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Namen prispevka je obravnava literarnih prikazov Judov v Cankarjevih delih, s tezo, da stereotipno
opisovanje Judov v literaturi samo po sebi {e ne ka`e zanesljivo, kako je Cankar do`ivljal predsodke o
Judih. Avtobiografija avstrijskega pisatelja judovskega rodu Stefana Zweiga V~eraj{nji svet pa nam
daje dodatno osnovo za razumevanje sociolo{kega, psiholo{kega, zgodovinskega in ideolo{kega ozadja
antisemitizma v {ir{em okviru problematike odnosov ljudi do drugih etni~nih in verskih skupin.

Ivan Cankar, Stefan Zweig, predsodki, Judje, antisemitizem

The aim of the paper is to deal with literary depictions of Jews in Cankar’s works, with the thesis
that the stereotyped portrayal of Jews in literature is not in itself a certain indication of how Cankar
reacted to prejudices against Jews. The autobiography by the Austrian writer of Jewish origin Stefan
Zweig, The World of Yesterday, offers an additional basis for understanding the sociological, psycho-
logical, historical and ideological background to anti-Semitism within the broader framework of the
attitude of people to foreign ethnic and religious groups.

Ivan Cankar, Stefan Zweig, prejudices, Jews, anti-Semitism

[tudije o navzo~nosti in `ivljenju Judov
na Slovenskem skozi stoletja nam posre-
dujejo veliko dragocenih podatkov o okoli{~i-
nah, ki so vplivale na podobo Judov med
Slovenci. Pogostnost motivike Judov v litera-
turi je posledica edinstvene zgodovine in
versko-kulturnega vpliva izraelskega oziroma
judovskega ljudstva, ki sta bila v razli~nih
zgodovinskih obdobjih razlog za poseben
status Judov med priseljenci po vsem svetu.
Ker so bili na splo{no uspe{ni v vsaki novi
domovini, so bili tudi povsod razpoznavni in
v ospredju pozornosti predstavnikov drugih
ljudstev in kultur, tudi na Slovenskem. V dol-
gem obdobju slovenske literarne ustvarjal-
nosti, od najstarej{e zapu{~ine ljudskih pesmi
do sodobnih umetni{kih stvaritev, je nastalo
veliko literarnih del, v katerih so Judje pred-
stavljeni z razli~nih vidikov. Obsojanje Judov

vsebuje `e srednjeve{ka pesem o Veliki no~i
(Poga~nik 1974a: 48), motiviko Judov zasle-
dimo pri Trubarju (Poga~nik 1974b: 107,
132), Svetokri{kem (1974: 137–138), Valva-
sorju (1994: 272), Pre{ernu (1974: 38, 60) ter
{tevilnih poznej{ih slovenskih avtorjih.

Ko se lotevamo tovrstne slovenske kultur-
ne dedi{~ine, nam je jasno, da literarni ust-
varjalci v motivu Judov vidijo predvsem
simbol, ki presega zgodovinski in sociolo{ki
okvir. Na podro~ju katerekoli vrste predsod-
kov (rasnih, etni~nih, razrednih ali spolnih)
pa velja, da je edino pravo oro`je za boj s
predsodki resnica. Cankar je Jude presojal
pod vtisom razli~nih vrst predsodkov, ki jih je
prevzel iz okolice, v kateri je `ivel in deloval,
ne da bi pri tem zavzel izrazito osebno sta-
li{~e do njih. Druga~e je bilo pri pisateljih
judovskega rodu, saj so jih predsodki osebno
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prizadeli in so zato ~utili potrebo, da zavzeto
branijo Jude in njihove vrednote. Tak primer
je avstrijski pisatelj Stefan Zweig (1881–
1942), ki je bil v svojem zgodnjem obdobju
Cankarjev sodobnik, med prvo in drugo
svetovno vojno pa je do`ivljal nerazumno
preganjanje Judov. V omejenem obsegu za
primerjavo upo{tevamo le njegovo avtobio-
grafijo V~eraj{nji svet.

