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Antidreyfusar 

 

Édouard Drumont v delu Judovska Francija (1886): 

 

Taine je napisal Jakobinsko osvojitev. Jaz hočem napisati 

Judovsko osvojitev. 

 

V tem hipu je jakobinec, kakršnega nam opisuje Taine, oseba iz 

preteklosti, izgubljena sredi naše dobe; prenehal se je gibati, 

kakor pravijo. Ni več tistega časa, ki sta ga naslikala Goncourta in 

ko so bili »vsa čudesa, kar jih premore arhitektura, vse veličastje, 

ki ga ima zemlja, palača in njen blišč, zemlja in njena bogastva, 

gozd in njegove sence poganjki te akademije po krvi: 

konvencije.« 

 

[...] Edini jakobinčev vir poleg tistega, kar nam je izsilil s 

pomočjo proračuna, je, da se zadolži pri Izraelu, da se zaposli kot 

administrator v kaki judovski družbi, kjer bo dobil plačilo. 

 

Edini, ki mu je revolucija koristila, je Jud. Vse prihaja od Juda; 

vse se vrača k Judu. 

 

V tem je resnična osvojitev, v kateri je neznatna, a kohezivna 

manjšina, razsula celo nacijo, podobna tisti osvojitvi, ko je 

šestdeset tisoč Normanov Viljema Osvajalca razsulo Sase. 

 

Postopki so drugačni, rezultat pa je enak. V njih najdemo 

značilnosti osvojitve: celo ljudstvo dela za drugega, ki si prek 

obsežnega sistema finančnega izkoriščanja prilašča sadove tujega 

dela. Velikanska judovska premoženja, judovski gradovi in palače 

niso sadovi nikakršnega dejanskega dela, nikakršne produkcije; 

so predpravice vladajoče rase pred zasužnjeno raso. 
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Zanesljivo je, denimo, da družina Rotschild, katere zgolj 

francoska veja se šopiri s premoženjem treh milijard, teh milijard 

ni imela, ko je prišla v Francijo; ničesar ni izumila, nobenega 

rudnika ni odkrila, izkrčila ni nobene zemlje; potemtakem je te tri 

milijarde odvzela Francozom, ne da bi jim kaj dala v zameno. 

 

[...] Nekateri izmed teh poslov, katerih delnice imajo danes 

vrednost nič in ki so jih lahko pognali zgolj z nepoštenimi 

sredstvi, so očitno preprosto sleparije. 

 

To grabljenje denarja, ki so ga pridobili delavci, se zato ni nič 

manj izpeljalo povsem nekaznovano. 

 

[...] Danes denar, ki mu je krščanski svet pripisoval zgolj 

drugoten pomen in odrejal zgolj podrejeno vlogo, zaradi Judov 

postal vsemogočen. Kapitalistična moč, zbrana v maloštevilnih 

rokah, vlada vsemu gospodarskemu življenju, kakor jo je volja, 

zasužnjuje delo in se prehranjuje z nepravičnimi dobički, 

pridobljenimi brez dela. 

 

[...] Vsekakor se mi je zdelo zanimivo in koristno opisati 

zaporedne faze Judovske osvojitve, pokazati, kako se je zaradi 

judovske dejavnosti stara Francija razkrojila, razpadla, kako je na 

mesto tega nekoristoljubnega, srečnega ljudstva stopilo ljudstvo, 

ki je zlobno, lakomno zlata in kmalu umirajoče od lakote. 

 

[...] Vsakdo ima slutnjo velikanskega padca in si prizadeva, da bi 

si zapomnil kako značilnost tega, kar je bilo, hiti zapisovati to, kar 

bo jutri le še spomin. 

 

Ne povejo pa za delež judovskega elementa v boleči agoniji te 

tako velikodušne nacije, ne povejo za vlogo, ki jo je v rušenju 
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Francije odigralo prihod tujega telesa v organizem, ki je bil dotlej 

zdrav. 

 

[...] Vendar pa si ne prikrivam nepopolnosti svojega dela, 

nepopolnosti, ki so posledica več stvari.  

 

Predvsem je latentno Judovo delo zelo težko analizirati; obstaja 

prava podtalna dejavnost, katere nit je malone nemogoče dojeti. 

