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Antidreyfusar 

 

Godefroy Cavaignac, nekdanji vojni minister – ki je Alfreda 

Dreyfusa pred Skupščino razglasil za krivega – v svojem 

predavanju v okrilju Francoska domovina v Nancyju 1. 

decembra 1901: 

 

Ne bom se vdal niti tukaj, v tem mestu, zgrajenem na razvalinah 

meje, ki ostaja kakor občutnejša brazgotina slabo zaceljene rane, 

nikakor se nočem prepustiti sugestijam lahkega in hrupnega 

domoljubja. Ko pa – kakor mi – spremljate to propagando, ki se 

loteva živih izvirov nacionalnega življenja in ki nadaljuje s svojim 

razkrojevalnim delom, ki trosi svoj strup od univerze do 

parlamenta in od šole do kasarne, kako naj ne bi omenil spomina 

na čustva in tendence, ki so dan po polomih iz leta 1870 prodrle v 

vse francoske duše, ki so trideset let obvladovale politiko, 

nacionalno življenje, vse dele brez izjeme. 

 

Te misli, vselej navzoče na dnu src, so za trideset vsilile začasen 

molk najnasilnejšim antagonizmom. Občasno so v nedrih 

parlamentov, ki so se zvrstili po letu 1875, prepovedovale, da bi 

dali v razprave, četudi najlegitimnejše, vse, za kar se je zdelo, da 

teži k povečevanju nacionalne sile in vojaške moči Francije. 
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[...] In le kdo se spomni tega stavka, ki je bil kakor razmnožen v 

vseh republikanskih programih in v katerem je v čast Tretje 

Republike navedeno, da je obnovila zagotovila miru in nacionalne 

obrambe. 

 

In če se vrnemo še dlje, v samo uro poloma, ali niso prav ti prvi 

pognali v žrtvovanje vse tiste, ki so dali svoje življenje, da bi 

rešili, kar je še bilo mogoče rešiti od moralne dediščine Francije, 

in ki so celo po porazu, ki ga ni bilo mogoče preprečiti niti z 

obupanim bojem,  mislili  in pri tem niso sodili, da ni sramoten  

poklic dati življenje za  idejo  še zmeraj obstaja nekaj, kar je 

treba ohraniti za prihodnost in za veličino francoske domovine. 

 

In vse tiste, ki so leta 1870 umrli, in tiste, ki so od takrat delali, 

da bi obnovili vojaško moč Francije, je obvladovala ena sama 

misel, ideja, da polom leta 1870 ni bil dokončna obsodba, da 

lahko Francija počne še kaj drugega, kakor da sama razglaša svoj 

propad; in s to potrebo po obnovi se je neločljivo povezala ta 

druga ideja, da so veličina nacije, intelektualno žarenje njenega 

nacionalnega genija pa tudi razvoj njenih materialnih interesov, 

neposredno odvisni od njene vojaške moči, od odločnosti 

državljanov, da v dnevih nacionalne krize žrtvujejo tudi svoj 

obstoj, da obvarujejo skupno dediščino. 

 

Prevod: Drago B. Rotar 


