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Ob osmih je. To pariško jutro je mrzlo in deževno. Tla so 

mastna. Debeli bledi oblaki plavajo pod razbarvanim nebom. 

Mimoidoči hitijo proti École militaire. Trg Fontenoy že preplavlja 

valoveča množica, ki jo zadržujejo agenti. Srajce, suknjiči, 

klobuki in vojaške kape tvorijo gibljiv podstavek za steber v 

spomin na leti 1870-71, trdo pričevanje o junaštvu. Ulice v 

soseščini so reke vznemirjenih obrazov. 

Za veliko rešetko, na dvorišču Morland, širnem, kvadratnem, 

slovesnem, se čete začenjajo zbirati. Oddelki gredo v 

mimohodu. Slišim en sam korak, narejen iz stotin korakov, 

kratka povelja, trkanje pušk, vrvic in sabelj. Vidim dekor: ob 

straneh čokate stavbe, ki bodo omejevale dramo, okraste in 

pobeljene, z okni, jih krasijo obrazi. V ozadju École de guerre, 

njena ura v središču, njeni stebri, pusto dvorišče, zaprto z 

drugo rešetko, na stranskih pilastrih pa vojaški in civilni gledalci 

v različnih držah, žive kariatide  pretirano vznemirja že čakanje. 

Niti mrmranja ni. 

Iz minute v minuto nastaja pravilno obzidje, ta palisada iz 

vojakov vseh zvrsti, ki metodično zasedajo svoja mesta in 

katerih topotanje suši namočena tla. Trobente zadonijo čisto od 
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blizu, druge od daleč, pa še druge, ki jim po vsem videzu 

odgovarjajo. Zdaj je spektakel pripravljen. Dvorišče je 

obkroženo z dolgim geometričnim trakom iz tkanine, teles in 

jekla, pehota, konjenica, topništvo in pratež v lepi in dosledni 

disciplini; toda navkljub raznoličnosti uniform se vse zliva v eno 

sivkasto-modro gmoto, ki jo mestoma prekinjajo odsevi čelad iz 

bleščečih srebrnih trakov, in glasbil, ki se iskrijo kakor mučilna 

orodja. Prostor v središču je ostal prazen, velikanski in 

svetlikajoč se od blata. Prav tukaj se mora dopolniti usoda. 

Pogled vseh je uprt v veliko uro, ki počasi žveči čas. Tam doli 

na desni so temačna in zastražena vrata, skozi katera bo moral 

priti. Kako prenaša približevanje kazni? V stranski ulici med 

dvema stavbama se svetlikajo oklepi ob črnem furgonu, ki bo 

izhod iz sramote. Prihaja pet jezdecev, en general, dva častnika 

in dva dragonca, ki poskakovaje prijezdijo v srednjo puščavo in 

ji dajo njen strašni pomen. Postavijo se nasproti École de 

guerre. Še nekaj minut... Še dve... Ne! Ure zazvonijo. General 

izvleče sabljo. Zaropotajo bobni. Njihovo zamolklo godrnjanje 

izraža zadržani drget vsega tega nemega zbora. Usodna vrata 

se odprejo in spustijo skozi strah zbujajoče spremstvo: štirje 

topničarji; med njimi krivec; čisto blizu rabelj, adjutant 

republikanske garde. Ta mračna skupinica prihaja z vojaškim 

korakom od strani, po diagonali. Ustavi se nekaj metrov pred 

generalom. Vsa srca vztrepetajo. Zavlada viharna tišina. Oblaki 

se razmaknejo, sončni žarek, kratek in krvav, zlije nekaj 

življenja na to smrt, ki je hujša od smrti. 



Prikaže se pisar. Bere sodbo. Vendar se njegov glas izgublja v 

prostoru, tako kakor generalov. Eksekutor, nekakšen očeladeni 

orjak, se tako približa obsojencu, otrpli in mračni silhueti, na 

kateri se zbere vsa pozornost. Sploh se ne obotavlja in se loti 

čepice: odtrga insignije, tenke zlate vrvice, okraske s suknjiča 

in rokavov. Lutka se prepušča okrutnemu opravilu. Celo dvigne 

roke. Zavpije nekaj besed: »Nedolžen! ...dolžen! Živela 

Francija! ...« Ki gredo le stežka skozi od tesnobe težko vzdušje. 

Zunaj, na trgu, v ozadju, na podstavkih se množica vznemiri in 

rjove. Tulijo. Žvižgajo. To je vihar prepletenih in predirljivih 

zmerjanj. Jeza premaguje pobitost in otopelost. 

Toda nihče ne zavpije nestrinjanja noter, med vojake, priče in 

sodnike. Vzamem kukalo. Pleše mi v rokah in skozi nekakšno 

soparo od blizu spremljam to simbolično lupljenje, padanje 

gumbov in epolet. Obsojenec se ne umakne in se ne strese. 

Podvržen je kakor otrpla otroška lutka. Zaslutim  njegovo 

trikotno in bledikasto glavo, dvignjeno v poslednjem izzivu. 

Njegovo telo me prevzame, to razvpito in lažnivo telo, ki ga kos 

za kosom skubijo tega, kar mu je dajalo družbeno vrednost, 

rang in prisvojeno stopnjo. 

Zdaj je eksekutor povsem sklonjen. Dejavno, natančno brska, 

trga in odstranjuje rdečkaste trakove s hlač. Ali padajo ti 

predmeti ali pa kosi življenja, cunje časti? 

