priprav janeza Žagarja 
in njegovih kolegov (vsaj še Pavla Debevca) pri izidu prve številke 
revije Modra ptica konec istega leta bistveno drugačni, tudi Žagar in 
Debevec sta želela ustvariti široko odmevno revijo, ki bi s svojim 
duhom ožarjala bralke in bralce, s svobodo pisanja pa spodbujala 
in odpirala poti v založniški dejavnosti. res je, da je v primerjavi 
s francoskim v slovenskem družbenem prostoru šlo za drugačen 
socio-historični kontekst in za mnogotere različnosti v založni-
škem in literarnem (ne znanstvenem) polju, vendar pa se zdi, da je 
takrat bila v zraku sorodna želja po transformaciji obstoječega stanja, 
po razklenitvi in diferenciranju obstoječega pogleda, po odpiranju 
revije v svet in rahljanju zatohlih družbenih vezi, ki so vklepale in 

29 Cf. Lucien Febvre, Combats pour l’histoire (Pariz: armand Colin, 1995 [1941]), 19.
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onemogočale mišljenje mladih ljudi. janez Žagar v uvodniku prve 
številke MP zapiše:

naša založba je bila ustanovljena z namenom, da poda tekom let 
Slovencem vsa najboljša dela svetovnih pisateljev, obenem pa, da 
pazno sledi vsem važnim domačim literarnim pojavom.30 
Želimo, da vsak, kdor pristopi v družino naših naročnikov, čuti, 
da je član velike enote, ki stremi za ciljem: Umetniško visoka 
knjiga mora med ljudi, ker ona je dokument kulturne sile celote in 
posameznika, je stopnica do izobrazbe in je pot do razumevanja 
življenja in dojemanja resnične lepote. Knjiga je orjaška sila, ki 
more preoblikovati svetove.[…]
tuji, veliki svet nam je še skoro docela zaprt. Kako malo so nam 
poznani zapadni narodi, Francozi, Španci, angleži, amerikanci 

– pa tudi severni narodi. Malo, malo, kolikor imamo od njih, je 
njihovo najboljše. in koliko so nam poznana dela nove rusije? in 
ona eksotičnega vzhoda? – Skoro nič! in kako je z nami doma? 
ali smo res s tem, kar smo do zdaj storili, že vse storili? ali morda 
poznamo v pravi luči svojo lastno zgodovino?31

nekaj strani zatem v prvi številki revije rajko Ložar v prispevku 
z naslovom »Česar potrebujemo« krepi in razširja argumentacijo 
janeza Žagarja v smislu potrebnosti plasiranja knjige, ki ima 
transformativno moč,32 med ljudi. Pri tem poudarja velik pomen 
»akvizicijskega« (akviziterskega) dela, za katerega meni, da lahko 
pripelje povojno slovensko založništvo iz kaosa, v katerem se 
je znašlo po veliki vojni. »ta akvizicija,« pravi Ložar, »potrka na 
vsaka vrata, apelira na vsakogar z legitimacijo knjige same.«33 V 
nadaljevanju rajko Ložar svoja razmišljanja in nasvete o knjižni 
politiki na Slovenskem strne okoli treh točk. najprej govori o tem, 
kako je treba premisliti, komu je knjiga namenjena in kako jo »pro-

30 Modra Ptica, let. i, št. 1, 1929/1930, 1.
31 ibid., 2.
32 asimetrični par transformativnih/transformacijskih in transfirmativnih/trans-

firmacijskih diskurzov sem na konceptni ravni v zadnjem desetletju razdelala 
v več člankih in v doktorski disertaciji. glej npr. Kramberger, »Doxa et fama« in 
doktorsko disertacijo Memorija in spomin.

33 rajko Ložar, »Česar potrebujemo«, Modra Ptica, let. i, št. 1, 1929/1930, 19.
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pagirati«, nato govori o samem »življenju knjige«, njeni dinamiki, 
večpomenskosti in njenem institucionalnem vplivu na socialno 
kohezijo, in naposled še o pomembnosti »lista«, ki bi služil najprej 
knjigi sami in »šele nato slovstveni zgodovini, najprej amaterju in 
šele nato pisatelju. V resnici pa bo tudi pisatelj,« meni Ložar, tako 
»imel od njega večje koristi nego od revije.«34

Četudi »lista« (kot informativne platforme za transfer znanj 
in vednosti na ljudstvo), ki naj bi služil kot nasprotje »revije« (kot 
promocijskega poligona pisateljev in drugih agensov v literarnem 
polju), avtor nikjer eksplicitno ne omenja z imenom, lahko zapi-
šemo, da si je MP kot »list« – ne zgolj kot informativni list, kakršen 
je bil sprva zamišljen, ampak vse bolj tudi kot pomembna literarna 
institucija,35 ki je skrbela za ta transfer, se pravi, za povezavo med 
bralci in ustvarjalci – zadala za nalogo izpolniti to literarno eman-
cipacijsko poslanstvo oz. vizijo, katere konture so se nakazovale 
skozi Žagarjevo in Ložarjevo pisanje.

Dejansko je že sam vstop Modre ptice v obstoječe literarno 
polje zaznamoval čisto specifičen modus in partikularen teren 
delovanja te založbe. V tem, da tako glavni urednik janez Žagar 
kakor tudi rajko Ložar že v uvodnih besedah v prvo številko revije 
MP dajeta odločilno prednost izobraževanju in informiranju ljudi 
pred medijsko instrumentalizacijo knjige in družbeno promocijo 
literatov in urednikov, je nekaj »razsvetljenskega«.36 Spomnimo se, da 
je razsvetljenski projekt zastavljen kot emancipacija ljudstva skozi 
postopno pridobivanje kompetenc in znanj, vzporedno z znanji 
pa tudi spoznavnih zmožnosti, ki se v obdobju razsvetljenstva 
začenjajo širiti prek dobro organizirane izobraževalne mreže. V 

34 ibid., 20.
35 tu poudarjam Ložarjevo razlikovanje med listom in revijo, a v nadaljevanju se ga 

ne bomo držali, saj nam za analitično raven raziskav literarnih institucij 30. let 
v slovenskem družbenem prostoru povzemanje tedanjega diskurza prav nič ne 
koristi. Seveda pa ga jemljemo na znanje, saj dobro razkriva družbene zastavke 
bojev in (samo)opredelitev Modre ptice, ki se je bojevala za družbeno pozicijo v 
tedaj obstoječem založniškem in literarnem polju. Sicer bomo Modri ptici rekli 
revija.

36 ni ostalo zgolj pri besedah; založbi Belo-modra knjižnica in Modra ptica sta objavili 
po nekaj doktoratov, kar kaže na to, da jima je bilo do tega, da se intelektualno in 
znanstveno življenje v deželi razvije.
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novih razmerah s konca 20. let 20. stoletja pa šolsko infrastrukturo 
nadomesti nova založniška institucija, ki jo povzema široka mreža 
naročnikov, pridobljenih skozi akvizitersko delo. ta transferni 
založniški moment, ki je dialoški in komunikacijski, vsekakor pa 
tudi političen (a političen v smislu založniške politike in izveden 
tako v interesu založbe kakor tudi v interesu ljudi samih), je hkrati 
moment intelektualnega in kulturnega prenosa znanj in vednosti 
brez želje po (totalnem) nadzoru in brez normativnega doksičnega 
posrednika (medijev in njihovih ideologov), ki bi ljudem enkrat za 
vselej odredil, kaj je pomembno in kaj ne. Seveda ima Modra ptica 
tudi didaktične aspiracije za vzgojo literarno kultivirane bralske 
publike, vendar pa se pri tem ne skuša opreti na diktaturo, ki uni-
formira estetske in druge vrednote del, ampak na ljudski spoznavni 
potencial in na koeksistenco heterogenih pogledov na literaturo.

gesta, ki je prioritetno usmerjena k emancipaciji ljudstva in k 
heterogenizaciji bralskih občinstev, je zagotovo ena od ključnih 
novosti, ki jih je Modra ptica umestila v literarno polje v današnjem 
prostoru Slovenije.37 ni presenetljivo, da je ta novost sprožila močan 
in orkestriran odpor oblastnih struktur. opirala se je namreč na 
podmeno o suvereni zmožnosti občinstva, bolje občinstev, da se 
skozi branja sama dokopljejo do simbolnega kapitala in si sama po 
svoje prisvajajo literarna in druga besedila, s tem pa sčasoma skozi 
osvojitev spoznavnih orodij za vrednotenje literarne produkcije 
tudi oblikujejo samostojno mišljenje o literarni produkciji. tako 
zastavljen projekt lastnikom družbenih fevdov in ideologom 
umetniških polj v izrazito homogenem provincialnem okolju ni 
mogel biti bolj nesimpatičen, saj je v končni konsekvenci meril na 
družbeno transformacijo (ki jo že v prvi številki, videli smo, v duhu 
preoblikovanja svetov s pomočjo knjige omenja glavni urednik janez 
Žagar) in subverzijo sistema, ki je spontano varoval pozicije ob-

37 V nadaljevanju bomo videli, da Modra ptica ni bila ne prva in ne povsem edina 
založniška ustanova, ki je imela tako emancipacijsko zasnovan založniški projekt, 
da je pred njo podobne ideje zasnovala in jih tudi že realizirala založniška sekcija 
Prosvetnega odseka telesno-kulturnega društva atena (ust. 1901), imenovana Belo-
modra knjižnica (pod vodstvom Minke Krofta in drugih žensk; o Minki Krofta gl. 
članek Katje Mihurko-Poniž, »Minka Krofta«, alenka Šelih in dr., Pozabljena polovica. 
Portreti žensk 19. in 20. stoletja (Ljubljana: založba tuma, 2007), 225−28.
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last nih in lagodno živečih agensov v polju ter podpiral družbeno 
nepremičnost in status quo. 

rajko Ložar poudarja intelektualno-emancipacijsko in vzgojno-
-didaktično vrednost knjige:

isti človek bo pa jutri kupil tudi recimo novo pesniško zbirko, 
nov roman, novo znanstveno knjigo itd. naenkrat bo tekom čtiva 
začutil potrebo izpopolniti predstavo o poetu, o romanopiscu, o 
znanstveniku, dobiti prejšnji štadij poetove lirike, romanopiščeve 
proze, znanstvenikove formulacije problema itd.38

napoveduje pa tudi postopno oblikovanje zametkov avtonomnosti 
literarnega polja, ki bi šele mogla preoblikovati »pojmovanje duševnega 
dela« in bi lahko ustvarila pogoje možnosti za »novo vrednotenje« 
umetniških del.39 za kaj takega pa bi se bilo potrebno oddeliti od 
rutinskega uradniškega pojmovanja literature in priskrbeti literatom 
»neuradniško življenje«.

Ugled knjige in avtorja mora zrasti in v naši inteligenci, da, ravno v 
naši inteligenci mora dozoreti prepričanje, da nam je tudi recimo 
poet potreben, in z ozirom na to, če je on boljši poet nego uradnik, 
mu je tudi treba omogočiti neuradniško življenje.40

Spoznanje obeh avtorjev, da se prek medijev oz. časopisja odločilno 
odvija ustvarjanje čisto določenega recepcijskega polja v sloven-
skem prostoru, ki lahko pokrije le določen segment percepcije pri 
občinstvu in da so bralske publike v temelju odločilno heterogene, 
med seboj različne in suverene, je izrazito sodobno – dovolimo 
si anahronizem – in domala chartierovsko (po spoznanjih rogerja 
Chartierja): 

iztrgati slovensko knjigo propagandi dnevnika (tudi o ostalih 
kulturnih področjih bi bilo glede tega marsikaj reči), more in mora 
biti prvi postulat naše knjižne kulture.[...]
Življenje knjige – vredne knjige seveda, ker le o njej govorimo – ni 
tako efemerno in preprosto merkantilno, da bi mu bila ugodna le 

38 rajko Ložar, »Česar potrebujemo«, 20.
39 ibid., 22.
40 ibid., 21.
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od časa do časa se ponavljajoča inseratna reklama. tudi ni tako 
omejeno in določeno, da bi mu bila povsem pravična ona edina 
pri nas navadna ocena in sodba v reviji. in končno tudi ni tako 
nepomembno in neplodno, da se ne bi baš na njegovi podlagi dala 
izgraditi nova skupnost ljudi, nov duhovno-socialen organizem. 
ob vsakem času je knjiga drugače živa, ob vsaki priliki drugače 
aktualna in pri vsakem človeku je drugega obličja. [...] Spraviti 
vsa ta latentna dejstva v resničnost, to se pravi: v zavest ljubitelja 
slovenske knjige, v njegovo čustvo dolžnosti in potrebe, bi pa 
bila odlična naloga lista, posvečenega samo življenju knjige kot 
svojevrstne objektivizacije duha.41

tako se je MP – revija (po Žagarju) oz. list (po Ložarju) – rodila kot 
odpor do cenene misli periodičnih časnikov, kot subverzija medijske ekspan-
zivnosti, tesno zvezane s politizacijo literarnega polja, kot rezistenca 
zoper pomensko omejevanje in prevladujočo homogenizacijo v percepciji v 
literarnem polju, naposled pa tudi kot odpor zoper reduciranje literature 
in založniške dejavnosti na zgolj lukrativno funkcijo.42 

opazimo torej, da se je založniški projekt Modra ptica od vsega 
začetka umeščal v specifično nišo v slovenskem literarnem polju; to 
je v prostor, ki je – zaradi eksistenčne udobnosti drugih založnikov 
in njihovih sodelavcev, pa tudi zaradi pomanjkanja izobrazbe, volje 
in idej – ostajal nezaseden, celo neznan. ta prostor je založba Modra 
ptica, potem ko se je enkrat vanj umestila, skušala dinamizirati, 
razgibati, diferencirati in poseliti na način, ki bi upošteval naslovnike: 
naročniško klientelo in bralce v literarnem polju. Mesečna revija 
MP je kot komunikacijski most med založbo in klienti poskrbela za 

41 ibid., 20.
42 Več avantgardnih in emancipacijskih projektov sredi 20. let 20. stoletja se je izkri-

staliziralo skozi odpor zoper kapitalsko hegemonijo in prevlado »merkantilnosti« v 
različnih poljih ustvarjanja. tako je, denimo, Ferdo Delak ob literarno-umetniškem 
večeru svoje gledališke skupine na »novem odru«, 3. marca 1925, izdal poseben 
gledališki list, ki je tako s formo (zasukan je bil za 90º stopinj, pri branju ga je bilo 
treba obračati) kakor z dikcijo, v kateri je jasno formulirano nasprotovanje rutini 
»merkantilnih teatrov«, odstopal od standardnih norm. gl. publikacijo Tank!, 93. 
tudi avantgardna revija Tank je bila – podobno kakor MP – mednarodno usmerjena, 
v njeni orbiti je najti tudi iva Spinčiča, ki je bil hišni oblikovalec Modre ptice (vse 
njene produkcije – tako knjig kakor revij).
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izvedbo tako dialoško zastavljene založniške strategije. naročniki 
so se aktivno vključili v ponujeno komunikacijsko shemo, o čemer 
pričajo številne in odmevne naročniške akcije založbe, nagradni 
razpisi, pisma bralcev, njihove pohvale in kritične pripombe, ki 
jih je precej zlasti v prvih nekaj letnikih MP. Učinki te interakcije 
med založbo in ljudstvom pa v togih provincialnih razmerah niso 
bili in niso mogli biti zgolj pozitivni (med pozitivne sodi obsežna 
naročniška mreža in njena izjemna razvejanost v vaseh in manj-
ših krajih), ampak so se v tem dialogu med založbo in odjemalci 
založniške produkcije Modre ptice relativno kmalu pokazale tudi 
ozke mentalne aporije občinstva, slaba izobraženost klientele oz. 
bralcev, njihova sugestibilna konformnost, ki se je še vedno ravnala 
po postuliranem ali prevladujočem mnenju – in kot posledica vsega 
navedenega verska nestrpnost kot normativni vzorec v ljudskem 
imaginariju.43

Bartolovi dnevniki oz. zapiski (v rokopisnem oddelku nUk jih 
opredeljujejo kot »notese«) so – zavoljo vestnosti avtorja v beleženju 
ocen – odličen arhiv za rekonstrukcijo recepcijskega polja njegovh 
del in MP. Bartol je kot skrben zbiralec pripomb in mnenj drugih 
ohranil številne reprezentacije, ki bi sicer ostale razpršene po tiska-
nih medijih. te so danes izvrsten vir za analizo recepcijskega polja, 
kakršnega so, nanašajoč se na produkcijo MP, ustvarili slovenski 
dnevniki in nekatere specializirane revije. Med drugimi besedili 

43 negativno mentalno mejo neposredne literarne demokracije dobro ponazarja 
naročniško ostentativno vračanje knjig Prospreja Mériméeja z naslovom Šentjernejska 
noč, ki jih je leta 1930 zaradi težav s prevodom založba namesto Spominov na 
sodobnike Maksima gorkega poslala naročnikom. Veliko razburjenje, ki ga je ta 
gesta založbe povzročila, razkriva odpor ljudi do branja besedil o »heretičnih« in 
»demoničnih« hugenotih ter zavračanje sleherne refleksije o katoliški cerkvi in 
njenem zgodovinskem ravnanju (v Meriméejevem delu je katoliška cerkev prikazana 
kot odgovorna za iztrebljevalski pohod nad hugenote). Pomembno vprašanje, ki 
se tu zastavlja, pa je seveda tole: ali je vzrok za zavračanje knjige manifestacija 
ponotranjene dokse naročnikov ali gre za duhovniško intervencijo (»postulat 
prižnice«). Da gre verjetno za zadnje, kaže prav kritika Silvestra Škerla v Slovencu, 
v kateri je Mériméejevo delo v Župančičevem prevodu raztrgal in dodal, da je z 
njim založba Modra ptica »razkrila svoje umazane namene«. Cf. Bartol, »Literarni 
zapiski«, 378.
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najdemo v njih prepis članka Silvestra Škerla,44 v katerem avtor za 
Slovenca ocenjuje prvi letnik in začetek drugega letnika revije MP. V 
njem so že razgrnjeni ključni kraji memorije (topoi),45 ki bodo poslej 
(od zgodnjih 30. let 20. stoletja) določali koordinate recepcije MP in 
Bartola v katoliški kritiški topografiji:

V novem letniku je dobila mesečna revija »Modra ptica« (»Slovenec«, 12. 
ii. 31.) okusnejšo opremo v tiskarskem pogledu, papir je boljši, nekoliko 

44 Silvester Škerl (1903–1974), publicist, pesnik, prevajalec, sprva tudi igralec iz trsta 
(sourednik gledališke revije Maska), potemtakem Bartolov tržaški vrstnik. Pisal je 
pesmi v stilu Podbevška, a brez notranje moči in spoznavne ravni (v dispozitivu 
tega, kar razvijam v nadaljevanju, bi ga lahko označili kot Podbevškov surogat, 
sprejemljiv za nekognitivno in imobilno recepcijsko polje province), in jih objavljal 
v revijah (Preporod, Dom in svet, Kres, Trije labodje). Kot založnik je med letoma 1934 
in 1939 deloval pri akademski založbi, predvsem pa se je preživljal s prevajanjem 
(iz nemščine, italijanščine in francoščine). Bartolu je bil izrazito nenaklonjen. (Cf. 
janko Kos in dr., Slovenska književnost. Leksikon CZ [Ljubljana: Cankarjeva založba, 
1996], 450.) V njegovih ocenah MP in Bartolove proze najdemo naslednje opredelitve, 
praktično vse brez koherentne argumentacije: »ni […] brez plitkosti«, »mu nedostaje 
tehniške izurjenosti«, »premalo trden« dialog (Slovenec, 19. 9. 1930), »šibka črtica«, po 
»obdelavi površna in nedognana«, »čudovito lepo pesnitev je zelo skazil« (Slovenec, 
12. ali 13. 11. 1930), Vladimir Bartol je »magazinski pisatelj«, »nekoliko ponesrečena 
naslovna risba«, »revija […] idejno šibka« (Slovenec, 12. 2. 1931). V katoliškem tisku 
se je zlasti ideja, da je Bartol »magazinski« pisatelj zelo prijela – kot nemišljeni krožeči 
diskurz seveda. Škerl sicer ni bil, pravi Bartol, »katoliško orientiran«, vendar pa se 
je povsem prepustil toku časa in prostora ter celo sprejel, da bo za jugoslovansko 
tiskarno naredil izbor katoliških piscev (glej Bartol, »Literarni zapiski«, 377). Kot 
zagrizen nasprotnik MP in Bartola se je zelo vživel v vlogo njunega preganjalca, 
obenem pa je skušal na domala identični idejni zasnovi kakor Modra ptica plasirati 
drugo založbo v okviru katoliške jugoslovanske tiskarne.