1 Mesto in na~ini predstavitve Judov pri
Ivanu Cankarju

Ivan Cankar je pokazal svoj odnos do
Judov v ve~ literarnih besedilih, kritikah in
pismih. V zgodnjem kriti~nem ~lanku Melan-
holi~ne misli (1900) pi{e, da je bil neki `idov-
ski vagabund na ^e{kem obto`en umora dveh
kr{~anskih deklet. Cankar obsoja surovo,
strastno, zverinsko preganjanje domnevnega
`idovskega zlo~inca in ugotavlja, da je ~lovek
»nedol`nega smehljaja« in »genljivih fraz«
zmo`en celo obrednega umora, proti temu pa
se niti ni mogo~e boriti; »tako je baje zahte-
vala vera. ^e ni zahteval ritus, je zahtevala
dogma« (Cankar 1970: 272).

Leto dni zatem v spisu Almanahovci
(1901) v slab{alnem pomenu omenja `idov-
sko-liberalni dunajski ~asnik Novo Pre{o –
Neue Freie Presse (Cankar 1975: 100). Isti
~asopis ozna~i negativno tudi v ~lanku Kako
sem postal socialist (1913) iz svoje poznej{e,
ljubljanske dobe. Cankar omenja ta list kot
glasilo »dunajskih nem{ko govore~ih `idov«
ter »glasilo avstrijske inteligence vseh narod-
nosti in ver«. Uvodne ~lanke, ki jih »v pale-
stinsko-pojo~em slogu pi{e gospod Moritz
Benedikt«, ozna~i kot »avstrijski evangelij«
(Cankar 1976: 120–121).1 Podobno pi{e
slab{alno o Judih tudi v feljtonu Zgodovinska
seja (1910); ironi~no jih omenja med tistimi,
ki so »po deveti de`eli« razglasili novico o
obstoju »umetnosti« (Cankar 1975: 221).

Najo~itnej{i zgled sovra`nosti do Judov v
Cankarjevi literarni kritiki je najverjetneje
njegova kritika Severjevega romana @ena iz
leta 1910. Ob kritiki slovenskega literarnega
{unda obto`uje nekega Juda, da je s svojimi
»umazanimi« novci pla~al {tudenta, da je
prevajal literarni {und, ki ga Slovenci dotlej
niso poznali, in s tem pla~al uni~evanje slo-
venske kulture.

V svojih pismih Cankar redko omenja
Jude.2 Njegov odnos do Judov se bolj jasno
ka`e v njegovih literarnih delih, predvsem v
kraj{i in dalj{i prozi, ~rticah, novelah in v
romanih Na klancu, Tujci, Hi{a Marije
Pomo~nice itn.

V noveli Kralj Malhus iz pisateljevega
dunajskega obdobja (1899) je za Malhusa
usodna @idinja, skoraj {e otrok, belega obraza
in globokih, zami{ljenih temnosivih o~i.
Vanjo se kralj tako zaljubi, da od vznemirje-
nja, sku{njav in ne~istih `elja povsem oslabi.
A dekle, ki si jo za`eli kralj, pono~i uide k
zanikrnemu {tudentu Milanu. Tedaj kralj po
vsem kraljestvu uka`e neizpolnjiv ukaz, naj
se prepove »spolna ljubezen« kot »nemaren
in nizek ~ut, ki nikakor ne pristoji plemeni-
temu rodu ~love{kemu, ustvarjenemu za
Boga, globoke misli, svete ideale in druge
vzvi{enosti« (Cankar 1971: 238).

V roman Na klancu (1901) Cankar vklju~i
podobo @ida, ki ne posreduje, ko je Jezus v
nemilosti: podobno kot »tisti `id v cerkvi, ki
sedi ob strani in gleda, kako bi~ajo Jezusa«,
tudi romarji na vozu proti romarski gori no-
~ejo ~akati male deklice Francke, ko jokajo~
te~e za vozom (Cankar 1971: 18).

Po drugi strani je Cankar so~uten do
uboge umirajo~e `idovske deklice Pavle v
romanu Hi{a Marije Pomo~nice (1904); v du-
najski bolni{nici jo obi{~ejo njen brat Edvard
in njene sestre. Cankar ozna~i Edvarda kot
lepega, ne`nega judovskega mladeni~a (Can-
kar 1972: 21–22, 56). V romanu ne dela razlik
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1 Povsem druga~no sodbo o istem ~asopisu in njegovem uredniku je navedel Stefan Zweig v V~eraj{njem
svetu. ^asopis je ozna~il kot edino dunajsko glasilo »velikega ugleda […], odli~ne dr`e, kulturnega
prizadevanja in politi~nega ugleda za vso avstro-ogrsko monarhijo« (Zweig 2008: 111).