General in njegov spremstvo ostajajo trdno na svojih konjih. 

Vojaško obzidje je brezčutno in napeto. En sam dih, v enakem 

ritmu kakor ena sama groza. Konec je materialne muke. Orjak 

izvleče sabljo tistega, ki je bil stotnik, in jo z enim suhim 



udarcem, zadnjim bliskom, zlomi na kolenu. Ti ostanki so na 

tleh, bedne cape, kaznovane za svojega podlega nosilca, mrtve 

namesto njega in uvele skupaj z njim.  

Kaj je mogoče več storiti temu malemu avtomatu, popolnoma 

črnemu in brez vsega, temu odvratnemu živinčetu izdaje, ki 

ostaja pokonci na svojih togih nogah, ki je preživela svojo 

katastrofo, strašilo za šibke, nadloga za močne? Izpostavili ga 

bodo preziru tistih, ki so bili njegovi tovariši in ki jim je 

pripravljal poraz, vseh teh vrlih častnikov, vseh teh skromnih 

vojakov, nepremičnih in prestrašenih, pri katerih se bes bojuje 

z gnusom in ostanki usmiljenja, ki se obdržijo v plemenitih 

dušah celo vpričo najhujših hudodelstev. Defiliral bo pred temi 

poštenjaki, pred poštenostjo, pred disciplino, pred dolžnostjo, 

pred temi neopaznimi junaštvi, vsemi čustvi, ki so zanj, 

izdajalca, ki so ga omračile monstruozna moralna zastranitev, 

nerazumljiva in grešna izprijenost, brez pomena. 

Pogrebno spremstvo se spet začne premikati. Gre okrog tega 

vojaškega zidu, teh izbočenih prsi, ki jim je prepovedana 

sleherna vnanja manifestacija, je pa njihova krčevitost le še 

strašnejša. Toda nekdo, ki je del množice, kaotično občuti vse 

obdajajoče ga vtise. V slehernem človeku, v slehernem častniku 

sem. Pridružujem se njegovi revolti, njegovi zgroženosti: »To je 

stiska bližnjega.  Da, toda potrpežljivo, hladno si je prizadeval 

za propad vseh.  Rodil se je kot izdajalec.  Ne, vsakdo naredi 

in skazi svojo dušo. Lahko bi se oprl na zgled.  Prestal je 

martirij.  Moralno trpljenje za tega zlikovca ni nič. Onkraj 

njega je; nas so bolj trpinčili kakor njega.« 



Vendar se približuje med svojimi stražarji, hodeče truplo, z 

nezavednim paradnim korakom, mršav za poglede, toda zrasel 

zaradi sramote in tak, da ga je sovraštvo zajelo in ga obvladal 

čutni vrtinec. Blizu nas je našel moč, da je vzkliknil: « Nedolžen! 

» z nedolžnim in zasoplim glasom. Tu je, pred menoj, za 

trenutek mimohoda, s suhim očesom, s pogledom, ki se 

nedvomno izgublja v preteklost, saj je njegova prihodnost 

umrla s častjo. Nima več starosti. Nima več imena.  Nima več 

barve. Je barve izdajalca. Njegovo obličje je sivkasto, plosko in 

nizko, ni videti obžalovanja, vsekakor je tuje, razbitina iz geta. 

Ostala je neupogljiva trdovratna  drznost, ki prežene sleherno 

sočutje. To je njegov zadnji sprehod med ljudmi in dejali bi, da 

ga izrablja, tako zelo se obvladuje in se upira ponižanju. 

Strašno znamenje je, da ta volja ni izginila v blatu, da se ni ne 

zrušila ne opešala. Jok se v tej tragični okoliščini ne bi podal 

podležu. 

Ljudsko rjovenje je prenehalo. Tisto malo sonca je izginilo. Naši 

živci so izčrpani. Čas je, da se drama konča. Degradacija in 

mimohod sta trajala natanko deset minut, toda naše 

vznemirjenje je prehodilo vso številčnico. Konec tega 

strašljivega pohoda je črni furgon tam doli v majhni aveniji, 

kamor truplo naposled pride in se podprto od dveh žandarjev 

stlači vanj. Znebili smo se njegove navzočnosti.  

Življenje se spet začne. Čete se razidejo. Drdrajte bobni! Donite 

fanfare! Vrzite čez ta nečedni pogreb svoj zvočni in ponosni 

plašč. Puške se postavijo pokonci. Vojaki odločno korakajo in ta 

prizor se jim je za vselej vtisnil v oči. Ideja očetnjave je namreč 



tako vrojena in vzvišena, da črpa moči iz antiteze in da jo 

napadi nanjo razvnamejo. Na ostankih tolikih verovanj eno 

samo ostaja realno in iskreno: tisto, ki varuje našo raso, naš 

jezik, kri naše krvi in zaradi katerega smo vsi solidarni. Te 

strnjene vrste so naše. Bednik ni bil Francoz. To smo vsi 

razumeli zaradi njegovega dejanja, zaradi njegove hoje, zaradi 

njegovega obraza. Naklepal je našo pogubo, toda njegov zločin 

nas je okrepil. In ko sredi trušča, povelj in bojevniških pohodov 

odhajam s tega prekletega spektakla, vidim, da stoji pred 

menoj visok in preprost steber, postavljen »v spomin častnikom 

in vojakom kopenske in morske vojske, padlim na polju časti za 

obrambo domovine«. 
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