45 za kraje memorije glej Pierre nora (ur.), Les Lieux de mémoire (Pariz: gallimard), v 
treh delih oz. v 7 knjigah: i. del: 1984, La République; ii. del: 1986, La Nation: 1. knjiga: 
Héritage–Historiographie–Paysages, 2. knjiga: Le Territoire–L’État–Le Patrimoine, 3. knjiga: 
La Gloire–Les Mots; iii. del: 1992, Les France: 1. knjiga: Conflits et partages, 2. knjiga: 
Traditions, 3. knjiga: De l’archive à l’emblème); nancy Wood, »Memory’s remains: Les 
Lieux de mémoire«, History & Memory, 6, 1, 1994, 123–149 ; Frances a. Yates, The Art 
of Memory (London: Pimlico edition, 1996 [1966]); Maurice Halbwachs, Les cadres 
sociaux de la mémoire (Pariz: pUF, 1925); Maurice Halbwachs, La Topographie Légendaire 
des Évangiles en Terre Sainte. Étude de mémoire collective (Pariz: Presses Universitaires 
de France, 1971 [1941]; taja Kramberger, »Maurice Halbwachs in družbeni okviri 
kolektivne memorije« (spremna beseda), v Maurice Halbwachs, Kolektivna memorija, 
v prevodu Draga B. rotarja [nepooblaščena izdaja: Kolektivni spomin (Ljubljana: 
Studia humanitatis, 2001), 211–61].
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ponesrečena pa izgleda naslovna risba. Kakor je vsebinsko pestra in bogata, 
se nam vidi ta revija idejno šibka, zakaj v bistvu boleha na isti bolezni 
kakor Petruškovi »odmevi«. zamišljena je bila izvrstno kot vez 
med naročniki knjig »Modre ptice« in založništvom, ali preprosteje 
povedano, kot nekak reklamni organ za knjige, a že v prvem letniku se 
je skušala povzpeti na višino leposlovne revije, v katerem pravcu se nadalje 
razvija. Leposlovna revija pa mora imeti enotno idejno in temeljno potezo, 
da opraviči svoj obstoj. ali je glasilo neke generacije – ki je morda 
še tako heterogena – ali pa mora biti na kak drug način glas in vez v 
eno – pa magari še tako širokogrudno zastavljeno – smer. ako hoče 
biti plodna in živeti, ne more združevati pod istim krovom slučajno 
na kup znesene mešanice, četudi je vsak posamezni del kvalitativno 
še tako dober. Ne vidimo nuje, izvirajoče iz potreb našega narodnega 
organizma, ki bi opravičevala obstoj te revije pri nas – ampak samo 
zase hvale vredno ambicijo založništva.
Uvodna beseda janeza Žagarja je lepa, samo konkretnosti46 ji manjka 

– konkretnosti glede na revijo samo, mislim. V splošnem je vse prav, 
kar piše, samo kaj ima s tem opraviti »Modra ptica«, takšna, kakršna je, ni 
jasno. Pero Pajk piše o Selmi Lagerlöfovi z ozirom na prevod »göste 
Berlinga«, ki je izšel nedavno pri založbi M. P. Daljša stvar obeta 
postati spis, ki ga je začel objavljati rudolf Kresal pod naslovom 
»Vojna in glad in kruh in kuga« – daljša, pravim, zaokrožena pa ne. 
opisuje vojna leta otroka v zaledju. Mirno, zavratno, kakor je bil tisti 
čas – in kakor je bil tisti čas resnično. V dveh, treh besedah bi bilo 
greh govoriti o Kresalu, ki je tako tenkočuten, da v svoji skrupuloznosti ne 
opisuje, marveč opravičuje svoje figure drugo pred drugo in pred ljudmi, 
ki čitajo. Resnico pripoveduje tako, da se nam vidi kakor izumetničena – pa 
ni. Vsekakor je ta odlomek po svoji izvirnosti najboljši del tega zvezka, 
v kolikor so prispevali zanj domači avtorji. josip Vidmar podaja vtise 
ob doživetju velikih arhitektonskih umetnin. Hladno z možgani 
dojeto in opisano, kakor je navada tega avtorja. jože Kranjc skicira 

46 nadvse zanimivo je, da Dušan Moravec v svojem delu Novi tokovi v slovenskem 
založništvu (Ljubljana: dzS, 1994), na strani 167 v op. 154 nekritično povzema ta 
diskurz in Žagarju očita »nekonkretne sestavke«. gre še za en lep primer spontanega 
in nereflektiranega kroženja diskurzov (brez vsebinskih pojasnitev posamičnih 
pojmovanj), ki z zdravorazumarske publicistične ravni brez sleherne kritične 
refleksije, torej nadvse problematično, vstopajo na raven analitične govorice.
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»nepomembno zgodbo« v načinu svojega »Pisma s sodnije« – bežno, 
nekoliko podlistarsko, vendar čutiš ob tej površnosti ljubezen do globine, 
to je do tragike vsakdanjosti, pa še razvit dar opazovanja. Škoda, da 
hoče biti po vsej sili stvaren ob vsakdanjem, mesto da bi iz reportaže napravil 
neposredno doživetje. S. gregorc je prevedel iz latinščine odlomek iz 
»izpovedi« sv. avguština, s katerim proslavlja revija 1500 letnico 
smrti velikega svetnika. Ob Vl. Bartolu in njegovih črticah se bo treba o 
priložnosti delj časa pomuditi – ne zato, ker bi bile posebno dobre, marveč 
zato, ker je uvedel pri nas nov »genre« pisanja: magazinski. »nenadejan 
uspeh ge. Dobrovske« je zopet izrazita magazinska storija. Tega odkritja 
nismo posebno veseli. Sledi prevod ene izmed maloštevilnih novel 
jensa Petra jakobsena »Strel v megli«, male mojstrovine danskega 
pisatelja, ki je pri nas skoraj neznan. Rajši bi bili seveda čitali »Mogensa«.47 
Schopenhauerjeve misli »o sodbi, kritiki, odobravanju in slavi« je 
začel priobčevati v slovenskem prevodu Pero Pajk, a ivo grahor je 
objavil črtico »Harmonika« – stvarco brez posebnih pretenzij, toda vsebinsko 
in oblikovno verno sliko avtorjevega gledanja na svet. Med poročili čitamo 
ocene knjig Mohorjeve in Vodnikove družbe (grahor), pa gledališka 
poročila (Bartol). novost so kratke beležke Mirka javornika »ali 
veste ...« Poročilo založbe in uredništva zaključuje številko. Kdor 
je ob uvodu majal z glavo ob mojih trditvah glede na »Modro ptico«, se je 
gotovo zdaj, ko se je seznanil z resnično »pestro« vsebino tega zvezka, prav 
zlahka uveril, da imam prav.48

Če se tej zgodnji in za recepcijo MP simptomatični kritiki nekoliko 
bolj analitično posvetimo, lahko iz nje deduciramo marsikaj (gl. 
grafični prikaz 3 in tabelo 1); kritika lepo razgrne temeljno (nedvo-
umno hierarhizirano) mentalno konstitucijo pisca in njegovega 

47 jens Peter jakobsen (1847–1885), eden od vodilnih danskih literarnih naturalistov 
(in scientistov, bil je botanik). Mogens og andre Noveller (1882; prevod v angleščino iz 
1921 je naslovljen Mogens and Other Tales) evocira jakobsenov prvenec Mogens (1872), 
zgodbo o mladem sanjaču in njegovem dozorevanju skozi ljubezen, bolečino in 
hrepenenje. rainer Maria rilke je visoko cenil zgodbe iz dela Mogens og andre Noveller, 
delo namreč omenja v svojih pismih Franzu Xaverju Kappusu. jakobsenova dela pa 
so brali in spoštovali tudi thomas Mann, D. H. Lawrence, Sigmund Freud, Henrik 
ibsen, Stefan zweig idr.

48 Cf. Bartol, »Literarni zapiski«, 387. Poudarki so moji.
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miljeja, ki na ravni imaginarija izgleda približno tako, kot prikazuje 
grafični prikaz 3.

Besedilo nedvoumno, zelo indiskretno in brez argumentacije 
razodene, kateri sodelavci založbe Modra ptica so za uredniški 
zbor katoliškega časopisa Slovenec (izhajal je med 1888 in 1945) 
sprejemljivi (rudolf Kresal), deloma sprejemljivi (jože Kranjc, ivo 
grahor, josip Vidmar) in kateri povsem nesprejemljivi (janez Žagar, 
Vladimir Bartol). ta klasifikacija je na eni strani zvezana s stopnjo 
režimsko-ideološke konformnosti merjenih posameznikov, na 
drugi strani pa z njihovim nakopičenim kapitalom (političnim, 
ekonomskim in družbenim, manj pa simbolnim) in literarno 
»posvečenostjo« znotraj ustaljenih struktur v literarnem polju, 
ta pa je zopet najtesneje povezana z eksplicitno akomodacijo na 
ideološki režim, ki prevladuje v družbenem prostoru. Škerlove 
retorične strategije razkrivajo avtorjevo, a tudi kolektivno – kolikor 
je kot publicist deloval v uredniškem kolektivu Slovenca in pristajal 
na njegovo Weltanschauung – nazorsko konstitucijo in odločilno 
doksično povezavo med nacionalizmom in katolicizmom (zadnji 
ostaja precej neekspliciran, je pa določen s političnim okvirom 
časnika in s prepoznavnimi kraji memorije: sv. avguštin, sentiment, 
globokoumnost itn.), predvsem pa lepo vzpostavljajo niz topoi kot 
oporišč za družbeno sprejemljivo (kolektivno in individualno) 
literarno identiteto, z njimi pa normativne okvire kolektivne me-
morije tako zamišljene skupnosti, ki si jih je prizadevalo vzdrževati 
uredništvo Slovenca.49 

49 tu ne bo odveč omeniti tudi značilno današnjo prilastitev simbolne razsežnosti 
znamke Modra ptica, ki seveda ni brez (tihih) referenc in (politično zapletenih) 
analogij s projektom iz obdobja med vojnama, ki ga tu obravnavamo (izvirna 
založba Modra ptica je že aprila 1930, se pravi v prvem letniku revije MP, objavila 
prvi veliki razpis Mp za izvirni slovenski roman, ki ga je nova lastnica znamke, 
Mladinska knjiga d. d., leta 2011 v dobršni meri mutatis mutandis »ponovila«). Ker 
sem se s tem založniškim projektom, katerega arhiv in dediščina sta (bizarno, 
morda pa le začasno) izpuhtela, verjetno edina – ali pa sem vsaj ena od neznanih 
maloštevilnih – sistematično ukvarjala okoli desetletje in iz te teme tudi doktorirala, 
me seveda novejše politične apropriacije in simbolne redukcije prav te znamke, ki 
zaseda močno travmatiziran kraj memorije/pozabe v kolektivnem imaginariju, 
zelo zanimajo. na Uradu rS za intelektualno lastnino sta od nedavnega pod regi-
strskima šiframa 201170060 in 201170518 kot znamki prijavljena naziv (registriran 
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Tabela 1 Skrite podmene diskurzivne strategije v Škerlovi oceni 
revije Modra ptica (1931), ki vzpostavljajo negativno konotacijo v 
recepciji založniške produkcije Modra ptica.
(Vir: Bartol, »Literarni zapiski«, 387.)

citati iz 
Škerlove 
ocene

Skrivna podMena
in naMen kritiŠke-
ga vrednotenja

SprejeMljivo v 
Mentalni konSti-
tUciji province po 
MnenjU Slovenca
(dedUkcija)

neSprejeMljivo v 
Mentalni konSti-
tUciji province po 
MnenjU Slovenca
(tranSgreSija, 
cenzUra)

kraji MeMorije 
(toPoI) 
SlovENčEvE pozi-
tivne recepcije

kraji MeMorije 
(toPoI) 
SlovENčEvE nega-
tivne recepcije

v novem let niku 
je dobila meseč-
na revija ... okus-
nejšo opremo

Implicitno: v prvem 
letniku je bila oprema 
neokusna 

Namen: generalno 
deklasiranje oblike

oprema mora biti 
»okusna« (katolikom, 
uredništvu Slovenca), 
čeprav nikjer ni po-
jas nje no, kaj »oku-
sno« pomeni

– modernizem, 
avantgarda

topos spodobnega 
okusa

topos modernistič
nih in avantgardnih 
idej

nekoliko po-
nesrečena pa 
izgleda naslovna 
risba

Implicitno: založba 
ima nerodno in pone-
srečeno oblikovanje 
/ oblikovalca (seveda 
gre za neposredno 
aluzijo na iva Spinči-
ča, ki je del nevšečne 
avantgarde, namigo-
vanje ad personam)

Namen: generalno 
deklasiranje oblike

posrečeno je obli-
kovanje, ki je pri-
lagojeno všečnosti 
katolikov (politične 
opredelitve ured niš-
tva Slovenca), čeprav 
nikjer ni pojasnjeno, 
kaj je »posrečeno 
oblikovanje«

– modernizem, 
avantgarda

– ivo Spinčič 

topos spodobne 
estetizacije

topos modernistič
nih in avantgardnih 
idej



vsebinsko pestra 
in bogata ... idej-
no šibka

Implicitno: obstajajo 
revije, ki so idejno 
močne; vsebinska 
»pestrost« in »boga-
tost« pa dobita v nave-
zavi na navedbo pod 
zap. št. 5 in zadnji 
stavek (pod zap. št. 15) 
negativno konotacijo 
brkljarije, zmedeno-
sti, kaosa 

Namen: generalno 
deklasiranje vsebine

idejno močna in trd-
na bi bila ideološko 
pravšnja revija (kr-
ščansko katoliška)

– idejno samostojne 
in na katolicizem ne 
ozirajoče se revije

topos zavračanja 
heterogenosti

topos koeksistence 
različnosti

nekak reklamni 
organ ... skušala 
povzpeti na 
višino leposlovne 
revije

Implicitno: dokler 
je revija le reklamni 
založniški posel 
brez literarnih (ide-
oloških) pretenzij, je 
sprejemljiva

Namen: prikazati 
revijo kot zgolj lukra-
tivno populistični 
projekt, ki si naduto 
prisvaja nekaj (lepo-
slovje), do česar bojda 
ni upravičena

obstaja določena 
višina leposlovne 
revije (visokost), ki je 
domena posvečenih, 
ki jih izbira kritika 
(Slovenčeva)

– založnik, ki sam 
določa vsebinske in 
oblikovne literarne 
kriterije

topos posvečenega 
leposlovja

topos avtonomnosti 
in suverenosti

mora imeti 
enotno idejno in 
temeljno potezo... 
mora biti na kak 
drug način glas 
in vez v eno 

ne more združe-
vati ... slučajno 
na kup znesene 
mešanice

Implicitno: ni revije 
brez unifikacije, ho-
mogenizacije, revija 
mora opravičiti svoj 
obstoj s poenoteno 
ide(ologi)jo

Namen: prikazati, da 
MP nima te ide(ologi)
je in da gre za na-
ključno kaotično 
brkljarijo

sprejemljive so le 
revije, ki so idejno 
homogen(iziran)e, ki 
so »glas in vez v eno«,
kronološko (genera-
cijsko) načelo poeno-
tenja je sprejemljivo 
tudi brez literarnega 
talenta, ergo: litera-
tura ni pomembna, 
bistvena je ideološka 
homogenizacija

– revija kot soposta-
vitev avtorskih in 
idejnih heterogenosti 
in sistematičnih pre-
vodov sodobnih ne-
slovenskih tekstov

topos idejne 
enotnosti
(unifikacije in 
konsolidacije)

topos kohabitacije 
heterogenosti



Ne vidimo nuje, 
izvirajoče iz 
potreb našega 
narodnega 
organizma 

samo zase hvale 
vredno ambicijo 
založništva

Implicitno: revija 
obstaja, če obstaja 
nuja zanjo, nuja iz 
narodnega organiz-
ma, ki je seveda lahko 
le politično ideolo-
ška in potrjena od 
avtoritete 

Namen: prikazati, 
da MP ne ustreza tej 
nuji in da je kot taka 
odveč, redundantna, 
da ji gre le za lastno 
koristoljubje

sprejemljive revije so 
tiste, ki izhajajo iz na-
rodnega organizma, 
se pravi iz verovanj-
sko nacionalistične 
matrice slovenskega 
naroda; literatura 

– razen v teh koordi-
natah – sploh nima 
nobenega pomena

– revija, ki ne pristaja 
na etnocentrično 
in narodobudniško 
idejo

topos nacionalizma 
in etnocentrizma
(organicističen, 
esencialističen)

topos med na rod
nega sožitja
(anti na cio na lis ti čen)

konkretnosti ji 
manjka 

samo kaj ima 
s tem opraviti 
»Modra ptica«, 
takšna, kakršna 
je, ni jasno

Implicitno: kon k ret-
nost ostaja nedefini-
rana, a vseeno v tej 
zvezi pomeni nekaj 
pozitivnega, če jo 
delajo »pravi ljudje« 
in »prave institucije«

Namen: prikazati, 
da je janez Žagar kot 
vodja revije demagog 
in da so v MP le pra-
zne besede, ki nimajo 
ustreznic v »kon-
kretnosti«; MP, naj 
»takšna, kakršna je« 
(ne izvemo, kakšna), 
ne bi bila sposobna 
uskladiti besed in 
dejanj

retorika in njena 
konkretizacija sta last 
sodelavcev Slovenca, 
drugi pa ju imajo 
le toliko, kolikor ju 
zanje odmerijo novi-
narji tega časnika

– revija, ki se skuša 
držati svojih načel in 
jih udejanjati v praksi, 
ki torej ni demagoška 
in retorična

– janez Žagar (vodja 
založbe Modra ptica)

topos dobre, a ne
real ne konkretnosti 
(demagogije)

topos načelnosti in 
performativnosti

daljša, pravim, 
zaokrožena 
pa ne

Implicitno: zao-
kroženost je nekaj 
pozitivnega, dolžina 
(dolgoveznost) pa 
nekaj negativnega

Namen: prikazati, da 
avtorji MP dolgovezi-
jo, ne znajo pa besedil 
»smiselno« zaokrožiti

idejna in ideološka 
zaokroženost sta ide-
ala kritike (nikjer ni 
pojasnjeno, kaj to je)

topos idejne 
zaokroženosti

– revija, ki zavrača 
idejno (ideolo-
ško) in vsebinsko 
zaokroženost 

topos kohabitacije 
heterogenosti



tako tenkočuten, 
da v svoji skru-
puloznosti ne 
opisuje, marveč 
opravičuje 

Resnico pripove-
duje tako, da se 
nam vidi kakor 
izumetničena – 
pa ni

svoji izvirnosti 
najboljši del tega 
zvezka, v kolikor 
so prispevali 
zanj domači 
avtorji