2 Glej Pismo Karlu Cankarju 26. 2. 1900 v Zbranih delih, 26, 69–70 in Pismo Albini Löffler 28. 4. 1910 v
Zbranih delih, 28, 176.



med `idovskimi in ne`idovskimi dekleti; ko
pridejo v sobo angeli, ki imajo obraze bolnih
deklic, je med njimi »celo Pavla, `idovka«
(Cankar 1972: 78).

Cankar pa slab{alno ozna~uje Juda v
avtobiografski ~rtici Materina slika (1905), v
kateri se spominja, kako ga je `idovski trgo-
vec spodil, ko ga je prosil za materino sliko,
ki jo je po pomoti prodal skupaj s kov~kom.
Prvoosebni pripovedovalec ob tem dogodku
pomisli: »@id je in se veseli moje nezgode.«
(Cankar 1974: 329.)

Iz Cankarjeve primerjave s kr{~anskimi
dekleti je razvidno, da so imeli ljudje pred-
sodke do `idovskih deklet. V noveli Melitta iz
zbirke Volja in mo~ (1911) Cankar opisuje
poljsko Judinjo »prosojno belih lic« in tem-
nih o~i: »Melitta je bila tako lepa, da bi
~lovek omamljen pokleknil prednjo, ~e bi mu
povedala, da ni poljska `idinja, za katero so jo
razgla{ali, temve~ kr{~anska svetnica, sama
sveta Agata.« (Cankar 1974: 23.)

Delo, ki morda najbolj razgali Cankarjeve
predsodke o Judih, pa je njegova povest
Kr~mar Elija (1911). V njej oderu{ki Jud z
alkoholom ljudem uni~i pamet ter jim ukrade
njihovo premo`enje in posest. Osoj~ani ga
ozna~ijo za »antikrista« in »satana« in mu iz
ma{~evanja po`gejo doma~ijo. A Elija ~ez
~as na pogori{~u postavi gosposko hi{o in s
podlo`niki ravna »huj{e, nego svoje dni val-
pet s tla~ani«. Na vrhuncu svoje mo~i nasede
`enski, ki je za Osoj~ane tujka; ta ga z ne~i-
mrnostjo in razsipnostjo kmalu spravi na
boben, nato pa obubo`anega zapusti (Cankar
1974: 146–147).3

2 Stefan Zweig o predsodkih do Judov in
idejni razlogi za antisemitizem

Stefan Zweig v svoji avtobiografiji V~e-
raj{nji svet omenja mesto in usodo Judov v

Srednji Evropi, predvsem na Dunaju. V po-
glavju Universitas vitae posebej izpostavi
vlogo dunajskega Juda Theodorja Herzla
(1860–1904), ki ga je spoznal kot urednika
podlistka v Neue Freie Presse in ga do`ivel
kot prvo osebnost svetovnega formata, ki jo je
sre~al v svojem `ivljenju, ne vedo~, kak{en
preobrat bo povzro~ila v usodi judovskega
ljudstva.

Herzl je bil rojen v Budimpe{ti, v letih
1878–1884 je {tudiral na Dunaju. Prizadela
ga je sovra`nost do Judov na Dunaju in po
Evropi, predvsem pa degradiranje judovskega
~astnika francoske vojske Alfreda Dreyfusa
(1859–1935) na podlagi ponarejenih obto`b;
po krivem je bil namre~ obto`en vohunjenja
za Nem~ijo. Herzl je bil pri tem dogodku
navzo~ kot dopisnik; ko je Dreyfus obto`be
zanikal, je bil Herzl »iz dna srca prepri~an, da
je Dreyfus nedol`en, da so mu naprtili stra{no
breme izdajstva samo zato, ker je bil Jud«
(Zweig 2008: 114). Njegova obsodba je
izzvala proteste po vsem svetu, zato je bil leta
1899 pomilo{~en. Ko so Dreyfusa degra-
dirali, je Herzla »kakor me~ presunila misel
na ve~no izob~enje njegovega ljudstva. ^e je
lo~evanje neizogibno, potem naj bo popolno!
^e je poni`anje vedno znova na{a usoda, se
moramo z njo soo~iti s ponosom. ^e trpimo
zaradi svojega brezdomstva, si sami ustva-
rimo domovino!« (Zweig 2008: 114–115.)
Tako je Herzl leta 1896 objavil kratek spis
Der Judenstaat (Judovska dr`ava), v katerem
se zavzema za ustanovitev judovske dr`ave v
Palestini na podlagi mednarodnega sporazu-
ma. Njegova ideja je postala osnova za
sionisti~no gibanje, ki je po drugi svetovni
vojni za~elo uresni~evati ustanovitev judov-
ske dr`ave.4

