
Salon Schmuus er glad for at være vært for denne film og introducere den. 

Vi er en  jødisk kultursalon for jøder og ikke-jøder, med foredrag og sammenkomster ca. 1 gang om 

måneden som vi holder på en cafe. Alt interesserer os mellem himmel og jord, der er af jødisk interesse, 

musik, film, bøger, videnskab, samfundet og selvfølgeligt historie. 

I disse mærkelige tider er det skønt, at vi kan bidrage til den jødiske filmfestival med nogle tanker om 

fransk-jødisk historie som baggrund til filmen. 

Hvor skal vi begynde? 

De fleste af jer har stået foran Notre Dame katedralen i Paris. 

Men hvor mange af jer har tænkt på de jødiske sammenhænge? Notre Dame 

symboliserer Frankrigs  forhold til jøderne og bringer os direkte til Dreyfus-

affæren. 

 

 

 

 

 

Kig på facaden og de tre porte. Til højre er Skt. Annæ porten. Skt. Anna var 

Jomfru Marias mor, og de to billedfriser oven på porten skildrer hendes liv. 

 

 



Vi ser jødiske figurer i disse friser. Vi ser Joachim at gøre kur 

til Anna, de holder hinanden sødt i hånden, mens englen ser 

på dem og så går de i Templet med offergaver. Templet er 

faktisk en synagoge, der står ypperstepræsten foran 

bimaen/læsepulten og torarullen er der også. Ovenpå bimaen 

hænger ner tamid, det evige lys som man altid kan finde i 

synagoger. 

På figurerne er let at se, at de er jøder – de bærer de spidse 

hætter, som jøderne var tvunget at bære dengang. Sådan så jøderne ud, da katedralen blev bygget i det 

13.århundrede.  Billedfrisen viser også, at man havde et indgående kendskab til hvordan synagoger og 

jøder ser ud og hele billedrækken er meget sympatisk.  

Hvis vi kigger videre, ser vi to kvindefigurer, der flankerer 

hovedindgangen. Sådanne statuer finder man ved indgangen af mange 

franske og tyske kirker. De symboliserer den kristne kirke og og den 

jødiske tro, synagogen, Ecclesia et Sinagoga på latin .  

Den ene er en stolt ung kvinde med krone på hovedet, hun holder i den 

ene hånd en stav med kors på toppen og i den anden en kalk, et stærkt 

kristent symbol. Den anden kvinde står der med bøjet hoved, hendes 

krone faldt på gulvet, hendes stav er knækket og i den 

anden hånd holder hun lovtavlerne, der er vendt nedad. De 

duer ikke mere. Hun kan ikke se, fordi hun har en slange 

viklet om hovedet og foran øjnene. Budskabet er klart for 

enhver der træder ind i katedralen, vælg den kronede 

jomfru og hold dig fra slangen, de besejrede, svigefulde 

jøder. 

Man kan se de fransk-jødiske relationer i dette 

spændingsfelt – kendskab og en slags accept på den ene 

side og afvisning og forfølgelse på den anden. 

Uddrivelse 1182 

Hvis vi starter i begyndelsen, menes at de første jøder ankom som 

fanger efter Templets ødelæggelse. Kejser Vespasian sendte 3 både 

med jødiske fanger i 70 til Arles, Bordeaux og Lyon, og det er der, at 

jødisk liv startede i de franske områder. 

Og så følger den turbulente jødiske historie i området, som nu er 

Frankrig, ligesom som alle andre steder I Europa i middelalderen – 

en lind strøm af forfølgelse, uddrivelse, accept, guldalder – vi 

nævner her Rashi af Troyes i 11. årh, den store Talmudkommentator og 

dommer, beskyldninger for ritualmord, massakrer, første korstog 1094 ,  og så 

året 1240 når alle Talmud (bibelforklaringer) blev konfiskeret og brændt på et 

kæmpe bål lige ved siden af Notre Dame efter en uges retssag, hvor rabbinere 

og skriftlærde forsøgte at forsvare Talmud over for kristne teologer, så kom 

perioder med vækst, men hvor jøder skulle bo i bestemte carrieres/juiverie,  



faktisk gettoer,  låst med kæde om natten, de skulle bære forskellige tegn for at kunne blive identificeret 

som jøder, så som gul cirkel på tøjet, en gul eller spids hat. Vi må også nævne  1500-tallets Provence, under 

pavens beskyttelse, når konge og pave stredes om magten. Det er tiden af arba kehilot (de fire 

menigheder), Cavaillon, Carpentras, L’Ile sur la Sorgue og Avignon. Dem som var med os  på JCCs rejse i 

Provence har oplevet  de vidunderlige baroksynagoger. 

Men til billedet hører også, at Frankrig var det første land, som 

gav borgerrettigheder til jøderne i 1790 under den franske 

revolution. Alsace lidt senere. Dog skal det siges, at der var en 

del protester og oprør imod. De andre europæiske lande fulgte 

senere efter. 

I Danmark 1848. 