Implicitno: tenko-
čutnost je zvezana s 
skrupuloznostjo in 
opravičevanjem ob-
stoja, ergo: tisti, ki ob-
stoja ne opravičujejo 
in pišejo literaturo, 
niso tenkočutni, re-
snica tako povzema 
videz izumetničeno-
sti, a to je le videz; iz 
tega sledi, da je 
»izvirnost« Kresala v 
njegovi akomodaciji 
na pogoje, ki jih za-
njo zahteva Slovenec

Namen: prikazati 
punctum revije skozi 
Kresala, ki ustvarja 
videz resnice –  zado-
stuje (ker je s Kresa-
lom mogoče manipu-
lirati), vse drugo, kar 
je v reviji, je vredno 
manj

resnica je spre jem lji-
va, dokler je na vi dez-
na, saj je manipula-
bilna in se je mogoče 
sproti odločati, kdaj 
je kaj res in kdaj ne 
(o tem odloča ur. 
Slovenca)

rudolf Kresal je 
očitno za družbeno 
mrežo Slovenca spre-
jemljiv, saj je tako 
tenkočuten, da »mora 
upravičevati« obstoj 
(svojih likov, sebe 
idr.), z drugimi bese-
dami, »opravičila« so 
gibljiva in omogočajo 
vdor dokse – Kresal je 
ideološko upogljiv in 
gnetljiv

– revija, ki ne opravi-
čuje svojega obstoja 
(z narodobudni-
štvom ali poenoteno 
religiozno dokso ali 
navidezno resnico) 

topos neizumetniče
ne resnice

topos kategorične in 
argumentirano po
sredovane resnice

Hladno z mož-
ga ni dojeto in 
opisano

Implicitno: kar je 
razumsko in »dojeto« 
z možgani, je hladno; 
nasprotje tega je to-
plo – dojeto s srcem 
in čustvi

Namen: prikazati 
revijo kot hladno, 
odmaknjeno od ljudi, 
njihovih emocij in 
srca

prednost ima, kar je 
dojemljivo s »toplimi« 
in »nemožganskimi« 
sredstvi: skozi čustva 
in srce; 

vendar pa se pisec 
josipa Vidmarja oči-
tno boji, saj si ga ne 
upa tako deklasirati 
kakor npr. Žagarja, 
Kranjca ali Bartola 
(josip Vidmar je torej 
sprejemljiv, a z dolo-
čenimi pogoji, ki niso 
eksplicirani) 

– nesentimentalna, 
intelektualno pro-
filirana revija, ki se 
ljudem približuje 
tako skozi analitične 
kakor skozi emocio-
nalne zastavke, saj je 
koeksistenca obojega 
pogoj za suverenost 
in emancipacijo ljudi

– josip Vidmar je po-
gojno sprejemljiv

topos emocij in sen
timenta vs. topos hla
dne cerebralnosti

topos razuma oz. 
racionalnosti



bežno, nekoliko 
podlistkarsko 

čutiš ob tej povr-
šnosti ljubezen 
do globine 

Škoda, da hoče 
biti po vsej sili 
stvaren ob vsak-
danjem, mesto 
da bi iz reportaže 
napravil nepo-
sredno doživetje

Implicitno: po vrš-
nost literarnega bese-
dila, ki ni nikjer opre-
deljena, je sprejemlji-
va, če le ima besedilo 
kak kraj memorije, ki 
je za katoliški dispo-
zitiv sprejemljiv: tu 
gre za »ljubezen do 
globine«, ki naj bi po 
Škerlu bila v tragiki 
vsakdana, kar po-
meni, da je vsakdan 
nekaj negativnega in 
eo ipso tragičnega (sol-
zna dolina vs. nebeški 
raj etc.); konkretnost 
in stvarnost sta 
pozitivni vrednosti, 
dokler sta pojma 
oz. abstrakciji, ko 
pa gre za konkretno 
dogajanje na ravni 
vsakdana, prenehata 
biti pozitivna;
neposredno doživetje 
očitno ni vsakdanje 
doživetje, marveč 
nekaj, kar je bolj po-
sredno kakor nepo-
sredno, očitno lahko 
nastane iz reportaže

Namen: partikularno 
prikazati, da revija MP 
nima ravno sreče pri 
izbiri dobrih piscev 
oz. jih ne privlači, 
privlači le bežne in 
površne podlistkarje 
in reporterje

 »globina«, ki ostaja 
neopredeljena, je 
dojeta pozitivno, a 
zvezana s tragiko 
vsakdana, potemta-
kem s pasivnostjo, 
nekonfliktnostjo; 
 
deskriptivna real-
nost naj nadomesti 
konkretno vsakdanjo 
realnost, ki naj ne 
bi igrala nobene po-
membne vloge

– intervencija v 
konkretno, realno, 
vsakdanje

– podlistkarstvo (felj-
ton), reportaža kot 
znamenje urbaniza-
cije in velemestnega 
življenja

– jože Kranjc je delno 
sprejemljiv, kolikor 
bo upošteval nasvete

topos globokoumja 
in pasivnosti in to
pos abstraktne kon
kretnosti vs. topos 
tragike vsakdana 

topos aktivne 
avtonomnosti in 
suverenosti

topos aktivne inter
vencije v realno in 
konkretno



Ob Vl. Bartolu 
in njegovih črti-
cah se bo treba o 
priložnosti delj 
časa pomuditi

ne zato, ker bi 
bile posebno 
dobre, marveč 
zato, ker je uve-
del pri nas nov 
»genre« pisanja: 
magazinski 

Tega odkritja 
nismo posebno 
veseli

Implicitno: napoved 
nekakšnega trajnej-
šega »ukvarjanja« 
z »magazinskim« 
piscem Bartolom, do 
katerega pa v tisku 
nikdar ne pride, saj 
Slovenčevi publicisti 
nimajo nobenih 
orodij za analizo 
njegovih besedil; 
je pa zato na ravni 
vsakdana intrigiranje 
zoper Bartola perma-
nentno; nemara zapis 
tudi izdaja, da je bil 
Bartol njihova obse-
sija na ravni govoric 
(obrekovanja, difama-
cije, trači – ustni pre-
nos informacij), čemu 
bi se sicer »delj časa« 
trudili z magazin-
skim pisateljem, če ta 
ne bi bil »nevaren« ali 
»pomemben«

Namen: ponižanje 
in degradacija ne-
vzdržnega Bartola 
in njegovih del skozi 
domnevno neresni 
populizem in bulvar-
sko pisanje; uporaba 
prve osebe množine 
pri »tega odkritja ni-
smo posebno veseli« 
poudarja kolektivno 
avtorizacijo in kon-
senz okoli umestitve 
Bartola na stigmatizi-
rano pozicijo 
v literarnem polju

resna in globoka lite-
ratura kot nasprotje 
magazinske, repor-
tažne literature in 
podlistkarstva

– urbanizirano pisa-
nje oz. urbanizirani 
diskurz

– Vladimir Bartol
topos globoke lite
rarne umetnosti vs. 
topos reportažne 
in magazinske 
literature

topos antiurbanosti

topos avtonomno
sti in suverenosti 
ne glede na snov 
popisovanja

topos urbanosti in 
urbaniziranosti



Rajši bi bili 
seveda čitali 
»Mogensa«

Implicitno: poudariti 
nezmožnost izbora 
pravega avtorjevega 
dela v ured niš t vu MP

Namen: prikazati, da 
so sodelavci založbe 
nekompetentni pri 
izboru literarnih del

kompetentno izbira-
jo le »pravi ljudje«; če 
je že avtor pravi, pa 
delo ni pravo, če ga 
ne izberejo »pravi« in 
preverjeni literarni 
pooblaščenci (dene-
gacija se seli iz enega 
predmeta na drugega, 
saj namen ni argu-
mentiranje, ampak 
degradiranje parti-
kularnega subjeta in 
njegovega dela)

topos kompetence
vs. topos 
nekompetentnosti

– priznanje kompe-
tentnosti klientelno 
nepooblaščenim 
in nepreverjenim 
ljudem

topos argumentira
ne kompetentnosti

stvarco brez po-
sebnih pretenzij, 
toda vsebinsko in 
oblikovno verno 
sliko avtorjevega 
gledanja na svet

Implicitno: ne-
pretencioznost in 
neambicioznost sta 
zaželeni, prav tako 
kakor vsebinske in 
oblikovne verne slike 
gledanja na svet

Namen: rahlo ironi-
ziranje avtorja (iva 
grahorja) in zmanj-
ševanje vrednosti nje-
govega dela (uporaba 
pomanjševalnice)

nekonfliktnost, 
neambicioznost, ki 
vodita v generiranje 
občih mest in ste-
reotipov, literarni 
verizem – vse te udo-
mačene kategorije so 
vrednotene pozitivno

– ambicioznost, zah-
tevnost diskurza, ne-
veristična literatura

topos verizma, zdra
vo ra zu mar s tva in 
neambicioznosti 
(konformnosti)

topos intelekta in 
kritične refleksije 
(vzpostave distanc)



Kdor je ob uvodu 
majal z glavo ob 
mojih trditvah 
glede na »Modro 
ptico«, se je 
gotovo zdaj, ko 
se je seznanil z 
resnično »pe-
stro« vsebino 
tega zvezka, prav 
zlahka uveril, da 
imam prav.

implicitno: Škerl tu 
zatrjuje, da je mojster 
prepričevanja in da 
mu je uspelo bralce 
zlahka prepričati v 
negativno reprezen-
tacijo MP
 
namen: v navezavi na 
vse zapisano, se pravi, 
v navezavi na fabuli-
ranje in konstrukcije 
Škerla, ki določajo 
retorične kraje kri-
tiško sprejemljivega, 
naj bi ta zadnji stavek 
zapečatil reprezen-
tacijo MP, kakršno 
želi plasirati Slovenec. 
Seveda ni bilo no-
bene seznanitve z 
»resnično vsebino«, ki 
bi bralca »uverila«, da 
ima pisec kritike prav, 
kakor sam trdi

retorična spretnost, 
ki prepriča bralce v 
resničnost navedb

– diskurz, ki ga ne 
zanima zgolj puhla 
retorika, ampak 

topos retorične 
spretnosti in pre
pričljivosti = topos 
antiintelektualizma

topos intelektual
ne suverenosti in 
argumenta



134

TreTje POGLAVje

K recepcijskemu polju produktov založbe Modra ptica, ki je ujeto 
v družbeno logiko »vizij in divizij« – kakor bi rekel Pierre Bourdieu 
in pri tem mislil na »poglede in delitve« vlog,50 pozicij in funkcij v 
nekem določenem okolju – v šibko avtonomnem literarnem polju 
v Dravski banovini v obdobju med vojnama, se bomo še vrnili, za 
zdaj recimo le še to, da se kritiška topografija liberalnega tiska 
po recepciji del založbe Modra ptica do določene mere ujema s 
koordinatami oz. kraji memorije katoliškega tabora, ki smo jih 
pravkar omenili in ki jih nekoliko bolj sistematizirano prikazujem 
v tabeli 1. ta simptomatična bližina politično domnevno nasproti 
si stoječih taborov kaže na skupno mentalitetno konstitucijo. za 
obe politični orientaciji, ki sta – zaradi neavtonomnosti literarnega 
polja in pomanjkanja simbolnega kapitala poznavalcev – pretežno 
konsenzualno odrejali prag sprejemljivega v slovenski literaturi, so 
tako osebe, ki so delovale pri Modri ptici (zlasti Vladimir Bartol, pa 
tudi janez Žagar), kakor njihovi produkti (intelektualno diferenci-
ran in elaboriran diskurz, nesentimentalna literatura, spremljanje 
sodobne mednarodne literature, zmožnost vzpostavljanja distanc 
v razmerju do realnosti in političnih in resničnostnih režimov itn.), 

18. 8. 2011, velja do 18. 1. 2021) in skeniran znak (registriran 11. 10. 2011, velja do 
18. 4. 2021) Modra ptica. Lastnica obeh znamk je Mladinska knjiga (okr. Mk) d. d., 
Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (gl. podatkovni strežnik Sipo: http://www2.
uil-sipo.si/). Deleži lastnikov pri založbi Mladinska knjiga d. d. so po mojem 
poizvedovanju naslednji: večinski lastnik Mk d. d. je cerkveni finančni holding 
zvon Dva Holding d. d., ki ima v lasti 68,9 % podjetja. (Vir za lastninski delež so 
informacije na spletni strani Mk d. d. http://www.mladinska.com/skupina_mk/
predstavitev_skupine_mk.) Simbolna razsežnost znamke nekdanjega v pluralno 
koeksistenco usmerjenega pionirskega založniškega projekta, ki se je trudil izviti 
sleherni politični homogenizaciji in se od nje nedvoumno oddeliti, je potemtakem 
zdaj v večinskih rokah desnice. Seveda pa drugačen odnos izvirne založbe Modra 
ptica v primerjavi z današnjo Mk d. d. do literature in pisateljev/pisateljic kar bije v 
oči. tedanja 1. nagrada (1930) je veljala skupno ok. 40.000 din (30.000 za nagrado 
in posebej izplačan avtorski honorar na polo), kar je takrat pomenilo več kakor 
3-letno (40-mesečno) univerzitetno profesorsko plačo (mesečna profesorska 
plača je bila ok. 1000 din), višina današnje nagrade pa je 12.000 evrov bruto, kar je 
morda slab 3-mesečni »ekvivalent« oz. 7,5 odstotka nekdanje vrednosti literarnega 
delovanja v družbi.

50 Cf. Pierre Bourdieu, Sociologija kot politika (Ljubljana: založba /*cf., 2003), 69.
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pomenili nevzdržno transgresijo samoumevnih in še dopustnih 
mentalnih okvirov.

tudi prioritetna skrb založbe Modra ptica za prevode sodobne 
evropske književnosti v slovenščino je pomemben prispevek k 
razgibanosti obstoječega literarnega polja v Dravski banovini. Ko 
tine Debeljak leta 1931 ocenjuje prvi letnik rednih publikacij založbe 
Modra ptica, pravi:

Slovenska prevodna književna organizacija je morda v tem hipu 
naša največja umetnostno-kulturna sila in nikakor ni mogoče, da 
bi jo literarno-kritična kontrola ignorirala kakor doslej. Prav do 
zadnjega časa se je namreč pri tej kritiki prevod v vsakem oziru 
smatral za manjvreden od domačega izvirnega dela. Prav zato je 
treba, da kritika da pravo mesto tudi prevodu in podčrta njega pravo 
ceno. [...] in prvo pot iz take izdajateljske zmede in spoštovanje 
prevodu je pokazal obradovič s svojimi monumentalnimi izdanji 
»ane Karenine« in »Bratov Karamazov«, kar je treba poudariti, in z 
njim pripravil teren za nove založbe, ki so stopile na njegovo pot. in 
ena prvih je bila »založba Modre ptice«, ki si je postavila za načelo, 
da bo v rednih izdajah izdajala prvovrstna dela v prvovrstnih 
prevodih kakor tudi istotakih knjižnih oblikah, poleg največje 
možnosti nabavljanja.51 

tine Debeljak v nadaljevanju ocenjuje vsako od knjig prvega letnika 
posebej, gre za Hamsunov Blagoslov zemlje, veliko založniško uspešnico, 
galsworthyjev Temni cvet, novele Čehova, zbrane pod naslovom 
Anjuta in delo Prosperja Mériméeja, ki je naskočilo (verovanjske) 
recepcijske meje v slovenskem literarnem in mentalnem prostoru. 
Če ima prvi del za »izraz evropske sodobnosti«,52 pa drugima dvema 
to »sodobnost« odreka v imenu pomanjkanja religioznega občutja, 
k čemur se bomo, ko bomo govorili o recepciji del založbe in revije 
Modra ptica, še vrnili. V nadaljevanju Debeljakovega zapisa tako 
hitro vidimo – kakor pri številnih drugih slovenofonih kritikih, ki so 
povsem podrejeni normativni homogenizaciji slovenskega (morebiti 

51 Cf. tine Debeljak, »redne publikacije založbe Modra ptica«, Dom in svet, let. 44, št. 
3–4, 1931, 183.

52 ibid., 185.
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bi bilo natančneje reči srednjeevropskega) družbenega prostora z 
agresivno katoliško komponento – kako se začetna napovedana 
(retorična) odprtost naglo transformira v sklenjeno obzorje, če je 
religija odstavljena iz literarne topografije prebranega dela oz. če so 
kraji memorije, ki jih ozkosrčni klerikalni bralec vselej pričakuje, 
da bi potešili njegove predsodke in potrdili njegove stereotipe, v 
delu odsotni. Potrdilo za to je Debeljakov sklep: 

Pri prevajanju naj bi veljalo načelo, da se prevaja le to, kar nam je 
nujno potrebno, da dosežemo sodobni evropski standard, da se z 
najnovejšo miselnostjo oplode domače umetniške moči in usmerijo 
v to evropsko duhovno problematiko. iz preteklosti pa to, kar ima 
življenje za sodobnost.53

Podobno kakor o novostih francoske zgodovinopisne revije Annales, 
ki smo jo izhodiščno omenili, saj je začela izhajati istega leta kakor 
Modra ptica, ugotavlja Krzysztof Pomian,54 da so postale razvidne 
šele po dobrih desetih letih delovanja revije, ko je postalo jasno, 
da prizadevanja urednikov dejansko merijo na samo modifikacijo 
temeljnih idej v zgodovinopisju in tudi njegovih praks, lahko za 
založniški projekt Modra ptica z oporo v številnih argumentih, ki 
jih bomo na naslednjih straneh razvili, trdimo, da je bil njegov 
namen po elementarni zastavitvi soroden: postopoma transformirati 
sklenjeno in samozadostno obzorje slovenskega literarnega polja z ekviva-
lentno postavitvijo prevodov nekaterih ključnih besedil, še zlasti 
literarnih sodobnikov iz drugih evropskih okolij, ob bok slovenski 
produkciji, obenem pa postopoma oblikovati osnovo za integrira-
nje literature slovenskih avtorjev v horizont sodobnih evropskih 
tokov. Strastno in intenzivno zasledovanje aktualnega mednarodnega 
dogajanja in konstrukcije realnosti (»aktualno« tu uporabljam kot 
nasprotje »modni« realnosti), ki ga izpričujeta uredniški politiki 
obeh projektov, je osupljivo. 