Stefan Zweig ni bil religiozen Jud. Neko~
je zase dejal, da je »Jud po naklju~ju«,
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3 Zibelnik (2007) navaja in presoja {e druge omembe @idov v Cankarjevih delih, npr. v povesti Hlapec
Jernej in njegova pravica, noveli Dana, povesti Signor Antonio, ~rticah Moja miznica in Hudodelec itn.
Ugotavlja, da je Cankar v »nekaterih stikih z @idi do`ivel tudi negativne izku{nje […]. Vendar […] tudi v
stikih s Slovenci in Nemci ni imel samih pozitivnih izku{enj« (Zibelnik 2007: 70).

4 Sionizem je vzniknil po letu 1890 kot judovsko narodno gibanje, ki je prispevalo k oblikovanju judovske
narodne matice v Palestini in, pozneje, izraelske dr`ave.



a »naklju~je« je bilo dovolj, da je globoko
do`ivljal usodnost svoje judovske identitete.
Bil je kozmopolitski pisatelj, ki je `elel z
vsemi `iveti v miru in so`itju, a je moral
do`iveti tudi vzpon nerazumne nacisti~ne
ideologije in grozote druge svetovne vojne.
Pod vtisom preganjanja, ki ga je prisililo v
beg vse do Brazilije, je pred samomorom leta
1942 v uvodu v avtobiografijo V~eraj{nji svet
med drugim zapisal, da ni ob`aloval trenutka,
ko ni vedel, kam, »saj postane prav
brezdomec v nekem novem smislu svoboden,
in kdor ni na ni~ navezan, se mu tudi na ni~
ve~ ni treba ozirati« (Zweig 2008: 5). Temu
spoznanju pa ustreza Zweigova razlaga
pogostega nesporazuma v povezovanju Judov
z gospodarskimi zadevami. V prvem poglavju
z naslovom Svet varnosti izpostavi tisto, kar
Jude morda dejansko najbolj lo~uje od drugih
etni~nih skupin:

Ljudje na splo{no mislijo, da je glavni `iv-
ljenjski cilj judovskega ~loveka bogatenje. To
je velika zmota. Bogatenje zanj pomeni le
vmesno stopnjo, sredstvo, s katerim dose`e
resni~ni smoter, nikakor pa ni nekaj globljega,
notranjega. V resnici pa si Jud prizadeva za
svoj notranji ideal, ki je, da bi se povzdignil na
duhovno, vi{jo kulturno raven. Ta te`nja k
duhovnemu `ivljenju prek gole snovnosti se
nazorno ka`e `e pri vzhodnem pravovernem
judovstvu, kjer se mo~neje ka`ejo pomanj-
kljivosti in prednosti tega ljudstva: pobo`ni
razlagalec Svetega pisma v skupnosti velja
tiso~krat ve~ kot bogatin. Celo najpremo`nej{i
~lovek bo svojo h~erko raje dal za `eno
ubo`nemu duhovniku kot pa trgovcu. Ta nad-
rejenost duhovnih vrednot pre`ema vse sloje
Judov (Zweig 2008: 21–23).

Stefan Zweig v svoji knjigi najbolj
izpostavi uganko, zakaj je nestrpnost po prvi
svetovni vojni prerasla v sovra{tvo do Judov,
z nastopom nacizma pa v holokavst nepopis-
nih razse`nosti. [tevilne zgodovinske {tudije
o vlogi Judov v Evropi ob koncu 19. in na
za~etku 20. stoletja ugotavljajo, da zlasti v

kriznih ~asih vojne mno`ice nagonsko i{~ejo
gre{nega kozla in ga navadno najdejo v
tujcih. Judje pa so bili neizbe`na tar~a tudi
zaradi svojega vpliva na podro~jih gospodar-
stva in kulture.