 

Med den franske revolution dukkede et nyt begreb op citoyen – 

medborger. Hvem var medborger?Det er jo ikke, at 

revolutionens ledere og bagefter Napoleon elskede jøder, han 

bliver citeret for: Jøderne er anstødelige, feje og grusomme, men 

Frankrig havde brug for loyale 

skatteborgere, der deltog i militære 

kampagner og derfor stillede Napoleon et 

enkelt sprørgsmål til jøderne – Vil I være 

medborgere og forsvare faderlandet eller 

fremmede? Og de franske jøder svarede 

med et rungende ja. Berømt billede af 

overrækkelse af ligebrettigelses 

dokumentet i 1806 –  i midten står den 

nådige landsfader med loven i hånden, vi 

ser kvinden, der symboliserer de jødiske 

medborgere med jødiske symboler bag 

hende, menoraen og paktens ark, i hånden 

holder hun lænken som er brudt nu, til 

venstre knæler taknemmelige rabbinere,  manden i sort med den mærkelige hovedbeklædning er 

præsidenten af den Store Sanhedrin,  Napoleon gjorde nemlig et vigtigt skridt, da han sammenkaldte den 

Store Sanhedrin efter oldtidens mønster – han ville have een institution at forhandle med – det er 

stadigvæk et problem for statsmagterne i hele verden, at jøder har mange grupper og institutioner, som vil 

repræsenterer dem. Men Napoleon løste problemet med en central instans. I Frankrig lever de 

napoleonske traditioner videre, de franske jøders konsistorium/Consistoire er den øverste jødiske 

myndighed.  

Efter 1806 begyndte en nogenlunde stabil periode med vækst. Ligeledes viste jøder deres taknemmelighed 

for den vundne frihed ved store pengetilskud og frivillig deltagelse i fædrelandets kamp. 

De franske jøder var en meget forskelligartet gruppe, geografisk, regionalt, svært at sammenfatte kort.  

De fleste franske jøder boede omkring Paris og i storbyerne, de kaldte sig stolt israelitter. De var 

velintegreret i det franske samfunds økonomiske og kulturelle liv  og følte sig sikker i deres position. De var 



meget patriotiske, mange af dem forkastede 

jødedom og efterlevede det katolske aristokratis 

livsstil. Eksempel her Nissim de Camondo museum 

i Paris, etableret i 1917. Denne velhavende 

families hjem adskilte sig ikke fra deres ikke-

jødiske naboer. Der var jødiske kvindesaloner , som samlede intelligentiaen, både jøder og ikke-jøder, 

(Georg Brandes kom der også),  kunstnere, politikere, journalister, forfattere kom der. Fx salonen af 

Geneviève Bizet Straus Halevy, hvis hjem blev en slags hovedkvarter for dem, der støttede Dreyfus. Fra 

tidens jødiske kulturpersonligheder kan jeg nævne Camille Pissarro, eller Marcel Proust, filosoffen Henri 

Bergson eller Emile Durkheim, sociologiens fader, eller Rotschild familien selvfølgeligt. Men Maupassant, 

Degas, Zola, Renoir og Cézanne kom også i hendes salon.   

I modsætning til  de assimilerede parisiske ”israelitter” var der de østeuropæiske masser af indvandrere, de 

blev kaldt ”jøder”, juifs,  og som de assimilerede så ned på. 

Her var Alsace også et særtilfælde med en mere traditionel jødedom, de var askenasiske, som kom fra mest 

Tyskland. De parisiske jøder var for det meste sefardiske. 

Men det med ligeberettigelsen var det så ikke så enkelt. En ting er loven om medborgerskab, andet er 

praksis. 

Først i1831 blev den jødiske religion endeligt ligebrettiget, dvs. rabbinere fik løn fra staten. 

Emancipationen betød, at jøder havde adgang til at blive parlamentsmedlemmer, studere på universiteter, 

de kunne deltage i samfundsliv, blev officerer i militæret.  The sky is the limit, troede man. 

I takt med emancipationen voksede også antisemitismen frem, centralt 

står Edouard Drumont med  sin bog La France Juive – Det jødiske 

Frankrig, hvor han angreb jødernes rolle i Frankrig  og agiterede for at 

lukke dem ude fra samfundet. Hans blad  La Libre Parole havde samme 

synspunkt og var god til at vække en antisemitisk stemning. Se billedet 

fra 1893. Jøden er som et dyr, penge mellem hænder og fødder, omfavner 

hele jordkloden . Den nazistiske Der Stürmer havde noget at lære her.  

Drumont fik mange tilhængere og havde sit højdepunkt under 

Dreyfussagen og var en af Dreyfus' mest højlydte modstandere.  

  Og så kom Dreyfus-affæren 1894-1906, som krakelerede overfladen af den 

franske republik og illusionen som en oase for jøder, og for altid har ændret det 

franske samfund til en tid før og en efter Dreyfus. Sagen, som var et 

justitsmord, en falsk anklage om forræderi mod den eneste jødiske officer i 

generalstaben, delte det franske samfund i slutningen af 1800-tallet.  