Uredništvo ob desetletnici obstoja založbe Modra ptica in istem 
jubileju izhajanja revije MP (uvodnik je tokrat prispeval Vladimir 

53 ibid., 186.
54 Krzysztof Pomian, »L'Heure des Annales. La terre – les hommes – le monde«, v Pierre 

nora (ur.), Les Lieux de mémoire, La Nation, 1. del, 903–52.
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Bartol, podpisan z V. B.) ugotavlja, da je »devet let nepretrganega in 
uspešnega dela nedvomen dokaz ne le za življenjsko sposobnost, 
marveč tudi za upravičenost in potrebnost ustanove, kakršna je 
knjižna založba [...]. Da je mogla založba v danih razmerah izpolniti 
tako obsežen program, je bilo potrebno predvsem dvoje: Kader 
dobrih sodelavcev in zadostno visoka kulturna zrelost čitajočega 
občinstva. založba se je trudila, da bi si pridobila ter obdržala 
oboje«.55 Uredniku se je za področje diferenciacije govoric in 
elaboriranja jezikovnega polja zdelo pomembno pripomniti tudi 
to, da je slovenski jezik dovolj prožen, da se v njem lahko izrazijo 
različne zahteve uma, emocij, »bujne romantike«, analitike, patosa. 
tudi Knut Hamsun, zapiše Bartol, je »ohranil v našem jeziku ves svoj 
nordijski čar«. in nadaljuje: »Pomen teh prevodov pa ne tiči samo 
v ponašitvi tolikih in tolikih znamenitih del iz tujih slovstev. Vsaj 
tolikšen dobiček pomenijo tudi kot obogatitev našega besednega 
zaklada in izrazoslovja. [...] to se nam zdi pomembno poudariti še 
posebej zato, ker se tolikokrat slišijo napačna in krivična naziranja o 
koristnosti prevodov iz tujih slovstev.«56 Seveda se Bartol, ko govori 
o »utrditvi narodne samozavesti« in »domačega duha«, ne izogne in 
glede na kontekst časa in prostora tudi ne more izogniti vpetosti 
jezika v nacionalno matrico, vendar pa je iz uvodnika razbrati, da 
je pomen »bogatejšega izrazoslovnega instrumenta«, ki so ga pri 
Modri ptici pomagali oblikovati tudi prevodi, vendarle širši od zgolj 
etničnih aplikacij.57

založniŠk a aktivnoSt v rok ah ženSk, 
idejno oplajanje in zabriSane poti 

pozabe: belo-Modr a knjižnica

založniški projekti žensk so v 19. stoletju, ko je emancipacija 
žensk dobila nov zagon, pomagali širiti njene ideje in igrali vlogo 
katalizatorjev v konsolidaciji in diverzifikaciji ženskih gibanj in 

55 V. B. (Vladimir Bartol), »Deseto leto založbe Modre ptice«, Modra Ptica, let. 10, 
1938/1939, št. 1, 1.

56 ibid.
57 ibid., 2–3.
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feminizmov v prvih desetletjih 20. stoletja. Kakor piše anne-Marie 
Käpelli,58 je »učenje javnega pisanja v samem osrčju feminizma« in 
se zdi »ključno za boj zoper pozabo«. Poleg tega se emancipacija 
žensk in stopnja tolerance neke družbe do feminizma kažeta z 
evolucijo feminističnega tiska. V času in v okviru Kraljevine ShS 
so se leta 1919 ženska društva med seboj povezala ne oziraje se na 
ideološka razhajanja. tako je leta 1926, tj. leto dni pred ustanovitvijo 
Belo-modre knjižnice, nastala »narodna ženska zveza Kraljevine 
ShS«, ki je povezovala okoli tristo društev po državi. Leta 1929, ko 
je začela delovati tudi založba Modra ptica, pa se je zveza preime-
novala v »jugoslovansko žensko zvezo«, pri čemer se je uskladila z 
novo banovinsko državno upravo.

V zgodnjih dvajsetih letih 20. stoletja se je pojavila tendenca, da 
bi si ženske na Slovenskem uredile stabilno založniško dejavnost, 
katere cilj seveda ni mogel biti zgolj izdajanje del, ki se jih »moška 
založništva ogibajo«, kakor nekoliko nerodno, predvsem pa 
simptomatično, zastavitev Belo-modro knjižnice opredeli Dušan 
Moravec,59 ampak segment potrebnih in sestavnih založniških 
dejavnosti kompleksnega literarnega polja. ena od teh pobud je 
prišla s strani Mariborske tiskarne, ki je idejno zasnovala »Slovensko 
žensko knjižnico«. Žal se projekt ni realiziral, natisnili so le eno delo 
(biografijo josipine turnograjske, ki jo je leta 1921 pripravil dr. ivan 
Lah). Prva trajnejša založba je bila Belo-modra knjižnica, ki je pod 
vodstvom Minke Krofta (1888–1954) delovala vse do leta 1941.60 

idejna in programska zasnova založbe Belo-modra knjižnica 
(ust. 1927), ki je dejansko bila le zelo produktivna založniška sekcija 
telesno-kulturnega društva atena,61 pa je imela – poleg nekaterih 

58 glej anne-Marie Käpelli, »Feminist Scenes«, v geprges Duby in Michelle Perrot (ur.), 
A History of Women. Iv. Emerging Feminism from Revolution to World War (Cambridge, 
London: the Belknap Press in Harvard University Press, 1994).

59 Dušan Moravec, »Modra ptica kot zgled moderno organiziranega in usmerjenega 
založništva«, v Moravec, Novi tokovi v slovenskem založništvu, 151.

60 Mihurko Poniž, »Knjige slovenskih pisateljic pri založbi Belo-modra knjižnica«, 
31–32, in »Minka Krofta«, v Šelih in dr., Pozabljena polovica.

61 o ženskih društvih v obdobju med vojnama glej Mateja jeraj, »Slovenska ženska 
društva med obema vojnama (1918–1941)«, Arhivi. Glasilo Arhivskega društva in 
arhivov Slovenije, XXiii, 2, 2000, 53–63; tudi Minka govekar, Naša žena (Ljubljana: 
Splošno žensko društvo, 1926). Prim. zanimivo pričevanje angele Vode o »pisanju 
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pomembnih novosti (redno produciranje otroške literature, skrb za 
objavljanje publikacij s področja vsakdanjih praks – npr. kulinarične 
idr.) – tudi nekaj zastavitev, ki jih je, tako menim na podlagi interakcije 
med nekaterimi člani v uredništvu obeh projektov (Belo-modre 
knjižnice in Modre ptice), s pridom in odmevnostjo prevzela dve 
leti zatem ustanovljena založba Modra ptica (1929). Mednje sodijo: 
– program štirih knjig letno, 
– dostopnost knjig najširšim družbenim slojem (nizka cena),
– nagradni razpisi,
– skrb za otroško in mladinsko literaturo,
– objave znanstvenih del,
– razvejana mreža naročnikov na terenu in skrb zanje.

Belo-modra knjižnica se je s pomočjo oblikovalke arhitektke 
gizele Šuklje in slikarke Saše Šantel lotila nekaterih pomembnejših 
projektov, med katerimi je treba omeniti izbrana dela zofke Kveder 
(izšla med 1938–1940), izbrane pesmi Vide jeraj (1935), objavila pa je 
tudi doktorsko disertacijo Kristine Vrhovec (por. Brenk) z naslovom 
Fran Milčinski – vzgojnik (1939). Med letoma 1927 in 1939 je bila tajnica 
založbe Belo-modra knjižnica Marija jezernik, avtorica številnih 
otroških knjig, med sodelavkami pa so bile še Marja Boršnik, Silva 
trdina, Milena Mohorič, erna Muser, Minka Bahovec, eleonora 
Kernc, Minka gašperlin in številne odbornice telesno-kulturnega 
društva atena.62

tu je še nekaj drugih pomembnih indikacij, ki kažejo na povezave 
med Belo-modro knjižnico in Modro ptico (skušala pa sem jih 
prikazati tudi na grafičnem prikazu 5): Minka Krofta, predsednica 
Belo-modre knjižnice, je bila prek družinskih vezi povezana z 
ivanom jelačinom (ml. – njen brat), ki je bil obenem tudi sousta-
novitelj konzorcija Modra ptica in glavni financer založbe Modra 
ptica. Med Bartolovo korespondenco, ki jo hrani nUk v Ljubljani, 
najdemo pismo Minke Krofta, naslovljeno na Bartola, ki se nanaša 

zgodovine«, političnih intrigah in politiki pozabe v polju (političnega) artikuliranja 
emancipacije žensk v slovenskem okviru v obdobju med vojnama – angela Vode, 
Skriti spomin, alenka Puhar (ur.) (Ljubljana: nova revija, Pričevanja, 2004), 332–362. 
angela Vode je imela izrazito slabe izkušnje z eno od vodilnih avtoric pri MP – z 
Mileno Mohorič (ibid., 30, 339, passim).

62 Prim. Brus, Začetki ženskega gibanja na Slovenskem.
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na založniško dejavnost, razkriva pa tudi posebno strategijo, saj je 
morala Minka Krofta prek nekaterih »za ženske bolj dojemljivih« 
moških uveljavljati tisto, za kar je sama menila, da bi moralo biti 
popolnoma »običajna procedura«. Več avtoric, ki so sodelovale z 
Belo-modro knjižnico, je objavljalo prispevke tudi v reviji MP (Silva 
trdina, Milena Mohorič, Marja Boršnik) ali pa celo knjige pri založbi 
Modra ptica (Marja Boršnik). obe založbi sta skušali delovati na 
terenu prek naročniške mreže in uvajati sistem nagrajevanja za 
pridobitev naročnikov, obe založbi sta svoje knjige tiskali v tiskarni 
Merkur itn. 

eden od poudarjenih razlogov za ustanovitev Belo-modre 
knjižnice je bil – po mnenju anke nikolič63 – pomanjkanje skrbi 
za otroško in mladinsko literaturo in želja po bolj sistematičnem 
seznanjanju otrok s slovensko besedo.64 

za Ženski almanah, ki je izšel leta 1930 kot publikacija Belo-modre 
knjižnice, so urednice (podpisane kot »odbor«) v »Predgovoru« 
navedle nekaj elementarnih premis, ki so označevale njihovo 
založniško podjetje: 

V drugič stopa med slovenske žene Belo-modra knjižnica s svojo 
redno publikacijo štirih knjig. Polna zaupanja na silo svojega ideal-
nega gesla »Žena za ženo in deco« se obrača do slovenske žene in jo 
prosi zanimanja, podpore in sodelovanja. z največjim naporom si 
utira pot, zbira slovenske duševne delavke, da jih bodri in pokaže 
svetu v strnjeni vrsti. Kot glasnik želja in mnenja vseh slovenskih 
žen si hoče zavojevati najširše polje.
na univerzi se pripravlja kader deklet za akademske poklice. z vso 
resnobo, z močnim čutom za odgovornost sledijo težkemu delu 
in korakajo vzporedno z moškimi kolegi.[...]

63 anka nikolič, »zakaj smo ustanovile Belo-modro knjižnico?«, Ženski svet, št. 8, 1929, 
244.

64 Že leta 1927 je anka nikolič napisala in objavila Pravljice o Gralu, še istega leta pa 
sledita objavi Marije jezernik: Tri pravljice (za starejše otroke) in slikanica O kresničku, 
ki je izgubil lučko (za najmlajše), obe z ilustracijami Franceta Podrekarja. V naslednjih 
letih je izšlo še več mladinskih in otroških knjig, leta 1935 pa sta bili v Prečni ulici v 
Ljubljani, kjer so bili tudi prostori založbe, odprta mladinska čitalnica in knjižnica. 
gl. Brus, Začetki ženskega gibanja na Slovenskem.
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ali smemo gledati in pripuščati, da so vse to razcepljene in raztresene 
možnosti in sile izgubljene za splošnost?65

Četudi se v predgovoru nakazujejo posvečeni kraji memorije eman-
cipacije žensk (akademsko izobražene ženske kot skupnostne sile 
izgubljene za splošnost, se pravi, za »univerzalnost«, ki je domena 
moških itn.), v besedilu prepoznamo tudi simptomatično vlogo 
žensk v narodotvornem diskurzu. Vseeno pa je treba poudariti, 
da je sama dejavnost žensk pri Belo-modri knjižnici na več mestih 
presegla ozkost etnocentrično postavljenih diskurzivnih meja 
in okvirov kolektivne memorije. otroška literatura, ki je z Belo-
modro knjižnico v slovenskem družbenem prostoru dobila močno 
spodbudo, je dober pokazatelj tega suverenega in samostojnega 
preboja.

od pionirSkih zaStavkov in žive  založniŠke 
dinaMike Modre ptice v obdobjU Med 

vojnaMa k Metodični  hoMogenizaciji 
in StrUktUrni pozabi projekta v 
 obdobjU po drUgi Svetovni vojni

Dejansko se množica publikacij, ki so v dvajsetih in tridesetih letih 
20. stoletja preplavljale slovensko literarno polje, konec tridesetih let 
precej zmanjša, če upoštevamo le tiste, ki se jim uspe prebiti skozi 
začetno krizo in doseči mejo desetletnega delovanja. in tudi tem, ki 
so na pragu štiridesetih let še vedno v polnem razmahu, praviloma 
nadaljnje načrte prekriža kulturni molk leta 1941.66 opazimo tudi, da 

65 Vida Kraška (ur)., Ženski almanah, 1930 (Ljubljana: Belo-modra knjižnica), 1–2; prim. 
tudi Marjana Željeznov-Kokalj, »Delovni program ’Belo-modre knjižnice‘«, Ženski 
svet, 1932, 305.

66 aleš gabrič (»Kulturni molk«, Prispevki za novejšo zgodovino, 1989, let. 29, št. 2, 385) 
opozarja, da je bil kulturni molk leta 1941 dejansko odločitev širše skupine kul-
turnikov iz uredništva revije Modra ptica. ti (omenjeni so janez Žagar, Vladimir 
Bartol, Makso Šnuderl, josip Vidmar, Boris Kidrič in Filip Kumbatovič Kalan) so 
se zbrali na uredniškem sestanku 26. junija 1941, kjer so sklenili, da bo revija v 
razmerah okupacije prenehala izhajati, kljub temu, da so že imeli gradivo zbrano 
še za nekaj številk. ta napotek naj bi se nato ustno razširil v druga uredništva. javno 
pa je bil kulturni molk razglašen šele po drugem plenumu kulturnih delavcev oF 
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je slovenska (predvsem primorsko-tržaška in deloma novomeška) 
avantgarda, ki si je razmeroma neuspešno prizadevala plasirati svoje 
modernistične in urbane ideje v konservativno središče Slovenije, tja 
do konca dvajsetih let večinoma izčrpana. okoli sredine tridesetih 
let proliferacijski val in kvantifikacijski pritisk v revijalnem tisku 
počasi pojenjata, začne se obdobje konsolidacije, izoblikovanja 
specifičnih in poudarjenih prepoznavnosti in usmeritev posameznih 
revij, boja za čim večjo avtonomnost v razmerju do drugih revij in 
za čim večji dobiček67 v razmerju do političnega polja. 

založništvo v slovenskem literarnem polju skozi analizo 
njegovih sestavnih delov (institucij, podpolj, struktur, razmerij, 
strategij in habitusov) kaže na odločilno hegemonijo političnega 
polja nad literarnim, se pravi, na ključno neavtonomnost in nor-
mativno odvisnost agensov od političnih razporeditev (založnikov, 
literatov, kritikov, tiskarjev idr.), preokupacij, idej in strategij v 
literarnem polju. ta odvisnost od političnih in strankarsko-ide-
oloških interesov na različnih mestih v literarnem polju (npr. v 
diskurzivnih strategijah kritike) razkriva močno izraženo oz. 
permanentno homogenizacijsko in centralizacijsko-nadzoro-
valsko nagnjenost. tako, denimo, Vladimir Levstik že leta 1918 
v pismu igu grudnu v izrazito centralističnem duhu pravi: »Sto 
majhnih založništev ne more odtehtati enega velikega,« ki dela 
»s trdnim, organično zasnovanim programom, na široko in na 

konec januarja ali na začetku februarja leta 1942. Slovenski poročevalec je 6. aprila 
1942 objavil resolucijo plenuma, katerega 5. točka vsebuje naslednjo zapoved 
kulturnega molka: »načelo, da se z okupatorji ne sodeluje, velja tudi na kulturnem 
polju. zato pozivamo vse slovenske pesnike in pisatelje, upodabljajoče umetnike in 
glasbenike, časnikarje, publiciste in znanstvenike, naj ne sodelujejo pri kulturnih 
prireditvah okupatorjev, naj ne bodo sotrudniki pri njihovih časopisih in revijah, 
naj ne poročajo o njihovih prireditvah, tudi ne o njihovem tisku, knjigah itd.« gl. 
tudi članek ervina Dolenca, »Kulturna pot kot politična propaganda: zborniki 
1942, 1944, 1945«, v Peter Vodopivec, (ur.), Slovenska kultura v vojnem času, (Ljubljana: 
Slovenska matica, 2005), 113–27, kjer avtor po članku jožeta Bajca (iz leta 1973) 
povzema podatek o precejšnjem zmanjšanju števila periodik do leta 1942 v pri-
merjavi s koncem tridesetih let. z okupacijo sta med vidnejšimi revijami poleg MP 
in Sodobnosti prenehali izhajati še Ljubljanski zvon in Dejanje. 

67 ta boj za politični izkupiček oz. dobiček je dejansko nasproten boju za večjo 
avtonomijo polja, saj je tekmovanje za politično bližino in ne oddaljenost.



143

Kdo je  reprezentativen

globoko«, zato »zaman pričakujemo rešitve od raznih družb, 
konsorcijev itd.«68 

S tega osrednjega unifikacijskega stališča in z ozirom na veliko 
število »perifernih« in na rob potisnjenih samozaložniških projektov 
v obdobju med vojnama69 (mednje sodi tudi pobuda Podbevškove 
žene Štefanije, ki je sama izdala Človeka z bombami), bi bilo zanimivo 
analizirati razmerja med družbenim in političnim in simbolnim 
kapitalom nevpetih avtorjev ter jih postaviti v razmerje s podobno 
analizo t. i. hišnih avtorjev. Podobno velja za osamljeni bibliofilski 
projekt (Bibliofilska založba ) Mihe Maleša, ki je med letoma 1929 in 
1936 objavil vrsto del. 

Če določeno polje, tudi literarno, deluje kot cenzura, je to zato, 
ker so nekateri, ki so vanj šele stopili, ad hoc situirani na določena 
strukturna mesta. Skupina agensov, ki deluje v polju in nadzoruje 
njegove meje, jim dodeli (ali pa ne) pravico govora, jih (ali pa ne) 
akreditira. na ta način polje, pravi Pierre Bourdieu,70 »spontano« 
izvaja cenzuro glede tega, čemur bi lahko rekli »deviantni diskurz«, 
ki bi se ga nadzorniki polja radi znebili in ga tako skušajo prisiliti, 
da izgovarja le tisto, kar je sprejemljivo, spodobno in primerno. 
Pri teh cenzurnih procedurah sta običajno izločeni dve kategoriji: 

68 glej Moravec v knjigi Novi tokovi v slovenskem založništvu, 68, op. 75. Kako močno 
deluje ta homogenizacijska mentalna reprezentacija na ravni kroženja diskurza 
smo videli na primeru ocene MP Silvestra Škerla iz leta 1931 (za Slovenca; gl. tabelo 
1 in navedeno Škerlovo besedilo nad njo), kjer z domala enako utemeljitvijo, ki 
govori o »glasu in veri v eno«, ki da mora izhajati iz »potreb našega narodnega 
organizma«, vsekakor pa iz istega etnocentričnega in nadzorniškega imaginarija, 
zavrača sleherno drugo epistemično osnovo in sploh razloge za obstoj projekta 
Modra ptica. založba Modra ptica (podobno kakor založniška sekcija Belo-modra 
knjižnica) s svojimi zahtevami po večji diferenciaciji, soobstoju heterogenosti 
in emancipaciji literature (od propagandističnih aspiracij politično obarvanega 
dnevnega časopisja, kakor že v prvi številki MP napove uredništvo), ker nima 
politične vizije oz. ker ni vpeta – ker zavrača vpetost – v prepoznavno zaledje 
v političnem polju, temu imaginariju sploh ni razumljiva. zanj je celo moteča, 
saj s svojo dejavnostjo nenehno razkriva, kaj vse literatura lahko potencialno in 
dejansko je oz. bi bila, če bi bili obstajali pogoji za svobodno ustvarjanje in s tem 
za avtonomnost literarnega polja.

69 glej Moravec, »Modra ptica kot zgled moderno organiziranega in usmerjenega 
založništva«, 155–56, op. 148.

70 Bourdieu, »Le champ littéraire« in Les Règles de l'art.
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kar ne sme biti izrečeno glede na distribucijsko strukturo izraznih 
pomenov (neizgovorljivo) in kar bi lahko bilo z lahkoto izrečeno, pa 
je cenzurirano (neimenljivo). Boj za hegemonijo nad razširjanjem 
družbenih reprezentacij je tako tesno zvezan s strategijami izrivanja 
nevšečnih agensov s pozicij izjavljanja; te strategije si nadevajo različne 
oblike (molk, difamacijo, degradacijo, patologizacijo agensa idr.). 