Heinrich Heine je zelo točno rekel: »Svet ne pozna dejstev in 

dejanj Judov, prav tako ne njihovih šeg. Ljudje mislijo, da jih 

poznajo, ker so videli njihove brade, toda od njih so videli zgolj 

to, in kakor v srednjem veku so še zmerom potujoči misterij.« 

 

Poleg tega zgodovina, napisana v navzočnosti dogodkov, sicer 

ima prednosti, ima pa tudi pomanjkljivosti; daje natančen 

poudarek in nekakšen ritem dejstev; je najdragocenejše 

pričevanje za prihodnost. Zato pa ji manjkajo dokumenti, ki jih 

visoki uradi izročijo šele tedaj, ko čas v prah spremeni ljudi in 

strasti kake dobe. Podobno tistim zapečatenim palicam, od 

katerih vsaka vsebuje odlomek kakega akta ali pisma, ko pa se 

združijo, rabijo za neovrgljivo pričevanje, se dokončna zgodovina 

vzpostavi šele, ko primerjamo dokumente ene dežele z 

dokumenti druge dežele. 

 

Hotel sem poskusiti narediti zgolj pripravljalno razvrščanje. V tej 

knjigi nikar ne iščite Skrivnih spominov Tretje  republike; čeprav 

so judovski pisatelji prodrli v zasebno življenje in ga onečastili in 

čeprav je zoper nje vse dovoljeno, si jih ne prizadevam 

posnemati; vzel sem nekaj zgodovinskih dokumentov; za 

sedanjost vesti, očitna javna dejstva, o katerih pripovedujejo 

časniki. Predlagam vam, da pogledate po ulici in kar k temu 

preskusu prispevam, je razmišljanje, ki pomaga dobiti nauk iz 

najmanjše podrobnosti, zdravo pamet domoljuba, ki se skuša 
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ovesti objokovanja vrednega stanja, v katero je zapadla njegova 

dežela. 

 

2. Judovska osvojitev in socialni problem 

 

Jud nas drago stane! Ta misel, verjamem, se porodi vsakomur, 

potem ko me je bral.  

 

Res smo prispeli na konec te po sili razmer nepopolne, vendar po 

našem mnenju v glavnih črtah točne slike, ki kaže vlogo Juda v 

Franciji. 

 

Tisti, ki so nas spremljali tolika leta in skozi toliko dogodkov, so 

brez slehernega dvoma že formulirali sklep, ki ustreza in ki ga 

povzema tale aksiom: »Ko se Jud vzpenja, se Francija spušča; ko 

se Jud spušča, se Francija vzpenja.« 

 

Vse do 14. stoletja, kakor je priznal gospod Albert Kohn, je bilo v 

Franciji 800.000 Judov, ki niso počeli nič koristnega, le intrige in 

oderuštvo, in prisilili so zemljiške posestnike, da so jih pregnali. 

Od tistega časa naprej je Francija čudovito napredovala. Vrnili so 

se za prostozidarstvom leta 1790 in posrečilo se jim je postati 

absolutni gospodarji dežele, ki so se polagoma s presenetljivo 

pretkanostjo ločili od vseh tradicij, ki so sestavljale njeno veličino 

in moč. 

 

Kaj je iz tega izšlo? 

 

Presenetljiva plat tega položaja je ta, da je Jud absolutno 

nezmožen narediti karkoli z oblastjo nad bitji, ki jih je lahko 

prevarati z besedami, ki jo je z nesporno spretnostjo osvojil. S 

Semitom vse izhaja iz Borze, vse se vrača v Borzo, sleherna 

dejavnost sestoji predvsem iz spekulacije. 
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»Ustanavljajte finančne družbe!« Taka je Judova prva politična 

maksima. »Znova križajte Kristusa! Preganjajte tiste, ki ga 

obožujejo!« Taka je druga maksima. 

 

Jasno je, da se taka koncepcija, uporabljena pri veliki krščanski 

državi, lahko izteče zgolj v razmere, v kakršnih smo, v ta kaos, ki 

ga Talmud (traktat Hagguiyah) imenuje Tohou-va-bohou...  

 

 

Prevod: Drago B. Rotar 

 