Den ustabile plads de franske overklasse jøder havde i Frankrig har 

eksploderet under Dreyfus affæren. 

For jøderne betød sagen, som Marcel Proust, som var halvjøde, skrev om det, 

at den sociale kalejdoskop af Paris var vendt nedad og Dreyfus affæren  

skubbede  jøderne ned på det laveste trin af den sociale rangstige.  

https://da.wikipedia.org/wiki/1800-tallet


Dreyfus-affæren blev afgørende for jøderne og 

deres forhold til Frankrig, men også for det 

franske samfund, fordi kampen for retfærdighed 

skilte fronterne mellem de progressive, 

antiklerikale del af Frankrig og de konservative, 

katolske og antisemitiske,  ikke kun udfordrede de 

assimilerede jøders status og identitet, men drog 

den franske republiks udkæmpede idealer som 

frihed, lighed, broderskab i tvivl. Samfundet blev 

delt i dreyfusards – støtter, som troede på hans 

uskyld og anti-dreyfusards, som anså ham at 

være en forræder.  

På det menneskelige plan ødelagde sagen private 

forhold og kostede venskaber og brud i familier. 

På den satiriske tegning er en 

familiesammenkomst før de diskuterer Dreyfus – 

og efter. Der var optøjer, hvor pøbelen brændte 

Dreyfus-figur af.  

På mange måder stod kampen om Dreyfus mellem venstrefløjen, de sekulære, som støttede 

republikken, retsstaten og de konservative, katolske kræfter, der fandt en jødisk syndebuk for at 

dække over militærets handlinger. Her kan man tale om den dybe stat, fake news overfor retsstaten. 

Der er moderne parallelle… Her var den eksisterende antisemitisme kærkommen, den eneste jøde i 

generalstaben var en oplagt forræder, og militærets, statens magt kunne ikke drages i tvivl. 

Derfor må Dreyfus-affæren ses på to planer, det franske samfunds dilemma omkring retsstaten og 

fra jødisk synsvinkel – en modbydelig antisemitisk hændelse.  

 Filmen, som er en fremragende klassisk historisk film, fortælles fra en uvant synsvinkel og 

koncentrerer sig om militærets rolle og andre aspekter af sagen er der mindre plads til. 

Det er ofte nævnt, at det var Dreyfus-afffæren, som overbeviste Theodor Herzl om ideen om zionisme,  at 

jøder har brug for deres eget land for at kunne leve i fred. Moderne forskere mener derimod, at selv om 

Herzl som journalist i Paris dækkede begivenhederne, men nævner det jødiske aspekt kun et sted, og det er 

eftertiden der har overdrevet affærens indflydelse på hans ideer. Man mener, at sammen med andre 

troede også Herzl på Dreyfus’ skyld i begyndelsen, selv om han var godt klar over den eksisterende 

antisemitisme i Frankrig. Man tror, at han blev ansporet til zionismens idé, 

da den antisemitiske Karl Lueger blev udnævnt til overborgmester i Wien.  

Først da den massive kampagne for Dreyfus’ frigivelse løb af stablen, blev 

Herzl opmærksom på sagens jødiske sammenhænge, og det nævner han 

selv i sine senere skrifter. 

Forfølgelsen af Dreyfus og antisemitismen i Frankrig sluttede desværre 

ikke, da han blev frifundet. I 1902 døde forfatteren Émile Zola, hvis artikel 

J’Accuse/Jeg anklager (faktisk filmens originale titel) blev centralt i sagen.  

https://da.wikipedia.org/wiki/Republik
https://da.wikipedia.org/wiki/Konservativ


Da Dreyfus kom til hans begravelse, skød en højreorienteret journalist på Dreyfus. 

De franske jøders videre skæbne vidner også derom. Under Holocaust døde ca. 110.00, 25 %, og så taler vi 

ikke engang om antisemitiske hændelser og terroraktioner i vores tid. 

Til Dreyfus’ videre skæbne hører, at efter sin rehabilitering 

er han genindsat i hæren, udnævnt til major, men kort tid 

efter gik han på pension på grund af svækket helbred, som 

følge af hans fangenskab på Djævleøen, men han 

genindtræder igen i hæren, da den Første Verdenskrig 

begynder og sammen med andre franske jøder kæmper i 

krigen. 

Dreyfus-sagen havde store konsekvenser for det franske 

samfund og på kampen mod antisemitisme. Den førte til det 

franske samfunds sekularisering og adskillelsen mellem stat og 

kirke. Filmen handler ikke kun om Dreyfus, men også om kampen 

om den franske samfunds sjæl og kampen mod antisemitisme uden ende 

og som fortsætter også i dag i det 21. århundrede i Frankrig og andetsteds. 

Også i Danmark. Polanskis budskab er, at denne kamp ikke er håbløs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I marts 2013 frigav det franske forsvars historiske afdeling (Service Historique de la Defense, SDH) 

alle også tidligere hemmeligholdte dokumenter om Dreyfus-affæren. De er frit tilgængelige på 

internettet.  

https://da.wikipedia.org/wiki/Internettet