Vladimir Bartol, ki zaradi tujosti svojega diskurza in krajev me-
morije v njem (v razmerju do sprejemljivega v literarni topografiji 
Dravske banovine) spada med nevšečne literarne avtorje v literarnem 
polju Dravske banovine in se sooča z nenehnimi problemi v zvezi 
z dodelitvijo kompetenc in avtorizacije za svoje (sicer od drugih 
precej bolj pertinentne) izjave s strani posvečencev in varuhov 
recepcijskega polja (tj. kritikov in drugih posvečenih lokalnih 
agensov), saj ga obstoječe literarno polje noče akreditirati, si vestno 
zapisuje strategije, ki jih agensi in skupine agensov v literarnem 
polju uporabljajo za cenzuriranje neprilagodljivih pisateljev (in 
seveda še tem bolj – pisateljic). Med njegovimi zapiski najdemo opis 
značilne strategije, ki ilustrira boj za pozicije v literarnem polju:

Pred nekaj časa mi je B. Borko povedal, da je (menda l. 1931) na seji 
konzorcija tiskovne zadruge predlagal Fran govekar, da naj se vse 
knjige, ki jih izda konzorcij, od njihovega referenta hvalijo, naj so 
dobre ali slabe, in naj se o njih obširno piše. o vseh drugih pa naj 
se molči. Če pa bi se to v kakšnem primeru ne moglo, naj se ali delo 
strga ali pa kaj čisto pavšalno oceni.71 

tik pred drugo svetovno vojno slovensko literarno polje poleg 
obeh starih in do velike mere idejno že izčrpanih literarnih revij, 
Ljubljanskega zvona (lZ) in Doma in sveta (DiS),72 v temelju označujeta še 
dve reviji, ki sta vsaka na svoj način že definirali svojo programsko 
zasnovo in uspeli razviti določeno kontinuiteto in ki – tudi zaradi 
tega, ne pa zgolj zaradi tega – za različne skupine delujeta kakor pola 

71 zapis z dne 17. novembra 1938. rokopisni oddelek nUk, rokopisna ostalina Vladimirja 
Bartola, inv. št. 15/72, mapa 25, 36, notesov, notes z zapiski za leto 1938 (ob koncu 
tudi za leto 1943).

72 gl. Marjan Dolgan, Kriza revije Dom in svet leta 1937 (Ljubljana: zrS SazU, 2001); ervin 
Dolenc, Kulturni boj. Slovenska kulturna politika v Kraljevini SHS 1918–1929 (Ljubljana, 
Cankarjeva založba, 1996).
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privlačnosti. to sta obravnavana Modra ptica, ki se iz informativnega 
glasila, katerega osnovni namen je bil spremljanje in promoviranje 
knjig, ki so izhajale pri istoimenski založbi, vsebinsko pa je pokri-
valo predvsem prevode sodobnih del svetovne književnosti, hitro 
povzpne v pomemben literarni mesečnik, in Sodobnost (ust. 1933), 
ki se z naraščajočo fašistično nevarnostjo na eni strani in zoper 
klerikalno ofenzivo na drugi strani vse jasneje politično profilira 
v enodušno komunistično publikacijo. Če na eni strani Modri ptici 
zaradi spretne uredniške politike janeza Žagarja, sloneče na dokaj 
stabilni finančni shemi in rednih izplačilih honorarjev,73 na politični 
neagresivnosti in dojemljivosti za obstoj drugega in drugačnega, 
vendarle pa – in to je izredno pomembno – tudi na določenem 
oblikovalskem standardu in vsebinski odpornosti zoper prodirajočo 
fašistično ideologijo, uspeva tisto, kar je videti lahkotno, dejansko pa 
je v slovenskem kulturniškem prostoru in concreto najtežje izvedljivo, 
to je programsko vzdrževanje temeljne izhodiščne heterogenosti v 
objavah,74 pa na drugi strani Sodobnost svojo vizijo začrta nedvou-
mno homogenizacijsko (uporabi torej enako izključevalno strategijo 

73 MP je veljala za enega najboljših in velikodušnih plačnikov avtorskih honorarjev in 
celo predujmov. ruda jurčec, ki ni sodil v ožjo revijalno uredniško ekipo, je začel 
z revijo sodelovati januarja 1934. takole opisuje plačilo pri reviji: »Če sem se pri 
Sodobnosti in Modri ptici potrudil, sem mogel zaslužiti kar lepo vsoto, večjo od 
prelatove pokojnine; seveda sem drugo še naprej pisal brezplačno, kakor je bila, je 
in bo še dolgo lepa navada pri slovenskem tisku. [...] Ko sem postal sodelavec kar 
dveh revij – Modre ptice in Sodobnosti –, se je dalo nekoliko lažje živeti; marsikdo 
med mojimi prijatelji bi v tistih časih dejal, da bi z mojimi dohodki živel kraljevsko. 
[...] Čez zvezdo me je pospremil [janez Žagar] še tja do ogla realke, tam pa mi je 
podal v roke kuverto. Mirko me je že opozoril, da je janez Žagar socialno globoko 
čuteč in takoj sem vedel, da mi je za članek že plačal. Kljub izmučenosti sem se 
mu prisrčno zahvaljeval in on se mi je nerodno nasmehnil. [...] res, janez Žagar 
je bil zelo kavalirski – za prvi začetniški članek mi je plačal osemdeset dinarjev 
stran. zazdelo se mi je, da je iz celega krakovskega predmestja sladko zavelo vse 
morje sočnih zeljnatih glav« (cf. ruda jurčec, Skozi luči in sence, 2. del, 454, 494 in 
476–477). iz različnih navedkov izvemo, da je jurčec zaslužil pri MP nekaj sto 
dinarjev na mesec in pri Sodobnosti nekaj sto, za primerjavo povejmo, da je bila 
začetna predavateljska plača na univerzi okoli 1000 dinarjev. (ibid., 494).

74 Sodelavke so pri MP precej številčnejše kakor pri Sodobnosti, obenem pa nastopajo 
tudi na odgovornih mestih v reviji, denimo kot nosilke rubrik (npr. Silva trdina 
je nekaj časa urejala rubriko poročil iz mariborske drame). tako sodelavke kakor 
sodelavci pa pripadajo različnim literarnim in svetovnonazorskim orientacijam.
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kot njen politični nasprotnik – klerikalci). Boj za literarni prestiž 
in družbeno privlačnost med obema revijama tja do kulturnega 
molka še poteka na razmeroma izenačenem terenu, medtem ko se 
kulturno politična situacija po drugi svetovni vojni izrazito prevesi 
v korist druge revije, ki je v povojnem času hitro kapitalizirala in 
operacionalizirala svoj predvojni in medvojni politični kapital. novi 
politični in historiografski režim po letu 1945 ne pušča domala nič 
prostora za druge možnosti. Povojna vzpostava enopartijskega sis-
tema se strukturno ujema z uredniško politiko Sodobnosti, medtem 
ko je takšni politiki strukturna zasnova Modre ptice prej napoti. 

Postopna politika pozabe Modre ptice v dekadah po drugi sve-
tovni vojni ni enostaven odriv v pozabo, ampak je simptomatična 
damnatio memoriae, saj ne pomeni zgolj potlačitve kolektivnega dela 
ter napornih angažmajev specifičnega kolektiva ali naključnega 
izpada nekega ali nekaj »nepomembnih imen« iz enciklopedičnih 
referenčnih korpusov in druge izobraževalne – z vidika prenosa 
znanj pa transmisijske – produkcije, ampak travmatično izsekanje 
neke določene realizirane literarne stvarnosti, ki novim oblastem in 
(zlasti) agensom ni bila pogodu, in zabris pomembnih referenčnih krajev 
memorije v slovenskem literarnem polju in s tem tudi širšem kulturnem 
prostoru. 

zaradi odsotnosti heterogenizacijskega načela selekcije v literarnem 
polju je poslej pohabljeno tudi celotno homogenizirano literarno 
polje, ki je ostalo in se v nadaljevanju razglaša za reprezentativno, 
četudi je dejansko vzpostavljeno v razmerju do te heterogenosti in 
je zgolj vidni in zakrneli del te odsotnosti. Preiskati in premeriti to 
pozabo, pojasniti način njenega organiziranja in operacionalizacije 
pomeni veliko več, kakor se zdi: pomeni raziskati in razumeti 
ključno in konstitutivno deformacijo literarnega polja samega, ki 
jo je mogoče zasledovati (vse do danes) v reakcijah in aktivnostih 
posameznih akterjev-agensov v tem polju. Skratka: amnezična 
anomalija v kolektivni memoriji učinkuje na nas vse, ne le na 
pozabljene.
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zabriS nevzdržnih kr ajev MeMorije: 
zaSledovanje SpeciFične aMnezijSke 

politike na bartoloveM priMerU 

Uredimo si nekoliko misli v tem drugem delu članka in povzemimo, 
kar smo doslej povedali: trideseta leta 20. stoletja so obdobje velike 
zmešnjave, živahnosti in dinamike v evropskem družbenem prostoru, 
ki se na Slovenskem prelamljajo skozi številne krize obeh utečenih 
literarnih revij (Ljubljanskega zvona in Doma in sveta) in skozi lansiranja 
ter proliferacije številnih novih literarnih revij in založb (podobni 
procesi istočasno potekajo tudi drugod po evropi). Leti 1931 in 1932, 
potemtakem še pred kulminacijo krize v stari jugoslaviji, imata za 
razvoj slovenskega literarnega polja še poseben pomen. Pomembni 
sta v neki čisto specifični in za nadaljnji razvoj literature temeljni 
točki: tedaj se zaradi poenotene intervencije reakcionarnih sil 
zlomi enkratna in redka zgodovinska priložnost, da bi se iz nastale 
dinamične konstelacije, ki se je v slovenskem literarnem polju po 
dve oz. triletnem delu in prvih uspehih pri občinstvu oblikovala 
okrog revije in založbe Modra ptica, razvilo dejansko avtonomno in 
standardizirano literarno polje, temelječe na sprotnem integriranju 
in odkritem problematiziranju širše aktualnih (ne le popularnih ali 
populističnih) literarnih in intelektualnih tematik, na sopostavitvi 
v temelju raznorodnih avtorjev, avtoric ter avtorskih pozicij in na 
živahni mednarodni literarni menjavi. Družbeni agensi literarnega 
polja, pozicionirani na ključnih krajih odločanja in oblasti, ki jih je 
opredeljeval mnemonično-sholastični družbeni habitus (za razliko 
od kritično-refleksivnega, tj. zmožnega priznanja in integriranja 
zmote v spoznavni proces), te integracije komaj oblikujočega se 
kritičnega habitusa v strukturni dispozitiv literarnega polja niso 
dopustili.

revija Modra ptica je, kakor smo videli, že v prvih letih uspela 
zasnovati za tedanje slovenske razmere dokaj neznačilno program-
sko in kulturno uredniško politiko, ki ni – kljub novostim in vsaj 
nekaterim razmeroma zahtevnim besedilom, ki jih je plasirala – zgolj 
razmeroma hitro postala privlačna za široko bralstvo, o čemer priča 
za tisti čas izjemno razvejana in številčna naročniška mreža, pač 
pa je svojo izhodiščno programsko zasnovo še dodatno razvijala in 
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elaborirala pod budnim očesom in z velikimi osebnimi prizadevanji 
glavnega urednika janeza Žagarja. Uredniška politika Modre ptice 
je izhajala iz spoznanj o nevzdržnosti neprestanega kroženja enih 
in istih družbenih reprezentacij, o nujnosti odpiranja avtarkičnega 
in getoiziranega prostora za druge, drugače zasnovane in drugače 
organizirane vednosti (ponovimo: založba Modra ptica v dvanajstih 
letih izda 58 knjig, od tega 4 ponatise), o nujnosti konfrontacije 
različnih gledišč, nazorov in naposled tudi o nujnosti vključevanja 
žensk v uredniško politiko revije. 

revija v slovenski prostor uvede celo vrsto novih referenc, novih 
pomenskih krajev v diskurzu, ki – kar je zelo pomembna novost – niso 
ne segregativni (po spolu ali po drugih preferencah) in ne izrazito 
antiintelektualni, kar je sicer prevladujoč modus diskurzov v te-
danjem slovenofonem okolju. V letniku 1933/1934 se v MP pojavijo 
prvi pertinentni zapisi o psihoanalizi na Slovenskem (Bartol); v 
letniku 1934/1935 je Bartolov prevod Freudovega teksta »negierung« 
(z naslovom »zanikovanje«), v letniku 1938/1939 pa Bartolov zapis 
ob Freudovi smrti. V reviji kontinuirano objavljajo prevode po-
membnih sodobnikov, kakor so Knut Hamsun, john galsworthy, 
Selma Lagerlöf, Lytton gyles Strachey, thomas in Heinrich Mann, 
Sinclair Lewis, zapise o andréju gidu, Karlu Krausu, Paulu Valeryju 
idr. V njej se redno pojavljajo izbori iz tuje poezije (japonske, abe-
sinske oz. etiopske, sodobne nemške, Whitmanove, Langfellowove, 
Baudelairove, Li-tai-Po-jeve idr.), prav tako prispevki slovenskih 
literatk (Milena Mohorič sodi med redne sodelavke; angela jontes 
gelč in Dora gruden v reviji objavljata svoje prispevke itn.), ki jim 
urednik janez Žagar prepušča ustvarjalno in uredniško iniciativo 
(Silva trdina, kar smo že omenili, vodi rubriko gledaliških poročil 
iz mariborskega gledališča), v reviji pa so tudi literarni prispevki 
štirih neslovenskih avtoric (glej tudi tabelo 2).75 Uredništvo ne 

75 V zvezi z distribucijo prispevkov po spolu, objavljenih v reviji Modra ptica, je 
treba izpostaviti razmeroma visoko število avtoric. V celotnem korpusu MP je 
med letoma 1929 in 1941 svoje prispevke objavilo 19 avtoric, od tega 15 slovenskih 
in 4 neslovenske (v prevodu) – skupno 130 objav. Kakor lahko vidimo v tabeli 2, 
se frekvenca objav izpod peres žensk poveča zlasti v drugi polovici 30. let, ko v 
MP vstopa več ustvarjalk, četudi so njihove objave še vedno maloštevilne. V prvi 
polovici 30. let sta v ospredju predvsem dve avtorici: daleč najbolj angažirana 
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pristaja na homogenost ene doktrine, temveč vzdržuje sopostavi-
tev heterogenih besedil, ki šele omogočajo dialog (npr. Bartolove 
objave z izrazito urbanim toposom in objave Miška Kranjca s 
trdim vztrajanjem na ruralni topografiji; v reviji je nekaj precizno 
argumentiranih literarnih in celo znanstvenih kritik). Poleg tega 
revija redno in velikodušno izplačuje avtorske honorarje in, kar je 
tedaj bilo v navadi, za prispevke daje tudi predujme.

zlom te žive in komaj nakazujoče se avtonomije v slovenskem 
literarnem polju, če avtonomijo z Bourdieujem pojmujemo kot 
zmožnost polja za kljubovanje in za refrakcijo polju vsiljevanih 
zunanjih determinacij, ki jo je začenjala oblikovati skupina sode-
lavcev in sodelavk okoli Modre ptice v letih 1931 in 1932, poteka po 
dveh linijah. namen prve je motečima in za slovensko literarno 
polje nevzdržno suverenima figurama, janezu Žagarju, glavnemu 
uredniku MP, in Vladimirju Bartolu, najtesnejšemu Žagarjevemu 
sodelavcu, presekati dostop do posvečenih krajev selekcije in s tem 
do odločanja (mladi Pen-klub, ki se je tedaj oblikoval, je bil ena od 

je prozaistka in esejistka Milena Mohorič, ki v celotnem revijalnem korpusu 
objavi kar 86 prispevkov, sledi ji Silva trdina s 13 objavami, ki nekaj časa (med 
letoma 1930 in 1935) celo vodi rubriko poročil iz mariborske drame. Kot tretjo – s 
7 prispevki – naj omenimo angelo jontes gelč, ki je v MP pošiljala svojo kratko 
prozo, obarvano s socialnimi tematikami in obrobnimi eksistencami. Povprečno 
so literatke v reviji MP na letnik objavile ok. 11 prispevkov, kar pomeni, da so 
statistično gledano bile zastopane skoraj v vsaki številki revije. o ženskah v 19. 
in zgodnjem 20. stoletju glej zala Pirnat, »zgodovinski razvoj slovenske ženske 
knjige«, Ženski svet, 6, 1937, 140–48; Sabina Žnidaršič Žagar, Socialni položaji in statusi 
žensk na Kranskem 1880–1910, magistrska naloga (Ljubljana, FF Ul, 1994); Podoba in 
pojavnost žensk v območju javnega, od sredine 19. stoletja do 2. svetovne vojne, doktorska 
disertacija (Ljubljana,  FF Ul, 2002); »gospodinjstvo: ker so tudi zanj ženske (kot) 
ustvarjene«, Šolsko polje, 15, 3–4, 2004, 99–125; aleksander Žižek (ur.), Ženske skozi 
zgodovino (Ljubljana: zveza zgodovinskih društev, 2004); Marta Verginella, Ženska 
obrobja. Vpis žensk v zgodovino Slovencev (Ljubljana: Delta, 2006); o Mileni Mohorič gl. 
erna Muser, »nekaj besed o Mileni Mohorič in njenem delu«, v Milena Mohorič, Hiša 
umirajočih. Zgodbe iz prejšnjega stoletja (Ljubljana: Prešernova družba, 1975), 236–40; 
Marija jurič Pahor, Narod, identiteta, spol (trst: ztt eSt, 2000); nataša Budna Kodrič, 
»Žensko časopisje in novinarstvo«, v nataša Budna Kodrič in aleksandra Serše 
(ur.), Splošno žensko društvo 1901−1945 (Ljubljana: arhiv republike Slovenije, 2003), 
268–77; Urška Smerdel gerželj, Pomen in vloga znanstvenega, religioznega in političnega 
polja pri konstruiranju družbene podobe Angele Vode. Primer iz analize družbene reprodukcije 
patriarhalnega sistema, diplomska naloga, Koper, Up FhŠ, 2008.
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teh ustanov, ki so za poglede agensov-homogenizatorjev morale 
ostati zaprte za agense-inovatorje in potencialne subverzivce). 
z njo je povezano tudi neprestano in izredno dejavno sprotno 
uničevanje družbene mreže obeh agensov s pomočjo negativnih 
kritik, obrekovanj, spletk ipd. Druga linija napada oz. metodičnega 
preprečevanja akumulacije moči pa je usmerjena zoper intenzivne 
in zelo raznotere angažmaje, se pravi zoper kopičenje simbolnega 
kapitala v rokah Bartola, edinega pisatelja, znanstvenika in intelek-
tualca, ki je v predvojnem času – ob naslonitvi na institucionalno 
zaledje Modre ptice in za sugestije odprto uredniško politiko janeza 
Žagarja – imel potencial za to, da bi globinsko intelektualno in 
spoznavno modificiral konfiguracijo literarnega polja ter s tem 
radikalno redistribuiral njegove kraje memorije in vrste kapitala 
(simbolni, kulturni, družbeni in ekonomski) glede na nova, v pri-
merjavi z obstoječimi vsekakor manj izključevalna in opresivna 
merila. to moč so seveda imele tudi ženske okoli Belo-modre knji-
žnice, toda ker v patriarhalno zastavljeni nacionalistični matrici 
ženske sploh ne štejejo kot aktivni agensi, v njih na etnocentrične 
frekvence intonirani politično-literarni akterji niso videli priori-
tetne nevarnosti. 