Poglobljene zgodovinske in kulturolo{ke
{tudije opozarjajo, da je globlji razlog treba
iskati na duhovni in idejni ravni. V anti~nih
~asih so Judje nehote izzivali »narode« zaradi
svoje radikalne duhovne in eti~ne naravna-
nosti, v modernih nacionalisti~nih gibanjih pa
nastopi {e dodaten razlog: zavra~anje tra-
dicionalnih eti~nih osnov in obujanje `elje po
vra~anju v predjudovske in predkr{~anske
korenine. To je zna~ilno tudi za idejne tvorce
nacizma, ki so v judovski religiji videli praz-
noverje, ki je v nasprotju z germanskim
odkrivanjem davnih naravnih korenin nem{ke
kulture. To dokazujejo {tevilne izjave in
knjige, ki so jih pisali utemeljitelji nacisti~ne
stranke, med drugim tudi pruski general Erich
Ludendorff (1865–1937). V razburkanem
obdobju na za~etku 20. stoletja je bilo za Jude
posebno usodno, da so jih na Zahodu povsod
videli kot nevarne revolucionarje, zlasti v
zvezi z oktobrsko revolucijo v Rusiji.5

3 Psiholo{ki premislek o predsodkih do
tujcev in posebej do Judov

Razmislek o odnosu do Judov v evropski
in svetovni zgodovini dobi svojo pravo raz-
lago {ele v {ir{em kontekstu tematike tujstva,
ki je naravna resni~nost vsakega ~loveka.
Vsak ~lovek se ~uti tujca v svojem okolju in v
svoji eksistencialni zavesti, saj se nikoli ne
more povsem identificirati z okoljem in z
drugimi ljudmi, pa tudi ne s svojim lastnim
jazom. Ljudje {irokega duha v druga~nosti in
tujstvu prepoznajo smisel in bogastvo, za
ozkomiselne ljudi pa je vse, kar je druga~no,
mote~e in tuje ter zanje pomeni prikrito
gro`njo.

Ivan Cankar je v svoji ~rtici Melanholi~ne
misli nakazal podlago za premislek o
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Image of the Jew (3–30); Part Two (1914–33): The German Lands (137–161).



predsodkih, ki se kon~ajo z nasiljem, in se
tako izognil »rasni« konotaciji problema. Ob
spominu na na~in obsodbe »neznatnega
`idovskega vagabunda« na vislice nekje na
^e{kem je izrazil svojo sodbo o surovosti in
dvoli~nosti ~love{ke narave: »V tisti uri je
vrgel ~lovek raz svojo ramo spretno tkano
hinavsko haljo, ki se imenuje šcivilizacija’; in
natura se je pokazala v vsem svojem
veli~astvu.« (Cankar 1970: 271.) Onkraj vseh
rasnih in drugih premislekov vidi na delu
~love{ko »meso«, zato je vsak ~lovek bolj ali
manj ujetnik predsodkov s {kodljivimi
posledicami (Cankar 1970: 272).

Bergmann (1988: 9–34) navaja tri teore-
ti~ne vidike presojanja simptomov fenomena
predsodka v ~loveku: psihoanaliti~no razla-
go; teorijo o frustracijah, ki generira agresiv-
nost; teorijo o avtoritarnem tipu osebnosti.
Bistvo psihoanaliti~ne teorije razlage pred-
sodkov je domneva, da so predsodki posle-
dica nevroti~nega re{evanja notranjih psi-
hi~nih konfliktov v iskanju potrditve lastnega
jaza. Skladno s tem izhodi{~em predstavniki
psihoanaliti~ne metode razlagajo, zakaj se
agresivnost do tujcev stopnjuje v obdobjih
socialne, ekonomske in politi~ne krize, ko je
lastni jaz {e posebej postavljen pred preiz-
ku{njo. Teorija o notranjem razmerju med
frustracijo in agresivnostjo temelji na domne-
vi, da agresivnosti sploh ni brez predhodnega
ob~utka frustracije. Na to teorijo se navezuje
razlaga katarze v smislu prena{anja agresiv-
nosti na »gre{nega kozla«. Tretja vrsta psiho-
lo{ke razlage nestrpnosti in predsodkov pa
izhaja iz ugotovitev, da obstaja poseben tip
ljudi, ki so po naravi avtoritarni in so zato v
primeru, da pridejo na oblast, posebno ne-
varni.

