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Antidreyfusar 

 

Maurice Barrès o nacionalizmu in antidreyfusistih v članku 

Stanje vprašanja v časniku Le journal, 4. oktobra 1898: 

 

 

»Osvoboditev izdajalca Dreyfusa bi bila prava malenkost, toda če 

je Dreyfus več kakor izdajalec, če je simbol, pa je nekaj drugega: 

je afera Dreyfus! Stojte! Zmagoslavje tabora, ki podpira Dreyfusa 

– simbol, bi zagotovo postavila na oblast ljudi, ki bi nadaljevali s 

preobrazbo Francije v skladu s svojim lastnim duhom. Jaz pa 

hočem Francijo ohraniti. 

 

Ta opozicija je nacionalizem. Mislite in si domišljate, da nas boste 

podredili svojim sanjam. Mi ugotavljamo pogoje, ki edini lahko 

ohranijo Francijo in jih sprejemamo. 

 

Prav res me mika, da bi zvedel, kaj veljajo med zaprtimi sejami 

vaše vlade »velikodušne preference«! 

 

In abstracto je mogoče zagovarjati to tezo in ono tezo, lahko v 

skladu s srcem, kakršno pač imamo, ceniti ali v nič dajati vojsko, 

vojaško sodstvo, rasne boje. Toda ne gre za vaše srce, gre za 

Francijo in ta vprašanja je teba obravnavati v razmerju do 

interesa Francije. 

 

Nikakor ne smemo odpraviti vojske, ker milica, prosim, verjemite 

mi, v Loreni nikakor ne bo dovolj. 

 

Nikakor ne smemo odpraviti vojaškega pravosodja, ker nekatere 

napake, ki so nepomembne pri civilistih, postanejo s svojimi 

učinki zelo hude pri vojaku. 
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Nikakor se ne smemo pritoževati nad antisemitiskim gibanjem v 

trenutku, ko ugotavljamo velikansko moč judovske nacionalnosti, 

ki s »prekucijo« ogroža francosko državo. 

 

Tega ne bodo nikoli razumeli, si mislim, teoretiki z Univerze. Oni 

ponavljajo [...]: "vselej moram ravnati tako, da lahko zahtevam, 

da moje dejanje služi za univerzalno pravilo". Sploh ne, gospodje, 

pustite te velike besede večnosti in univerzalnosti, in ker ste 

Francozi, se potrudite ravnati v skladu s francoskim interesom 

današnjega dne.« 

 

 

 

 

2. 

Maurice Barrès je leta 1899 takole pozdravil ustanovitev 

dnevnika La Fronde, ki so ga v celoti vodile ženske: 

»[...] če [revija La Fronde] le nima smešne pretenzije, da bi 

hotela igrati vlogo moškega časnika. Kaj naj bi predstavljala v 

tisku? Ženske možgane, ki vse presojajo s partikularne zorne 

točke... Ne! Ne morem si predstavljati [Henryja] Rocheforta v 

spodnjem krilu!« 

 

 

Prevod: Taja Kramberger 

 