Vendar kljub nakopičenem kapitalu in potencialu za globinsko 
intelektualno in spoznavno modifikacijo konfiguracije literarnega 
polja v rokah agensov okoli Modre ptice (in Belo-modre knjižnice) do 
odločilnega preskoka in sprememb ni prišlo. združenim agensom, 
nosilcem mnemonično-sholastičnega habitusa v literarnem polju 
obeh političnih orientacij, klerikalne in liberalne, ki jim je prodor 
MP s svojo nenadno uspešnostjo in naglim kopičenjem ekonom-
skega in simbolnega kapitala predstavljal čedalje večjo oviro, se je v 
mladem Pen-klubu tako rekoč na mah – na nekaj sejah – s spretno 
intrigo, ki jo Vladimir Bartol podrobno opisuje v svojih dnevnikih,76 
uspelo znebiti obeh ključnih figur Modre ptice, ki sta z vnašanjem 
novega literarno kvalitativnega in etičnega (namesto hipokrizijskega 
in klientelnega) kriterija ogrožali monolitno nediferenciranost 
slovenskega literarnega polja. Povedano z drugimi besedami, 

76 glej Vladimir Bartol, »Literarni zapiski«, Dialogi, št. 4, 364–90; št. 5, 505–28; št. 6–7, 
620–37; št. 8–9, 748–82, št. 10, 827–34.
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ortodoksija dominirajočih konservativnih struktur (iz klerikalnih 
in liberalnih krogov; pola, ki zamejujeta normaliziran politični 
prostor: tako nekonformna, dobro izobražena in konsistentna 
levica kakor načelna, razgledana, razumna in nepogoltna desnica 
bi bili v Sloveniji, če bi ju tedaj poznali in če bi obstajali kot garanta 
neke jasne, neamorfne družbene strukture, enako dragocena), ki še 
danes obvladujejo literarno polje v Sloveniji, je uspela v kali pregnati 
pojav heteroglosije, pluralnosti glasov in pogledov, ki so pogoj za 
komunikacijo in mišljenje. S tem se je znebila zametka – v njem je s 
svojo patentirano sholastično percepcijo videla radikalno herezijo, 
ki pa je imela potencial za avtonomizacijo literarnega polja. 

nadaljnja fragmentizacija heteronomnih struktur skozi hudo in 
načrtno degradacijo Vladimirja Bartola doseže svoj neslavni vrhunec 
septembra 1932 z uprizoritvijo njegove drame Lopez. Premieri pred-
stave sledi orkestrirana odklonilna kritiška kampanja v časopisju 
(četudi navdušena publika še nekaj časa polni gledališko dvorano) 
z namenom, da bi avtorja izolirali in odtujili od ljudskega tkiva in 
drugih socialno in spoznavno šibkejših (v percepciji sholastičnih 
habitusov in agensov, ki lahko misli le odvisniška razmerja: od 
njega »vplivanih«) agensov v njegovi okolici. Degradacija Bartola 
se dogaja skozi vrsto drobnih, navidez nepovezanih strategij na 
ravni vsakdanjih praks v literarnem polju in običajnem življenju 
ter socializaciji, ki imajo skupni imenovalec: so strategije boja za 
ohranitev dominacije konservativnih, sholastičnih sil v slovenskem 
literarnem polju (gre za stopnjevanje teže ulovljivih oz. pravno teže 
dokazljivih družbenih praks: intrig, obrekovanj, za kopičenje zapo-
vedanih negativnih kritik, zasmehovanje in degradacijo Bartolove 
partnerice – tedaj je živel z igralko nado gabrijelčič, ki so ji Bartolovi 
nasprotniki samo zato, ker je bila z Bartolom, uničevali kariero). te 
degradacijske prakse so potekale sočasno s stopnjevanimi pritiski na 
ključne člene oz. agense ožje uredniške ekipe Modre ptice. Bartolovi 
literarni zapiski77 so neprecenljiv vir za vpogled v dinamiko tega 
nejavnega in neizenačenega boja, pravzaprav spopada dveh habitu-
sov, mnemonično-sholastičnega in kritično-refleksivnega, znotraj 

77 gl. ibid. in drugo zapuščino Vladimirja Bartola v rokopisnem oddelku nUk, sign. 
15 /72.
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neavtonomnega oz. šibko avtonomnega slovenskega literarnega 
polja v obdobju med vojnama.

Mehanizmi prvega in drugega dogodka, izključitve iz Pen 
kluba in degradacije Bartolovih produktov, so torej indikativni 
za razumevanje logike delovanja (tudi današnjega) slovenskega 
literarnega polja. 

Seveda literarnega polja in njegove logike še zdaleč ne oblikuje 
zgolj skupek »izpostavljenih« agensov, se pravi subjektov, ki se 
s svojimi metafizičnimi spekulacijami in s pomočjo kritikov in 
medijev dvigujejo nad raven smrtnikov v višave elitnih posvetitev 
in kanonizacije in pri tem prisegajo na ultimativno notranjo esenco 
ljudi in stvari, ki da nima nič opraviti s siceršnjim življenjskim 
delovanjem agensov in concreto. zasedba pozicije v literarnem polju 
je sicer fait accompli, ki ga v etnocentričnih in v pastoralo odetih 
okoljih s pomočjo niza mistifikacij še vedno skušajo pripisati nav-
dihujoči moči »genialnega« duha ali agensa, dejansko pa gre zgolj 
za (končni) učinek (pre)razporeditve sil v polju po vstopu novega 
agensa ali po lansiranju njegovega umetniškega produkta. Literarno 
polje je polje sil, ki ni postavljeno v vakuum, ampak zmerom v že 
strukturiran družbeni prostor. Ker polje samo predstavlja nekakšen 
mikrokozmos širšega družbenega prostora, se skozenj – včasih na 
nekoliko zabrisan način – prelamljajo vsa družbena in oblastna 
razmerja, ki sicer ne izvirajo iz njega samega, temveč so del širšega 
družbenega prostora. agensi (literati, kritiki, založniki, uredniki, 
oblikovalci, distributerji, časopisni poročevalci idr.), ki delujejo v 
polju zaradi te dvojne vpetosti, delujejo dvojno: učinkujejo na polje 
in ga modificirajo, obenem pa nanje učinkujejo drugi (od drugod, iz 
drugih polj). Literarno polje, takšno, kakršno pač je, učinkuje na vse 
tiste, ki vanj vstopijo, in to na diferencialen način glede na položaj, 
ki ga v njem zasedejo (učinek polja na populističnega avtorja ali 
avtorico uspešnic ni enak učinkovanju na avantgardnega avtorja ali 
avantgardno avtorico), obenem pa je polje prostor nenehnega boja 
bodisi za ohranitev silnic polja bodisi za njihovo transformacijo. 

janez Žagar, pobudnik, založnik in urednik Modre ptice, po 
provenienci tako rekoč lateralna družbena figura (pripadal ni 
nobeni od ljubljanskih »[malo]meščanskih« rodbin, kar pomeni, 
da izhodiščno ni imel ustreznega družbenega kapitala, ki bi mu 
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zagotavljal dobro začetno pozicioniranje, doma je bil iz manjšega 
kraja, a kljub vsemu presenetljivo urbaniziran tudi v razmerju do 
pomeščanjenih »meščanov«), ki je s svojim založniškim projektom 
in s skrbno načrtovano naročniško infrastrukturo lansiral inovacijo 
v literarno polje na Kranjskem, s svojo trmasto, pokončno in etično 
držo pooseblja formalni novum. Vladimir Bartol pa, ki je prav tako 
od drugod (zaznamujejo ga drugi kraji memorije, drugačno razmerje 
do sveta, drugačen red diskurza) in tudi ni – razen prek simbolnega 
kapitala svoje mame Marice nadlišek Bartol (1867–1940), pisateljice, 
urednice, publicistke, prevajalke in tržaške Slovenke78, ki pa je bila, 
kakor vemo, zaradi spora z Mahničem v nemilosti pri klerikalnem 
taboru (in nedvomno je to pozicijo njen sin nasledil) – posebno 
intenzivno vpet v svet ljubljanskih salonov in njihovih klientel, 
revijalno izvirnost poudarja in krepi s svojimi presenetljivimi in z 
drugimi avtorji neprimerljivimi »novelami«. tako s svojim delom 
skrbi za literarni, vsebinski, diskurzivni novum. 

Vdor dinamičnega in heterogenega elementa v statično sholastično 
ortodoksijo slovenskega literarnega in založniškega polja torej ni 
zanemarljiv, marveč pomeni pravi šok en bloc, je kompleten, napotuje 
na transformativno kapaciteto tako na formalni kakor na vsebinski 
ravni. Žagar in Bartol sta torej agensa, ki s svojim »kraljevskim« 
in suverenim vstopom v literarno polje, ki je šibko oz. dejansko 
sploh ni ne diferencirano in ne avtonomno, sprožita silovit odpor. 
Že njuna prisotnost sama za njune nasprotnike pooseblja vdor 
nezaželene suverenosti, avtonomnosti in nepodredljivosti v polje sil, 
ki jih pretežno nedejavne, a udobno pozicionirane ohranja skrbno 
vzdrževana in nikoli problematična, kaj šele problematizirana 
kohabitacija submisivnega mnemonično-sholastičnega habitusa 
literarnih agensov, ki v tem polju delujejo in prevladujejo, in politič-
nega polja. zato sta oba ključna moža MP kratko malo nevzdržna. 
na celotno polje s svoje perspektive mečeta povsem drugo luč. njun 
nadaljnji obstoj v polju pa bi nujno pomenil za sholastične agense 
nevzdržno prerazporeditev sil in pozicij agensov, na katero tedaj 
nihče od etabliranih ni bil pripravljen. 

78 glej igor zemljič, »Marica nadlišek Bartol«, v Budna Kodrič in Serše, Splošno žensko 
društvo 1901−1945, 278–92.



155

Kdo je  reprezentativen

nenaden in nepričakovan uspeh neznanca janeza Žagarja, ki se 
skozi visok življenjski zastavek in angažma v nekaj letih povzpne do 
finančne neodvisnosti (najhujši prekršek v provinci je ekonomska 
neodvisnost, zlasti še pri nekupljivih duhovih), v marsičem pa 
tudi do idejne neodvisnosti, bi bil lahko omogočil postopno in 
realno izvedbo transformacije literarnega polja, pri kateri bi bil 
Vladimir Bartol ključni člen. iz te konstelacije moramo razumeti 
silovit in sinhroniziran naskok dominirajočih sil in agensov na 
ključna nosilca potencialnih sprememb in na njune kolege in 
kolegice (podobni degradaciji lahko sledimo tudi na primeru 
Belo-modre knjižnice, a ta projekt je bil manj nevaren, saj ženske 
v nacionalističnem družbenem dispozitivu, kar smo že nakazali, 
tako ali tako ne veljajo za upoštevanja vredne družbene agense). ta 
vzorec strumnega naskoka konservativnih sil ob nastopu novuma 
je v slovenskem literarnem polju permanenca – simptom, ki jo bo 
še treba preučevati in analizirati. 

Korespondenca med Bartolom in Žagarjem (obsega 24 enot), 
Bartolovi dnevniki (v številnih majhnih notesih) in njegovi literarni 
zapiski (vse našteto hrani rokopisni oddelek nUk v Ljubljani) so za 
zgodovinskoantropološki pogled, ki skuša restituirati mehanizme 
literarnega polja z ozirom na delovanje MP, nenadomestljivi in 
dragoceni viri. Bartolova opazovalna perspektiva, ki ji je lastna 
kritična refleksija družbenih praks sholastičnih agensov, ni slepa 
za tiste indice, malenkosti in detajle, ki nam danes iz hrupnega 
brbotanja klientelizma in obrekovanj pomagajo izluščiti struk-
turne mehanizme. Seveda ne v dobesednem branju, ampak prek 
prepoznavanja drobnih indicev, sledov pozabe, diskurzivnih krajev 
insistence, ponovitev, kroženja diskurzov, psevdo-argumentacij 
itn. ti diskurzivni kraji tistemu, ki jih je zmožen prepoznati in jih 
strukturirati, dopuščajo konceptualizacijo mehanizmov delovanja 
v slovenskem literarnem polju v obdobju med vojnama. Bartolova 
zapuščina je prav zaradi tega, ker je avtor imel v temelju drugačno, 
lateralno pozicijo opazovanja glede na druge vpletene agense v 
literarnem polju, ki so svoje perspektive sproti prilagajali kriterijem 
spodobnosti in muham vsakokratnega političnega režima, in zaradi 
tega, ker se je odtrgal od samoumevnosti slovenskega literarnega 
polja, izjemen korektiv tistih uradnih in ideoloških pisnih virov, 
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ki so bili napisani kot kozmetizacija družbene realnosti in kot pri-
krivanje neprijetnih dokazov o neki zablodeli realnosti. na kratko, 
kot pooblaščene kolektivne memorije oblastnikov, ki pretendirajo 
postati – in brez sprotne refleksije v getoiziranem prostoru tudi 
zlahka postanejo – uradna zgodovina. 

zares pomembno je torej, da je Vladimir Bartol iz lastne singularne 
perspektive, ki je bila obenem učinek njegovega (kulturno, intelektualno 
in moralno) dejansko drugačnega habitusa in postopne vzpostave 
jasnega odnosa do razmerja sil v slovenskem literarnem polju, uspel 
rešiti del kompleksnih in po partikularnih mehanizmih represije 
delujočih praks slovenske provincialne zgodovinske stvarnosti. 
Dosledno zapisovanje tudi nevšečnih dogajanj, pri katerih avtor 
nima motivov za olepševanje realnosti, je izredno pomembno za 
razumevanje dejanskih razmerij in dejanskega dogajanja v pretekli real-
nosti. V Bartolovih in tudi nekaterih Žagarjevih zapisih so namreč 
zabeležene informacije o dogodkih, drobni detajli in nianse, ki so 
za »zmagovalno«, reakcionarno-sholastično stran nevzdržni, saj 
nedvoumno pričajo o drugovrstnih in zamolčanih praksah, ki naj 
ne bi obstajale, ker pač o njih ni »pisnih virov«, o podlih strategijah 
njenega triumfalnega naskoka na oblast in vzporednih strategijah 
izrivanja literarnih »heretikov« iz družbenega polja. te pretežno 
oralne aktivnosti so bile za sholastične agense temeljna politična 
strategija, bile so njihov modus operandi, za katerega so poskrbeli, da 
v pisnih virih ni ulovljiv. Vendar pa je to igro Bartol spregledal in 
dogajanje vestno beležil. iz prepleta teh notranjih in zunanjih distanc, 
njegove identitetne in etične drugosti ter njegove literarno-diskur-
zivne alienacije, povezane z večjim simbolnim oz. intelektualnim 
kapitalom in bolj razčlenjenim ter manj ideologiziranim diskurzom, 
ki se jih Bartol najprej ni mogel in kasneje tudi ne hotel znebiti, je 
izhajala njegova nezmožnost oz. nepripravljenost za adaptacijo 
oz. asimilacijo v prevladujočo mentalno strukturo slovenskega 
literarnega polja. 

V čem je pravzaprav ta temeljna drugačnost Bartolovega pogleda 
na družbeno stvarnost v razmerju do dotlej (in odtlej) prevladu-
jočega pogleda? 

na eni strani je ta bistvena differentia pogojena z Bartolovo 
provenienco: Bartolovo odraščanje v trstu poteka sprva v dvoje-
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zičnem (slovenskem in italijanskem) okolju, v času njegovega 
obiskovanja nemške gimnazije pa v večjezičnem okolju. nenehen 
soobstoj drugih jezikov, govoric in kultur, pri čemer je izključna 
hegemonija enega ali drugega ali tretjega v vsakem trenutku vsaj 
vprašljiva in okrog česar poteka nenehen boj, pri Bartolu nikakor 
ni mogel vzpostaviti enovalentnega razmerja do sveta. Družbeni 
in nato osebni (subjektivno ponotranjeni družbeni) habitus, ki se je 
v takem okolju, ki ga zaznamuje nenehno prehajanje med različno 
kodificiranimi konteksti, mogel razviti, je bil nezmožen delitve in 
klasifikacije sveta po zgolj enem ključu (popolni podredljivosti), 
na kar je Bartol trčil v Ljubljani. Ker pa je habitus kot partikularno 
utelešenje vednosti tesno povezan s telesnimi praksami (vedenjski 
kod, načini komuniciranja, gestikulacija itn.), njihovo družbeno 
kodifikacijo in nadaljnjimi individualnimi modifikacijami, je 
Bartolovo telo tako rekoč tuja substanca sredi homogeniziranih in 
drugo drugemu prilagojenih ljubljanskih teles, ki so strukturirana 
po drugem habitusu in na družbene situacije reagirajo drugače.

Medtem ko je prevladujoča tendenca Bartolovih intervencij jasnost 
izraza in racionalnost intelekta, bi mogli reči, da so njegovi nasprotniki 
oboroženi z – za kranjsko provincialno okolje – učinkovitejšimi 
orožji: z zamegljevanjem izjav, ambigviteto izjavljalnih pozicij ter 
brisanjem odgovornosti zanje, z ambivalenco v odnosu do kolegov 
in s sentimentom v odnosu do občinstva. obstoj nekega drugega 
kraja, trsta, kot kraja Bartolove primarne fizične lokalizacije in 
socializacije, učinkuje na Bartola pri zasedanju specifične družbene 
pozicije v slovenskem literarnem polju prej negativno kakor pozi-
tivno. ne le z mnogotero drugostjo, ki je vpisana v Bartolov habitus, 
ampak tudi s tem, da Ljubljana kulturnega in simbolnega kapitala, 
ki se akumulira v trstu kot kraju drugosti (in s tem nevarnosti) izza 
meja domačne in nadzorljive kolektivne memorije, ne favorizira 
in ne privilegira, pravzaprav ga sploh ne tolerira. 

naslednja razlika, ki jo pooseblja Bartol, je povezana s speci-
fičnimi kraji memorije. Prvič, tržaška in primorska regija imata svoj 
posvečeni kraj memorije: morje. Številni dogodki preteklosti in 
sedanjosti so ključno vpeti v ta topos (religiozni kraji memorije z 
itinerarijem cerkvic in kapelic so ob mogočnosti morja pravzaprav 
neznatne identitetne opore).
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Drugič, trst je bil v času Bartolovega odraščanja neprikrito 
večnacionalno mesto z okrog dvesto tisoč prebivalci in z izrazito 
urbano strukturo, zato je urbs kot kraj memorije trdno zasidran v 
Bartolovih besedilih. Bartol je urbaniziran pisatelj (v veliko manjši 
Ljubljani v tem času odločilno prevladujeta vzpostavljanje sloven-
ske etnične hegemonije in rustikalizem: sentimentalno ruralna 
oz. pastoralna literatura), morda edini zares urbaniziran pisatelj 
Dravske banovine v obdobju med vojnama.

tretjič, Bartol verjetno tudi zaradi šolanja, ki je potekalo in se 
prelamljalo skozi različne izobraževalne sisteme, v izhodišču ni 
antiintelektualen, analitične sposobnosti so v njegovem vrednostnem 
sistemu plasirane visoko in njihov obstoj ne izključuje česarkoli 
drugega. Ker ima kulturni kapital zanj pozitivno in strukturirajočo 
funkcijo, za ljubljanske razmere pa je obstoj velikega kulturnega 
kapitala prej aporija oz. ovira kakor prednost, je značilen kraj me-
morije v Bartolovih tekstih intelektualnost, konstanta velike večine 
druge literarne produkcije 30. let 20. stoletja na Kranjskem pa je 
močan, mestoma ekscesen antiintelektualizem.