Kombinacija vseh treh ozadij za nestrp-
nost in predsodke razlo`i, zakaj se v vseh
~asih dogaja posplo{evanje, s tem pa se ust-
varjajo razli~ni stereotipi o posameznih naro-
dih, religijah, kulturah, stanovih in poklicih.
Ugotavljanje psihi~nih osnov nestrpnosti in

predsodkov pomeni tudi iskanje mo`nosti za
izhod iz nevarnih in {kodljivih psihi~nih
stanj. Zagovorniki psihoanaliti~ne razlage
predsodkov i{~ejo re{itve predvsem na indi-
vidualni osnovi ozave{~anja, raziskovalci bolj
sociolo{ke smeri pa ve~jo pozornost posve-
~ajo dru`benim in vzgojnim sistemom. Raz-
logi za raziskovanje izvorov predsodkov in
njihovega premagovanja se v novej{em ~asu
niso zmanj{ali, temve~ pove~ali. @ivimo
namre~ v izrazito globalnem svetu, ki je v
kriznih ~asih vse bolj izpostavljen morebitni
agresivnosti ve~ine do predstavnikov
manj{ine.6

Judje so imeli med priseljenci po vsem
svetu v razli~nih zgodovinskih obdobjih
poseben status. V kr{~anskem okolju se
Judje, ki so zavestno varovali svojo religijsko
identiteto, niso mogli izogniti posledicam
izrecnega zavra~anja Jezusa v primarnih virih
in zato tudi ne o~itku, da so njihovi »o~etje«
pri rimskih oblasteh izsilili njegovo smrtno
obsodbo. Prav tu pa je izvor srednjeve{ke
kr{~anske legende o blode~em Ahasverju, ki
je postala osnova za skoraj nepregledno
{tevilo literarnih in glasbenih stvaritev motiva
blode~ega Ahasverja v evropski kulturi,
pomembno pa je zaznamoval tudi slovensko
slovstvo.

4 Sklep

Kriti~ni ocenjevalci vloge Judov v njihovi
novi domovini so bili pozorni predvsem na
njihov odnos do ve~inskega prebivalstva. Pri
Judih so odkrili razloge za kritike, zlasti ker
so se veliko udejstvovali na finan~nem pod-
ro~ju; od tod stereotipi o judovskem pohlepu
in brezsr~nosti. Izku{nje in pogledi o tem so
motili tudi Ivana Cankarja. Ker Judov in
judovstva ni poznal dovolj dobro, tematika ni
pri{la v sredi{~e njegovih refleksij, ki sicer
dajejo enkraten pe~at njegovemu literarnemu
ustvarjanju in vrednotenju. Cankarjevi liki
Judov in njegove sodbe o njih razkrivajo, da
stereotipno opisovanje Judov v literaturi, ki
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ga sre~ujemo v nekaterih, a ne vseh pisatelje-
vih delih, samo po sebi {e ne ka`e zanesljivo,
kako trdno je Cankar do`ivljal predsodke o
Judih in koliko so bili ti zakoreninjeni v njem.
Neskladje presoje Judov v razli~nih pisatelje-
vih delih ka`e, da se njegovo pisanje ni vedno
ujemalo z njegovimi sicer{njimi vrednotami,
stali{~i in prepri~anji. Prav to pa je prednost
Stefana Zweiga, ki sicer ni bil ortodoksen
Jud, a se je kot Jud identificiral z duhovno
osnovo judovstva. Po notranji nujnosti svoje
pripadnosti judovstvu je lahko presodil
dejanski pomen judovske duhovne kulture v
Evropi, v najbolj masovni in uni~ujo~i stihiji
antisemitizma pa je bil prisiljen izraziti svoje
za~udenje nad nerazumnim sovra{tvom do
Judov v programu nacionalisti~no obreme-
njenih ideologij. Iracionalnost antisemitizma
in predsodkov vseh vrst pa je poseben razlog
za intenzivno raziskovanje tega pojava na
podro~jih zgodovine, psihologije, teologije in
drugih humanisti~nih znanosti.
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