Četrtič, omeniti je potrebno razmerje med spoloma, h kateremu 
se Bartol po drugi svetovni vojni v mnogih od svojih spisov vedno 
znova vrača. Vsekakor zanj ženska, kakor tudi za mnoge druge, ne le 
Primorce, ampak še bolj Kranjce, predstavlja travmatičen »teren«. tu 
se kraji memorije Bartola in njegovih zoprnikov še najbolj prekrivajo. 
Topoi, ki v Bartolovih besedilih zaznamujejo razmerja med spoloma, so 
vsekakor kraji ambivalence, kraji frustracije, travme in sem ter tja 
ironije ali cinizma, ki pa – v nasprotju z drugimi slovenskimi literati, 
pri katerih je razmerje med spoloma spontano, naturalizirano in 
globoko vsidrano v staro shemo predsodkov, po katerih je moški 
aktiven, ustvarjalen in intelektualno močan, ženska pa pasivna, 
čustvena in brez pameti – kaže zelo jasna prizadevanja za bolj 
precizno definiranje teh kompleksnih in za oba spola frustrirajočih 
odnosov. Vsekakor pri Bartolu, ki je – ne pozabimo – v slovenski 
prostor vpeljal dela Sigmunda Freuda (na bistveno inteligentnejši in 
koherentnejši način kakor denimo a. Šerko), ženska nima ene same 
in večne vloge, njene družbene vloge in pozicije so – v primerjavi 
z drugimi avtorji iz istega časa – v njegovih delih (ne le literarnih) 
bistveno bolj diferencirane kakor veleva kranjski literarni in vedenjski 
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kanon, čeprav je treba tudi reči, da vsem avtorjevim prizadevanjem 
navkljub ostajajo odločilno ujete v patriarhalni označevalni register. 
razmeroma solidno poznavanje Freuda, nietzscheja, naposled 
pa tudi biologije in psihologije Bartolu omogoča mentalno in 
intelektualno prodreti dlje, opaziti bolje in subtilneje, kakor je bil 
tedaj tega sposoben katerikoli slovenski literat.

in petič, tudi zaradi Bartolove zmožnosti, da prizna napake 
in se od njih distancira, je v njegovem diskurzu opazen humor kot 
specifičen kraj memorije, ki je naposled tesno povezan s sposob-
nostjo distanciranja od nevzdržnih in absurdnih situacij prek 
vzpostavljanja konceptualnih mentalnih distanc, ki se iztečejo v 
duhovičenje. ravno teh distanc pa večina sholastičnih agensov v 
literarnem polju ni bila zmožna vzpostaviti (ne do sebe in do svojih 
delovanj niti do učinkovanj v literarnem polju), zato je kranjska 
»šala« običajno groba in lascivna, uperjena v poniževanje drugega,79 
refleksivni humor, čigar imeniten in tudi silno osamljen predstavnik 
je bil Fran Milčinski (1867–1932), pa sredstvo za distanciranje od 
travmatičnih situacij par excellence. 

Vse to in celo vsak od naštetih topoi, se pravi, krajev kolektivne 
memorije, ki rabijo kot opore za kolektivno identiteto, posebej, ki 
označujejo Bartolovo literarno topografijo (in nismo še našteli vseh 
krajev), je tako rekoč že presežek glede na to, kar še dopušča mentalni 
vzorec, ki ga zarisuje osrednja mentalna struktura slovenskega 
provincialnega literarnega polja. Drugačnost, ki zaznamuje Bartola, 
je torej drugačnost njegovega habitusa, manifestirana v diskurzivni 
drugačnosti. Bartol skozi diskurz v literaturo prevaja svoje občutenje 
sveta, svoje zapleteno, včasih tudi travmatizirano razmerje do njega. 
Bartolov idiom, se pravi njegov individualizirani in v detajlih in stilu 
specifični diskurz, je izrazito drugačen od hipokritskega, solzavega 
in na lokalno sprejemljivih družbenih predsodkih temelječega 
sentimentalizma kakega Ludvika Mrzela, ki ga Bartolovi naspro-
tniki skušajo plasirati kot njegov boljši pendant (upravičeno se ne 
marata; kajpak ne gre za osebne, ampak predvsem za kolektivne 

79 Pri njej ne gre za kritično-refleksivno ironiziranje in interveniranje v napeto situacijo 
s pomočjo vzpostavitve sprostitvenih jezikovnih distanc, ampak za nenadzorovani 
izbruh potlačenih nagonov ter kolektivnih in individualnih frustracij.
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svetovno-nazorske razlike, za razlike v habitusih in habitatih, ki 
se reflektirajo skozi diskurzivno materializacijo). Med njima so, 
četudi bivata istočasno in v istem kraju, nepremostljive razdalje. 

ob vsem povedanem se soočamo z dvema izrazito različnima 
mentalnima svetovoma: s primorskim svetom z romanskim mentalnim 
zaledjem in s kontinentalnim zaledjem z avstrijskim-pastoralnim postre-
stavracijskim imaginarijem.80 Med njima je velikanska cezura. Prvi je 
državljano-tvoren, drugi je servo-tvoren, prvi se oblikuje skozi sprotno 
kritično refleksijo in skuša sproti – kolikor pač more – vzpostavljati 
normalizacijo kolektivne memorije, drugi zavrača vse, kar ne pripada 
monistični mentalni strukturi, in s tem da nenehno potlačuje zanj 
nevzdržne informacije, postavlja amnezijo za osrednjo gonilno silo 
sistemskih družbenih struktur, imaginarija in transmisij znanj in 
»vednosti«. razumevanja, kaj šele odprtega pretoka in integriranja 
idej ter ljudi med različnima kulturnima kodoma, med obema 
svetovoma verjetno ne more biti, dokler se agensi, ki jih zapisano 
zadeva, te nerazgrajene in nereflektirane mentalne dediščine sami 
ne ovedo. 

Bartolov vstop v slovensko literarno polje je zato, ker njegovi 
kraji memorije receptorjem niso znani, prihod tujca/tujka. Bolj ko se 
Bartol trudi najti točko, prek katere bi mogel izpeljati komunikacijo 
s provincialnim mnemonično-sholastičnim svetom in prek katere bi 
bil transfer njegovih idej in diskurzov v ta svet možen, bolj ga gledajo 
z nezaupanjem in celo sovražijo, saj s temi prizadevanji vzporedno 
tudi raste njegova transferna moč v razmerju do publike. realna 
umetniška vrednost Bartolove literarne produkcije je pri vsem tem 
popolnoma irelevantna, saj nihče ne ve – in res je, da tudi nikogar 

80 Več o tem v delih Draga Braca rotarja, »Épuration comme la forme de culture. La 
transformation des paradigmes mentaux en Carniole au XiXe siècle / Čistka kot 
kulturna forma. transformacija mentalnih paradigem na Kranjskem v 19. stoletju 

– slovenski povzetek«, Monitor ZSA, let. vi, št. 1–2, 2004, 45–70; »trier dans le passé. 
Le Vörmarz et sa réception en Slovénie aujourd’hui. réflexions sur le ’bon‘, le 

’mauvais‘, ’l’inconvenant‘« (integralna verzija: tipkopis gostujočega predavanja na 
eheSS v Parizu z dne 16. decembra 2005), skrajšana verzija objavljena v Annales, Ser. 
hist. sociol., 2006, let. 16, št. 1, 77–92; Odbiranje iz preteklosti: okviri, mreže, orientirji, časi 
kulturnega življenja v južnih provincah avstrijskega cesarstva v dolgem 19. Stoletju (Koper: 
Univerza na Primorskem, znanstveno-raziskovalno središče, založba annales: 
zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Knjižnica annales Majora, 2007).
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ne zanima – kaj se znotraj njegovega literarnega diskurza dejansko 
dogaja, kakšna spoznanja literat umešča in kaj občinstvu sporoča. 
Vendar pa njegovi literarni nasprotniki prav dobro razumejo, da v 
Bartolovih besedilih ni tistih potrebnih in pravih referenčnih točk, 
tistih partikularnih krajev memorije, ki bi ga naredili za sprejemljivega, 
ki bi ga »ponašili« in ga vpeli v identitetni red servilnega sholastičnega 
antiintelektualizma, ki je matrica slovenskega literarnega polja in 
kranjske kolektivne identitete in imaginarija. 

o tem temeljnem neujemanju priča cela serija kritik njegovih 
prispevkov, objavljenih v reviji Modra ptica, po različnih časopisih.81 
Kranjskih ženijev (v diskurzu 30. let) nihče, ki je skrajno omejeni, a 
megalomanski kranjski mentaliteti in okvirom njene kolektivne 
memorije tako tuj kakor Bartol, ne more učiti pameti. Pač pa imajo 
kranjski ženiji, agensi provincialnega literarnega polja, na invazijo 
novuma pripravljen strukturni odgovor, ki naj naglo opravi z vdo-
rom tuje substance, tj. niza novih družbenih reprezentacij v njihovo 
skrbno varovano in specifično zakodirano kolektivno memorijo, 
ki jo je mogoče prenašati na druge le po klientelnem ključu: kot 
mnogotere mehanizme politike pozabe.

odgovor literarnega polja v tridesetih letih 20. stoletja v Dravski 
banovini, v katerem prevladujejo agensi z mnemonično-sholastič-
nim habitusom, na vdor kritično-refleksivnega agensa v to polje 
je naslednji (ponazorjem je tudi na grafičnem prikazu 4): po nekaj 
formalnih lastnostih – in zgolj po teh – nevšečniku ustrezajočega 
kranjskega ženija oziroma, kakor zapiše Bartol, pisatelja s kapaciteto 
»25. reda«,82 ti agensi takoj okličejo za novega ženija in poskrbijo, da 
ta družbena reprezentacija zakroži v recepcijskem polju. Ker se 
reprezentacija novega – sholastikom ustrezajočega – ženija, obliko-
vana na skupnem omizju dominirajočih agensov literarnega polja, 
nato razširi po različnih uredništvih in plasira v različne medije, 
je pred javnostjo, saj prihaja iz različnih krajev, predstavljena kot 
objektivno dejstvo (če upoštevamo, da »objektivno dejstvo« – razen 

81 Bartolov abonirani nasprotnik Silvester Škerl udriha po njem v Slovencu, rajko 
Ložar se celo pedantno ukvarja s tem, da se v medijih, ki jih zmore nadzorovati, 
izloča prispevke o njem ali tiste, ki zgolj vsebujejo njegovo ime ipd.

82 Cf. Vladimir Bartol, »Literarni zapiski«, 373.



Grafični prikaz 4 Prikaz sklenjenega označevalnega kroga 
surogatne umetnosti kot odgovora na nevzdržno novost.
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v Sloveniji – že dolgo časa ni več kak alibi, marveč prej tematiziranja 
potrebna syntagme figé83). Ker se hkrati s plasiranjem novega ženija, ki 
naj bi zabrisal in prekril kritičnega avtorja, v »javno mnenje« lansira 
splet negativnih družbenih reprezentacij o izvirnem ustvarjalcu, to 
je o tistem z »napačnimi« kraji memorije v diskurzu in s tujo mentalno 
substanco, je s cirkulacijo diskurzov, ki nekajkrat zaokrožijo in vanje 
ljudje zaradi prevladujoče verovanjske mentalne strukture (učinek 
izobraževalnega sistema, zasnovanega na prazni sholastični mne-
moniki) začnejo verjeti, problem rešen. Celotna shema spominja na 
staro obliko obrekovanja, linča in pregona heretikov, saj navsezadnje 
skupaj z drugimi mehanizmi slovenskega literarnega polja tudi 
izvirno sodi v klerikalni register.

kUltUr a naMeŠčencev: Sklenjen krog 
 SUrogatne liter atUre v  provincialneM diSpo-
zitivU in  Spontana SiSteMSk a politik a pozabe

Vrnimo se zdaj še za hip k mehanizmom izrivanja nezaželenih 
agensov iz polja. način, kako se združena literarna srenja najprej 
znebi Žagarja in zatem še Bartola, je kajpada, če hočemo doumeti 
notranjo logiko literarnega polja, vreden vse pozornosti. ne gre za 
kako argumentirano in javno konfrontacijo v literarnem polju in za 
ustvarjanje prostora za nove možnosti skozi permanenten dialog in 
soočanja nasprotnih stališč. Dogaja se ravno nasprotno, poenotena 
borbena linija klerikalcev in liberalcev, ki niso vajeni konfliktov in 
argumentiranih debat v javni sferi, se pritaji in skuša preventivno 
narediti vse, da do javne konfrontacije sploh ne pride (ko se Žagar 
naposled nepričakovano pojavi na sestanku se akterji naskoka ali 
tiho izmuznejo skozi zadnja vrata, molčijo ali pa se mu prilizujejo), 
ampak za surov naskok v hrbet z vsemi sredstvi. naskok se odvija 
hkrati na ravni pisnih reprezentacij: vpet je v agresivno medijsko vojno 
zoper nevšečnika, in na ravni ustnih reprezentacij: vpet je v lansiranje 
obrekovalskih in drugih strategij (negativne kritike, nezmožnost 
objave, zavračanja podpor, umanjkanje nagrad ipd.), ki naj človeka 

83 Sintagma je dejansko izvorno (v grščini) in zato tudi v francoščini in drugih jezikih 
s klasično referenco moškega spola.
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v »javnem mnenju« stigmatizirajo in oblikujejo o njem negativno 
družbeno reprezentacijo, ki se je ni lahko znebiti, četudi nima nič 
opraviti z realnostjo.84 

Boj za prevlado v slovenskem literarnem polju, ki je, kakor smo 
že nakazali, izrazito šibko avtonomno ali celo povsem neavtono-
mno, se pravi bolj podpolje oblasti in karieristični teren, okrašen 
z avreolo literarnosti, kakor literarno polje v svoji kompleksni 
strukturi, je tako v izhodišču neenak, ob tem pa je tudi popolnoma 
perverzen. Diskriminatoren je do nadarjenih ustvarjalcev in do 
izdelovalcev dejanskih umetniških ter spoznavnih produktov, se 
pravi kulturnega, družbenega in simbolnega kapitala, in naklonjen 
neukim, regresivnim, objestnim in prilaščevalskim agensom v 
literarnem polju, ki so v tesni povezavi s poljem oblasti. zaradi tesne 
zvezanosti s poljem oblasti je ta boj tudi v temelju antiintelektualen 
(topoi Škerlove kritike v tabeli 1, iz katerih je moč izluščiti razmerje 
med sprejemljivim in nesprejemljivim v literarnem diskurzu, so de 
facto kategorični kraji antiintelektualizma) in takšna je tudi literarna 
produkcija, ki jo s pomočjo mehanizmov pozabe in nameščencev 
surogatne literature restrukturirano polje posvečuje in pooblašča, 
da ga v imenu »elitnosti« zastopa v literarnih poljih zunaj Slovenije. 

S pomočjo konceptov polja, habitusa, krajev memorije ter 
politike pozabe, ki manipulira z mehanizmi (circulus vitiousus) 
surogatne literature, smo torej pojasnili delovanje literarnega polja 
v provincialnem dispozitivu Dravske banovine v obdobju med 
vojnama in v povojnem obdobju. opazovali smo prerazporeditev 
sil in nekaterih izbranih agensov v polju založbe in revije Modra 
ptica (1929–1941), ki je v tridesetih letih 20. stoletja v slovensko 
literarno polje vpeljala vrsto pomembnih novosti in idej – nekatere 
pa je prevzela od še ene pozabljene institucije (to je druga stopnja 
pozabe, ki jo označujem na grafičnem prikazu 5), Belo-modre 
knjižnice (1927–1941), katere nosilke so bile ženske, ki jih historizem, 

84 Ko sem za pričujočo objavo revidirala to besedilo, sicer objavljeno že v doktorski 
tezi (2009), mi je postalo jasno, da sem med letoma 2000 in 2009, ko sem raziskovala 
mehanizme in strategije kolektivne mentalitete skupaj z njenimi tehnikami ter 
operacionalizacijami v družbenem prostoru in v družbenih poljih, pravzaprav 
preučevala strukturne mehanizme in strategije, ki so me leta 2010 skorajda v 
nespremenjeni obliki doletele v procesu kadrovske čistke na Up FhŠ. 
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androcentrično strukturiran okoli nacionalnih »junakov« (politika, 
država, vojska) ali nacionalnih »genijev« (kultura, umetnost), sploh 
ne vidi kot zgodovinske agense in meni, da jih zato tudi ni potrebno 
ne upoštevati in ne raziskovati85 – po drugi svetovni vojni pa je 
sčasoma utonila v pozabo, da bi si lahko tisti družbeni agensi, 
ki so se medtem politično akomodirali, prilastili interpretacijo 
zgodovine (ki je v historizmu – kakor pri kolektivni memoriji, 
ki zgolj povnanji družbene reprezentacije dominantne skupine 

– le ena sama, pravzaprav je takšna historistična zgodovina zgolj 
memorija politične skupine na oblasti) in si retroaktivno prilastili 
tudi ideje, katerih zgodovinski nosilci so dejansko bili drugi agensi, 
se pravi, drugi ljudje ali druge družbene skupine. Lep zgled tega 
politično motiviranega premeščanja zgodovinske realnosti – ki se, 
zanimivo, zgodovinarjem sploh ni zdelo sporno – je, kakor smo 
videli, atribucija »kulturnega molka« leta 1941: ta molk so dejansko 
predlagali sodelavci in sodelavke uredništva Modre ptice, na ravni 
splošne zavesti oz. kolektivne memorije pa je obveljalo, da je idejno 
izšel iz kroga josipa Vidmarja.86 

85 Prim. omer Bartov, »Man and the Mass: reality and the Heroic image in War«, 
History & Memory, let. 1, št. 2, jesen/zima, 1989, 99–122; Billie Melman, »gender, 
History and Memory: the invention of Women’s Past in the nineteenth and early 
twentieth Centuries«, History & Memory, let. 5, št. 1, pomlad/poletje, 1993, 5–41; 
judith M. Bennett, »Confronting Continuity«, Journal of Women's History, let. 9, št. 3, 
1997, 73–94; in georg L. Mosse, Nacionalizem in seksualnost. Morala srednjih razredov 
in spolne norme v moderni Evropi (Ljubljana: založba /*cf., 2000 [1985]).

86 V nekem drugem registru bi, če bi tu dosledno izpeljali argumentacijo, lahko celo 
rekli, da je slovensko zgodovinopisje pretežno le ad hoc – brez potrebne kritične 
refleksije in metodologije – legitimirana kolektivna memorija trenutno vladajoče 
družbene skupine, ki jo tudi naknadno le redko kdo postavlja pod vprašaj (kar 
kaže na zaskrbljujoče naivno realistično legitimiranje ideologije kot zgodovine in 
na popolnoma neprofesionalno prevajanje zdravorazumarske epistemologije v 
disciplinsko polje). Kaže tudi na to, da ima slovensko zgodovinopisje velike težave 
z razlikovanjem med memorijo in zgodovino. to težavo pa je mogoče odpraviti na 
eni strani z boljšim poznavanjem epistemoloških podmen in predvsem obsežne 
produkcije o memoriji v zadnjem stoletju, na drugi strani pa z odpovedjo ideji, 
po kateri naj bi obstajala »ena sama zgodovinska Vednost« (gl. gérard noiriel, 
»zgodovina, memorija, državljanski angažma«, Monitor ZSA, let. X., št. 1–2 (27/28), 
2009, 373). Če med memorijo in zgodovino ni nobenega razlikovanja, potem 
zgodovina kot profesija ne opravlja svojega ključnega digestivnega dela, ki bi moralo 
izhajati iz nenehne kritične refleksije vsiljenih kolektivnih memorij. V tem redu 
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Čeprav Modra ptica relativno uspešno deluje in izhaja vse do 
kulturnega molka leta 1941, je njena usoda s tem, da njeni ključni 
akterji, agensi z največ simbolnega in kulturnega kapitala v literarnem 
polju, ne morejo dejavno vplivati na odločitve in s tem na regulacijo 
ključnih mehanizmov v literarnem polju, zapečatena (seveda ne 
tudi za raziskovalne prijeme, ki takšno zgodovinsko spletko lahko 
razpletejo in prikažejo, da so dejanska zgodovinska razmerja in 
politične igre bistveno zapletenejši od stihijskih obrazcev). Po 
onemogočenju dostopa do kulturno-političnih vzvodov, ki vodijo 
do odločanja o politiki v literarnem polju, je edina stabilna opora 
Modre ptice v drugi polovici 30. let 20. stoletja močno in obsežno 
recepcijsko polje (da so ljudje revijo izredno radi brali je razvidno 
med drugim tudi iz obsežne Bartolove korespondence, ki jo hrani 
rokopisni oddelek nUk). Žal relativna ekonomska prosperiteta ob 
popolni blokadi oz. ohromitvi Žagarjevega in Bartolovega vpliva 
na reglementacijo literarnega polja, ki bi moral iti z roko v roki s 
kopičenjem simbolnega kapitala, ni bila dovolj za transformiranje 
notranje logike literarnega polja. Dokončna izločitev revije iz 
kolektivne memorije literarnega dogajanja v tridesetih letih se 
(seveda motivirano) zgodi – v primerjavi z obdobjem med vojnama 
– v drastično spremenjenih razmerah, ki so nastale v družbenem 
prostoru in s tem tudi v literarnem polju po drugi svetovni vojni 
(vpeljava enopartijskega sistema in nove totalitarne ideologije z 
novo obliko enoumja).87 

zgodovina kot taka ni znanstvena disciplina. Kakor pravi gérard noiriel (ibid., 374), 
razlika med memorijo in zgodovino ni v metodi ali odnosu do arhivov, ampak v 
tipu spraševanja, naslovljenega na preteklost. Medtem ko je skrb producentov 
memorije »reševanje« podatkov ali agensov iz pozabe (razsodniška funkcija), je vloga 
zgodovinarjev, da izdelajo skupke vprašanj, ki jim bodo omogočali, da bodo bolje 
razumeli preteklost (spoznavno-intelegibilna funkcija) in da bo to razumevanje, 
kakor pravi Marc Bloch, današnjim ljudem pomagalo »bolje živeti«. 

87 Posebej želim poudariti, da ne govorim ne o komunizmu in ne o socializmu kot 
razdelanih teoretskih sistemih, marveč o specifični politični aplikaciji nečesa, 
kar si je politično motivirano nadelo to ime. Kakšne vrste brkljarija je bil povojni 
jugoslovanski sistem, bi bilo treba šele raziskati, vendar pa ga je le nekoliko 
preveč lahkotno, še posebno v sedanji anti-levičarski konjunkturi, odpraviti s 
stigmatizacijskimi prijemi. Prepričana sem, da je razločevanje, ki ga omenjam, 
nujen predpogoj za kakršnokoli resno analitično delo.
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Da Žagar in Bartol ne zasedeta družbenih pozicij, ki bi morale 
izhajati iz njunega kulturnega in simbolnega kapitala, se pravi iz 
njunih realnih pozicij v literarnem in širšem družbenem prostoru, 
ki sta si jih skozi delo in prizadevanja ustvarila, je pomemben indic, 
ki kaže na aberacijo v slovenskem literarnem polju, na anomalijo, ki 
se dodatno stopnjuje skozi aktivno politiko pozabe, ki jo je izvajala 
povojna oblast (v literarnem polju z Vidmarjem na čelu), pri čemer 
je uporabila vrsto amnezijskih strategij, ki so po drugi svetovni 
vojni pripeljale do pozabe Modre ptice. načrtna in ekscesna amnezija, 
potlačitev drugih in drugačnih vizij družbenega in diskurzivnega 
delovanja je druga, temna plat politike memorije, ki se ni zmožna 
dvigniti do analitične ravni zgodovinopisja, kjer raziskovalec, močan 
v svoji metodi in suveren v svoji epistemični drži, v preučevanje kot 
svoj raziskovalni predmet hkrati jemlje različne memorije in jih 
sopostavlja, konfrontira, primerja, da bi razumel njihove interakcije 
in spopade. zdi se, da je takšna redukcija na eno memorijo vladajoče 
politične skupine, ki naj nadomesti zgodovino, tudi prevladujoči 
modus ali celo modus vivendi provincialnih, k avtarkiji in avtokraciji 
nagnjenih družbenih ureditev.

Posledice nasilno prekinjenih kontinuitet v kolektivni memoriji (in tudi v t. i. 
»uradni zgodovini«, ki je – v Sloveniji – zaradi drastične neavtonomnosti 
vseh polj z znanstvenim vred prejkone le ideološki memorijski 
pramen, vselej oblikovan skozi režimsko-konjunkturno selekcijo 
podatkov), kakršne sem skušala predstaviti ob zgledu Modre ptice, 
Žagarja in Bartola, ki ostajajo zgodovinsko nepojasnjene in ki jih 
obdaja in legitimira domnevno nevtralno in objektivno pojmovanje 
kontinuitete kot privilegirane refrenčne vrednote (znotraj teleo-
loške, vektorske paradigme zgodovine: nemškega historizma), so v 
omejenem provincialnem svetu, kakršen je slovenski, drastične.88 
natanko v takšnih sprevrženih razmerah, kjer ima v zgodovinski 
transmisiji informacij odločilnejše mesto kolektivna amnezija (in ne 
kolektivna memorija), kjer prevladuje potlačitev nad kritično refleksijo 

88 navsezadnje so vse kontinuitete vprašljive, saj je epistemično vprašljiva že sama 
transmisija spoznanj, znanj, vednosti, institucij z ene generacije na drugo, posebej 
pa še na naslednike, ki ne izkazujejo ustreznih spoznavnih kompetenc. Pri tem 
imamo vselej opraviti z diskontinuitetami, ki nemalokrat ostajajo neeksplicirane.
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in integracijo podatkov v psihično in vednostno-spoznavno zgradbo 
(skupnosti), se razvije svojevrstna cirkulacija literarnih mediokritet, 
ki jo na grafičnem prikazu imenujem surogatna ali nadomestna kultura 
(grafični prikaz 4). Pri tem imam v mislih permanentno kroženje 
nadomestkov, ki oblikujejo posebno kulturno atmosfero nameščencev 
(aluzija na adorna in Horkheimerja ni naključna) in ki deklarativno 
ustvarjajo videz literature, dejansko pa z njo kot izvirnim ustvarja-
njem, izhajajočim iz avtonomnega literarnega polja in povezanim 
z akumulacijo simbolnega kapitala in z elaboriranjem spoznavnih 
horizontov, nimajo nič skupnega. 

V slovenskem literarnem polju se s surogatno literaturo tako 
rekoč nenehno otepamo, del literarnega kanona je sestavljen iz 
nje; njena medijska in promocijsko-komercialna »zmagoslavja« v 
medbirokratskih komunikacijah in na ravni oblastne prisotnosti 

– včasih tudi za desetletja ali dlje – povsem zasenčijo realni obstoj 
in nemalokrat velike dosežke nesurogatne, se pravi močne spo-
znavne in transformativne literature na področju delanja literature 
v mednarodnih umetniških in kulturnih okoljih. Vladimir Bartol 
spoznanje o ležernih »plemenitnikih« – nadomestkih dejanskih 
literatov – v slovenski literaturi takole prikaže:

Predvčerajšnjim smo z Žagarjem in Lenčkom sklenili velevažen 
sklep: razkrinkati vso plemenitost v naši zgodovini (predvsem v 
kulturni, literarni). in pokazati na borce proti njej. Lenček naj bi se 
zaenkrat lotil naloge. začelo naj bi se že pri Slomšku, o katerem je 
zapisal Prešeren znani epigram. oče Bleiweiss – plemenitnik. Leglo 
vse plemenitosti in blagorodnosti pa je vsejal vselej sentimentalni 
Stritar. Velik borec zoper to: Fr. Levstik. Celo ta mu je nasedel osebno. 
nebroj plemenitnikov, vplivanih po Stritarju. Potem jih pride 
cela vrsta: Govekar (olga, v Svitanju pa pokaže svojo pravo nrav, 
zato za las boljši od drugih), Meško, Sardenko. – Cankar se začenja 
napol zavedati te svinjarije in začne napol zavestno borbo proti 
tem plemenitnikom, ki so samo ena plat klasičnega farizejstva. V 
plemenitost pride tudi Oton Župančič, posebno v poznejših pesmih 
in totalno v Veroniki Deseniški. [...] Slavni sodobni plemenitniki: 
Mrzel, Tone Vodnik, Magajna, Ciril Debevec (deloma Kresal) in še mar-
sikdo. [...] Sedaj vem: v imenu teh ljudi sem upravičen za najvišjo 
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strogost. ena morala mora biti: tej zalegi se ne sme prizanašati. 
S tem bi se ji dajalo samo potuho. – jaz sem itak že apriori tega 
mnenja. Stragnoliert!89

Surogatna literatura, v dispozitivu katere pozicije agensov zasedajo 
politično ali spontano mentalitetno ustrezni agensi-nameščenci 
(submisivni in poslušni), katerih primarna skrb sta najprej hitra 
vertikalna mobilnost in nato socialna letargičnost, je zaradi dru-
gih specifičnih deformacij slovenskega literarnega polja, začenši 
z njegovo neavtonomnostjo in antiintelektualnostjo, nenehno v 
prednosti in ves čas hegemonizira družbeni prostor ter ogroža tiste 
agense v literarnem polju, ki jim literatura ne pomeni karierističnega 
oprijemka ali sredstva za plasiranje lastne znamke, temveč se za 
svoja besedila in spoznanja dejansko literarno, to je mentalno in 
eksistenčno angažirajo. Če je ustvarjalnost v avtonomnih umetni-
ških poljih tisto delovanje, ki skozi urejeno infrastrukturo in javne 
spopade med različnimi družbenimi pozicijami generira pozitivne 
in neortodoksne oporne točke različnih družbenih memorij, potem 
je polje neavtonomne in z enoumno oblastjo sparjene surogatne 
umetnosti, ki razkriva odločilno hegemonijo političnega v domeni 
literarnega in ki v svoji literarni topografiji nekritično replicira sholastične 
in dolgotrajno – de longue duréee – nereflektirane kraje memorije, obenem 
pa aktivno skrbi za pozabo kritičnih agensov v polju, obsojeno na 
nenehno slabo ponavljanje in neinventivnost, ustvarjalci pa so v 
njem to le po imenu.90

89 Cf. Bartol, »Literarni zapiski«.
90 Spomniti se je treba le abruptne in »uspešne« destrukcije svobode v tretjem rajhu. 

»Potem ko so nacisti uničili sleherno svobodo izbire, so,« kakor pravi richard 
grunberger, »ostentativno podprli red. Dejansko pa so pod nacional-socializ-
mom institucije reda izginile tako gotovo, kakor je izginila svoboda; nemara le 
s to navidezno razliko: parlamentarno sodišče je zgorelo v ’simbolnem‘ ognju, 
druga sodišča pa so obstajala le na račun sile arbitrarnosti in naposled popolnega 
nihilizma.« richard grunberger, A Social History of the Third Reich (London: Phoenix, 
2005 [1971]), 155.

TK
Highlight

TK
Sticky Note
Cf. Vladimir Bartol, »Literarni zapiski« (Bajt, D., ur.), Dialogi, 1982, 625, 630.
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kjer ni razločevanja Med  MeMorijo in  zgodovino, 
So drUžbeni  Motor aMnezijSke prakSe

Linearna struktura historistične zgodovinopisne paradigme in posta-
vitev literarnega polja v družbeni prostor, v katerem politično polje 
uzurpira mesto označevalca vseh drugih polj, smiselno ponazarjata 
esencial(istič)no sprijetost družbeno sprejemljivih krajev memorije 
v diskurzih literarnega polja z obče razširjeno nacionalistično in 
etnocentrično mentalno paradigmo. Modra ptica in Belo-modra 
knjižnica (gl. grafična prikaz 2 in 5) sta iz tega polja izključeni, saj 
so njuni kraji memorije in načini njunih specifičnih pripadnosti 
literarnemu polju za mentalni dispozitiv historizma nesprejemljivi. 
Dispozitiv, kakršnega vidimo na grafičnem prikazu 2, kaže na 
mehanizem vzdrževanja podredljivih mnemonično-sholastičnih 
habitusov znotraj sprejemljivih družbenih okvirov memorije in s 
tem znotraj literarnega polja, ki dejansko ni avtonomno v razmerju 
do političnega polja in do ideološke paradigme. zato se dogaja 
nenehno izrivanje suverenih kritično-refleksivnih habitusov v 
polje pozabe, za meje dopustnega in družbeno sprejemljivega, kraji 
memorije teh v pozabo potisnjenih literarnih projektov, katerih 
agensi so v času delovanja in življenja marginalizirani, v tem procesu 
postanejo kraji pozabe. Seveda pa jih skušamo s pomočjo različnih 
zgodovinskoantropoloških in interdisciplinarnih metod, mentalnih 
orodij in konceptov izbrskati iz pozabe in znova vzpostaviti v polje 
družbene interakcije, saj tako lahko bolje razumemo, kaj se je v 
tridesetih letih v literarnem polju dejansko dogajalo.

raziskovalcu oz. raziskovalki Modre ptice, ki se poglablja v 
njeno projektno zamisel, uredniško politiko, omrežje sodelavk in 
sodelavcev, imaginarij diskurzivnih formacij in mentalno struk-
turo ožje založniške ekipe, ki preučuje nabor knjig in prevodov, 
mednarodno primerjavo z drugimi revijami itn., se v določenem 
trenutku zazdi, da ima opraviti vsaj z dvema zgodovinama: s tisto 
navidezno, ki velja za uradno, v kateri je Modra ptica (v kasnejših 
enciklopedijah in leksikonih) odpravljena kot minorna institucija 
in potisnjena na obrobje, in drugo, neprimerno pomembnejšo in 
kompleksnejšo zgodovinsko podobo, v kateri je Modra ptica z vsemi 
svojimi strategijami, idejno močjo, intelektualnim potencialom, 
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naročniki, prevodi itn. de facto ključni idejni in označevalni lite-
rarno-založniški projekt obdobja med vojnama. Skozi preučevanja 
virov, tj. sledov, indicev, podob in omemb, ki jih je treba izbrskati 
iz različnih žanrov in ostalin (biografij, korespondenc, dopisov, 
drugih posrednih omemb) in arhivov, saj niso zbrani na enem 
mestu, postaja počasi jasno, da prva podoba »minornosti projekta« 
ni kompatibilna z viri, ostalinami in zgodovinskim dogajanjem, 
kakršnega ti nakazujejo ali razgaljajo, ampak je motivirano plasirana 
družbena reprezentacija povojnih nosilcev oblasti. Pred nami se 
razgrne zelo zapleteno družbeno dogajanje polno političnih strategij, 
oralnih tehnik in intrig ter nenehni in naporni boj za obstoj, znotraj 
katerega je bilo mesto Modre ptice kot živega ustvarjalnega kraja 
vse prej kot nepomembno.

Šele ko zgodovinar odstrani uradno zgodovino kot motivirano 
normativno konstrukcijo – ki je kakor slepeč ekran (zaslon), ki ne 
dopušča razumevanja in prodora v živo zgodovinsko materijo 

– skratka, šele ko se začne spraševati, kakšni so bili motivi za kon-
strukcijo uradne zgodovine in kdo so nosilci uradnih zgodovinskih 
družbenih reprezentacij, lahko pride do podrobnejših korelacij med 
realnejšimi zgodovinskimi dogodki in motivi v različnih družbenih 
poljih in med njihovimi agensi, ki postopoma oblikujejo popol-
noma drugačno, neprimerno kompleksnejšo podobo o dogajanju 
v slovenskem literarnem in intelektualnem polju v tridesetih letih. 
tako pridejo do izraza diskontinuitete v zgodovini in pokažejo se 
strategije pozabe; kar sta predmeta in celo fenomena zgodovinske 
antropologije par excellence. 

Dejstva, ki znanstveno niso pertinentna, temveč je narava njihove 
konstrukcije nacionalno ideološka, se potemtakem s sistematično 
analizo hitro sesedejo. Podatkovni prepleti pa, postavljeni v bolj 
kompleksen, nekdanji realnosti bližji in konsistenten red stvari, 
pridobijo intelegibilnost in kažejo dinamično, angažirano obliko 
učinkovanja med znanstvenimi praksami in življenjskimi praksami 
in intelektualnimi postulati posameznikov. raziskovanje pogojev 
možnosti za delovanje znotraj literarnega polja in razmerij v polju 
samem (med agensi, institucijami, motivacijami, interesi, strategijami, 
perspektivami) razkriva zapleteno zgodovinsko dogajanje, ki ga 
bo treba še raziskovati in se k njemu vedno znova vračati, saj so 



Grafični prikaz 5 Politika memorije oz. stopnje pozabe v založniškem polju v obdobju med vojnama na Kranjskem (v Dravski banovini): razmerja komunikacije 
in interakcije med dvema pionirskima založniškima projektoma v družbenem prostoru današnje Slovenije z ozirom na njuno izrinjenje iz polja vidnosti (kolektive 
memorije) s strani povojnih interpretov kulture in z ozirom na prilastitev njunega idejnega, poslovnega in kulturnega kapitala.



Grafični prikaz 5 Politika memorije oz. stopnje pozabe v založniškem polju v obdobju med vojnama na Kranjskem (v Dravski banovini): razmerja komunikacije 
in interakcije med dvema pionirskima založniškima projektoma v družbenem prostoru današnje Slovenije z ozirom na njuno izrinjenje iz polja vidnosti (kolektive 
memorije) s strani povojnih interpretov kulture in z ozirom na prilastitev njunega idejnega, poslovnega in kulturnega kapitala.
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dosedanje raziskave – vključno s pričujočo – nezadostne, četudi 
so obenem znamenja prizadevanj za temeljitejše in tenkočutnejše 
razumevanje dogajanja in rezultat približevanj neki specifični, 
domala pozabljeni notranji logiki in inteligibilnosti določenega 
obdobja. Pri tem postopnem napredovanju naj nam pomaga misel 
jacquesa Le goffa: nedokončano besedilo – in taka ostaja v več 
aspektih tudi pričujoča študija – je »popolno dejanje zgodovine«.91

SeznaM Slikovnega gr adiva

Grafični prikazi

1 Prikaz umestitve literarnega polja znotraj širšega (nacionalnega) 
družbenega prostora. (Vir: Bourdieu, 1991.)

2 osnovna poselitev literarnega polja v 30. letih 20. stoletja v Dravski 
banovini z ozirom na Modro-belo knjižnico, MP in Sodobnost (po 
bourdieujevski shemi).

3 Sopostavitev nekaterih imaginarnih kategorij kritiškega predstav-
nega sveta na primeru Škerljeve kritike MP

4 Prikaz sklenjenega označevalnega kroga surogatne umetnosti kot 
odgovora na nevzdržno novost – novum in (re)generiranja samoza-
dostne provincialne kolektivne memorije…

5 Politika memorije oz. stopnje pozabe v literarno-založniškem polju 
v obdobju med vojnama na Kranjskem (v Dravski banovini) (Viri: 
Lavrič et al., 1939; Moravec, 1994; Kramberger, 2002 in 2007; Budna 
Kodrič in Serše (ur.), 2003; Mihurko Poniž, 2004; Žižek (ur.) 2004; 
Šelih et al., 2007)

Tabele

1 Skrite podmene diskurzivne strategije v Škerlovi oceni revije 
Modra ptica (1931), ki vzpostavljajo negativno konotacijo v recepciji 
založniške produkcije Modra ptica. (Vir: Bartol, 1982, 387.)

91 Cf. jacques Le goff v knjigi Marca Blocha, L’histoire, la Guerre, la Résistance (Pariz: 
gallimard, Quarto, 2006), 36.
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2 Distribucija vseh objavljenih prispevkov avtoric iz Slovenije (15) in 
tujine (4) v reviji Modra ptica (Vir: celoten revijalni korpus MP.)

kr atice

diS – Dom in svet
lz – Ljubljanski zvon
Mp – Modra ptica
nUk – narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana




