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DVA DOKUMENTA IZ AFERE DREYFUS: 

PISMO ANTONA PAVLOVIČA ČEHOVA 

ALEKSEJU SERGEJEVIČU SUVORINU (FEBRUARJA 1898)1* 

IN ZOLAJEVA IZJAVA POROTI (MARCA 1898)2**

a) Anton Pavlovič Čehov (1860–1904) 

v pismu prijatelju Alekseju Sergejeviču Suvorinu (1834–1912), 

6. februarja 1898 iz Nice

Prevod: Taja Kramberger

Antona Pavloviča Čehova in Alekseja Sergejeviča Suvorina je povezovalo dolgo in tesno prija-

teljstvo, ki se je precej ohladilo v času afere Dreyfus. Suvorin je bil zelo bogat založnik in ure-

dnik, odmeven pisec feljtonov in tudi direktor gledališča (ki pa je bilo tedaj na zelo slabem glasu; 

danes je Bolšoj teater prav v tej zgradbi). Med letoma 1897 in 1900 je bil tako rekoč prvi za-

vetnik in mecen mlademu, vzepnjajočemu se pisatelju Čehovu. Kot urednik sprva liberalnega, 

nato pa vse bolj konzervativnega, nacionalističnega in antisemitskega časopisa Novoye vremya, 

je Suvorin hitro postal eden najpremožnejših in najvplivnejših mož v zadnjih desetletjih ruskega 

cesarstva. Odnosi med Čehovom in Suvorinom se postali napeti kmalu po tem, ko je bilo jasno, 

da se je Suvorinov časnik Novoye vremya postavil na antisemitsko in antidreyfusarsko stran 

v prikazovanju afere Dreyfus, medtem ko se je Čehov deklariral za dreyfusarja. Pismo, ki ga 

objavljamo, predstavlja ključno opredelitev Čehova v zvezi z afero.

1  * Prevedno po angleškem prevodu Antona Chekhova, Letters of Anton Chekhov to his family and friends. With a Bio-

graphical Sketch (tr. Constance Garnett), pismo 110, eBooks@Adelaide, 2004, URL: http://ebooks.adelaide.edu.au/c/

chekhov/anton/c51lt/index.html  

2  ** Prevedeno po tekstu Émila Zolaja, »Déclaration au jury«, Combat pour Dreyfus, Pariz, Éditions Dilecta, pp. 109–119.
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Ljudje si niso mogli pomagati, da ne bi govorili o obveščevalnem oddelku vojnega ura-

da, to je vojnega konzistorija, ki se ukvarja z lovljenjem vohunov in bere pisma drugih ljudi; 

začelo se je govoriti, da načelnik oddelka, Sandherr, boleha za progresivno paralizo; Paty 

de Clam se je izkazal za nekaj podobnega stilu berlinskega Tauchsa; Picquart je nenadoma 

prevzel oddelek in sprožil veliko govoric. Kar naenkrat je na dan izbruhnila kopica pravnih 

napak. Korak za korakom so ljudje postali prepričani, da je bil Dreyfus obsojen na podlagi 

moči skrivnega dokumenta, ki ga niso pokazali ne obtoženemu in ne njegovemu zagovor-

niku, in sposobni, zakonom poslušni ljudje, so v tem prepoznali temeljno kršitev prava. 

Četudi bi bil ta dokument izdelek ne le samega Viljema, ampak središča solarnega sistema, 

bi ga morali pokazati Demangu. Okrog vsebine tega pisma se je veliko ugibalo, krožile so 

najbolj neverjetne zgodbe. 

Dreyfus je bil uslužbenec, vojni uslužbenci so bili sumljivi, Dreyfus je bil jud, judje 

so bili sumljivi. Ljudje so začeli govoriti o militarizmu, judih. Celo tako skrajno nečastni 

ljudje kakor Drumont so dvignili glave; malo po malem so na antisemitski podlagi zanetili 

pravo razburjenje na ravni, ki je smrdela po klanju. Ko je kaj narobe z nami, iščemo razloge 

zunaj sebe in jih radi najdemo. »Za francosko hudobijo gre, za jude, za Viljema.« Kapital, 

žveplo, prostozidarji, sindikat, jezuiti – vse to so bavbavi, toda razbremenijo nas nelagodja! 

Seveda so to slaba znamenja. Ker so Francozi začeli govoriti o judih, sindikatu, kaže, da se 

nelagodno počutijo, da jih razjeda črv, da imajo potrebo, da bavbavi lajšajo njihovo prena-

peto vest.

Potem pa ta Esterhazy, predrzna kanalja, dvobojevalec v stilu dvobojevalcev Turge-

njeva, ki je bil že dolgo predmet sumničenj in ga njegovi tovariši niso spoštovali; osupljiva 

podobnost njegovega rokopisa s tistim v bordereauju, ulančeva [uhlani – poljska konjenica, 

pozneje vojaški red znotraj avstrijske in nemške vojske – op. prev.] pisma, njegove grožnje, 

ki jih zaradi nekega razloga ne obelodani; naposled sodba, absolutno skrivnostna, ki čudno 

pravi, da je bil bordereau napisan z Esterhazyjevo pisavo, a ne z njegovo roko! [...] In plin se 

je neprenehoma nabiral vse do občutka akutne napetosti povsod pričujoče opresije. Boj na 

sodišču je bil čisto nevrotična manifestacija iste vrste. Kaj bi imeli od tega?

Najboljši ljudje, ki so vselej korak pred nacijo, so prvi sprožili agitacijo – tako je bilo. 

Prvi je spregovoril Scheurer-Kestner, o katerem Francozi, ki ga poznajo (po Kovalevskyju), 

pravijo, da je »rezilo meča«, tako neomadeževan in brez sramot je. Drugi je Zola, ki mu 

zdaj sodijo.

Res je, Zola ni Voltaire in nihče od nas ni Voltaire, toda v življenju so steki okoliščin, v 

katerih je očitek, da nismo Voltairi, najmanj primeren. Pomislite na Korolenka, ki je branil 

domačine Multanovskyja in jih rešil pred kazenskim suženjstvom. Dr. Haas tudi ni Voltai-

re, pa je vendar bilo njegovo čudovito življenje do konca dobro porabljeno.

 »Pišeš mi, da te Zola jezi, tukaj pa imajo vsi občutek, kakor da se je dvignil nov, boljši 

Zola. Na svojem procesu se je očistil – kakor s terpentinom – mastnih madežev in zdaj žari 

pred Francozi v svojem resničnem sijaju. Tu sta čistost in moralno dostojanstvo, ki ju od 

njega niso pričakovali. Moral bi spremljati ves škandal od samega začetka. Degradacija Dre-

yfusa, če je bila upravičeva ali ne, je na vseh pustila boleč, depresiven občutek. Opazili so, da 

se je Dreyfus v času prestajanja zaporne kazni obnašal kakor dostojen, dobro discipliniran 

častnik, medtem ko so se tisti, denimo novinarji, ki so bili na sojenju in so vzklikali »Utihni 

Judež!«, obnašali slabo in nedostojno.

S sojenja so vsi prihajali nezadovoljni in z zmedeno zavestjo. Dreyfusov zastopnik De-

mange, pošten mož, ki je med preliminarnimi etapami procesa celo čutil, da se v zakulisju 

odvija nekaj nelagodnega, je bil še posebej nezadovoljen – in potem eksperti, ki so, da bi 

se prepričali o lastni nezmotljivosti, neprestano govorili o Dreyfusu, o njegovi krivdi in to 

raznašali po vsem Parizu! [...]

Od ekspertov se je eden kot avtor monstruozno absurdnega projekta izkazal za nore-

ga, druga dva pa sta bila ekscentrični kreaturi.

Slika : Anton Pavlovi Čehov (levo; portret Osipa Braza iz ) in Aleksej Sergejevi 

Suvorin (desno)
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 b) Zolajeva izjava poroti 

(na procesu zoper Émila Zolaja po objavi 

»Obtožujem ...!« v L’Aurore, 13. januarja 1898), 

prizivno sodišče, 21. februarja 1898

Prevod: Drago B. Rotar

Po objavi odprtega pisma predsedniku republike Félixu Fauru, se pravi naslovnega članka »Ob-

tožujem...!« v Clemenceaujevem časniku L’Aurore (13. januarja 1898), v katerem je Zola, pisa-

telj in poslej tudi »intelektualec« razkril pravno zmoto in intrige francoskega vojaškega vrha v 

zvezi z afero Dreyfus (pismo pa je bilo tudi reakcija na enoglasno oprostitev krivde dejanskega 

krivca Esterhazyja na procesu, ki se je končal tik pred objavo članka), so Émila Zolaja tožili 

zaradi obrekovanja. Sodni proces zoper Zolaja je potekal med 7. in 23. februarjem 1898 pred 

porotnim sodiščem v Parizu. Kljub odličnemu nastopu odvetnika Fernanda Laborija in Zolaja 

samega (spodaj smo prevedli njegov sklepni govor pred poroto; celoten proces obstaja v transkri-

birani verziji) je bil Zola obsojen na leto dni zapora. V nadaljevanju je sicer kasacijsko sodišče 

2. aprila 1898 razsodbo preklicalo, vendar je nasprotna stran znova vložila tožbo, ki je sprožila 

drugi proces zoper Zolaja pred porotnim sodiščem v Versaillesu (23. maja 1898). Zola je bil na 

njem znova obsojen na leto dni zapora in denarno kazen. Za leto dni je poiskal azil v Angliji.

  

Dobro sem obveščen v zvezi s primerom iz stenografskega poročila, ki je popolnoma 

drugačno od tega, kar je v časopisih, in imam jasen pogled na Zolaja. Ključna točka je, da 

je iskren – se pravi, da je utemeljil svojo sodbo preprosto na tem, kar je videl, ne pa na fan-

tomih kakor drugi. Nobenega dvoma ni, da se iskreni ljudje lahko zmotijo, a take zmote 

naredijo manj škode kakor preračunljiva neiskrenost, predsodki ali politične precene. Četu-

di bi bil Dreyfus kriv, ima Zola še vedno prav, saj je dolžnost pisateljev, da ne obtožujejo, ne 

preganjajo, ampak da branijo celo krive, ko so enkrat obsojeni in služijo kazen.

Rekli mi boste: »Kaj pa je s politično pozicijo? Državnimi interesi?« Toda veliki pisa-

telji in umetniki se morajo politike udeleževati le toliko, kolikor se morajo pred njo varovati. 

Tu je dovolj tožnikov, tožilcev in orožnikov brez njih, v vsakem primeru pa jim vloga Pavla 

ustreza bolj kakor vloga Savla. Kakršna koli bo že razsodba, bo Zola vseeno izkusil živo 

občudovanje po procesu, njegova stara leta bodo sijajna stara leta in umrl bo z mirno vestjo, 

vsekakor pa z velikansko uteho. Francozi so zelo bolni. Pograbijo vsako tolažilno besedo in 

vsak odkrit očitek, ki pride do njih od zunaj. Zaradi tega sta imela Bersteinovo pismo in 

članek Zakrevskyja (ki so ga tu brali v Novostih) tu tako velik uspeh in zato so ljudje tako 

besni na zlorabo Zolaja, ki jo nadenj zliva bulvarski tisk, ki ga prezirajo.

Kakorkoli nevrotičen je nemara Zola, še zmerom stoji pred sodiščem francoske obče 

pameti in Francozi ga imajo zato radi in so nanj ponosni, čeprav ploskajo generalom, ki jim 

– v preproščini njihovih src – zbujajo strah najprej s častjo vojske, potem pa z vojno ...«
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vašo razsodbo in jaz sam sem vas popolnoma prostovoljno izbral, vas, ki ste najvišja, najbolj 

neposredna emanacija francoskega sodstva, da bi Francija zvedela vse in se izrekla. Moje 

dejanje ni imelo drugega cilja - in moja oseba ni nič, žrtvoval sem jo - kakor tega, ki mu je 

ustreženo s tem, da vam v roke ni dana le čast vojske, ampak ogrožena čast vse nacije. (Pisk. - 

Predsednik zagrozi, da bo dal izprazniti dvorano.)

Odpustite mi torej, če luč v vaši vesti še ni povsem prižgana. Tega nisem kriv jaz. Videti 

je, kakor da sem sanjal, ko sem vam hotel prinesti vse dokaze in vas imel za edine vredne, 

edine pristojne. Začeli so s tem, da so vam z levico vzeli, kar so vam navidez dali z desnico. 

Pretvarjali so se kajpada, da sprejemajo vašo jurisdikcijo, vendar vam niso zaupali, da bo-

ste maščevali člane vojnega sveta, nekateri drugi častniki so ostali nedotakljivi, zunaj same 

vaše pravice. Naj razume, kdor more. To je nesmisel v hipokriziji in v oči bijoča očitnost, ki 

iz tega izhaja, je ta, da so se bali vaše zdrave pameti, da si sploh niso drznili tvegati, da bi 

nam pustili vse povedati, vam pa, da bi o vsem razsojali. Pretvarjajo se, da so hoteli omejiti 

škandal; in kaj mislite o tem škandalu, o mojem dejanju, ki je bilo to, da sem vam hotel 

predstaviti zadevo, da sem hotel, da bi bilo sodnik ljudstvo, utelešeno v vas? Pretvarjajo se 

še, da ne morejo sprejeti prikrite revizije in tako priznavajo, da jih je pravzaprav groza vaše-

ga suverenega nadzora. Zakon ima v vas popolno zastopstvo; in prav ta zakon izvoljenega 

ljudstva sem želel, kot dober državljan ga globoko spoštujem, ne pa zamegljene procedure, 

s pomočjo katere so upali, da bodo ponižali vas same. 

Torej se vam opravičujem, gospodje, ker sem vas zmotil v vaših opravilih, nisem pa vas 

mogel preplaviti z vso lučjo, kakor sem sanjal. Luč, vsa luč je bila moja edina strastna želja. 

In te debate vam bodo to dokazale, morali smo se korak za korakom bojevati zoper izredno 

temo trdovratnosti. Potreben je bil boj, da bi sleherno krpo resnice iztrgali, razpravljali smo 

o vsem, zavrnili so nam vse, strašili so naše priče v upanju, da nam bodo onemogočili, da bi 

kaj dokazali. In za vas same smo se bili, za to, da bi vam bil ta dokaz v celoti predstavljen, 

da bi se lahko izrekli brez obžalovanj, po svoji vesti. Prepričan sem potemtakem, da boste 

upoštevali naš trud in da se nam je poleg tega posrečilo narediti dovolj jasnosti. Poslušali ste 

priče, poslušali boste mojega zagovornika, ki vam bo povedal pravo zgodbo, to zgodbo, ki je 

razburila vse in ki je nihče ne pozna. Miren sem, resnica je zdaj v vas: delovala bo.

G. Méline je torej mislil, da bo narekoval vaš odlok, s tem, da vam bo zaupal čast vojske. 

In prav v imenu te časti vojske se tudi jaz sklicujem na vašo pravičnost. G. Mélinu izrekam 

najbolj odločen demanti, nikoli nisem žalil vojske. Prav narobe, izrekel sem svojo naklonje-

nost, svoje spoštovanje za nacijo v orožju, za naše drage vojake Francije, ki bi se dvignili ob 

prvi grožnji, ki bi branili francosko zemljo. Prav tako ni res, da sem napadel vodje, generale, 

ki bi jih povedli k zmagi. Ali pomeni zmerjati vso vojsko, če povemo, da je nekaj oseb iz 

vojaških uradov s svojim ravnanjem kompromitiralo vojsko samo? Ali ne bi prej ravnali kot 

dobri državljani, če jo osvobodimo slehernega  mešetarjenja, če zaženemo opozorilni krik, 

Gospodje porotniki,

G. Méline, predsednik ministrskega sveta, je na seji 22. januarja v zbornici [Chambre]3* 

ob navdušenem ploskanju ustrežljive večine izjavil, da zaupa dvanajstim državljanom, ki jim 

je v roke položil obrambo vojske. O vas je govoril, gospodje. In prav tako kakor je g. general 

Billot narekoval odločbo vojnega sveta, ki mu je bilo naloženo, naj oprosti poveljnika Ester-

hazyja, ter tako z vrha tribune dal podrejenim vojaško povelje, naj brez razprave spoštujejo 

predvideno zadevo, enako vam je g. Méline hotel ukazati, naj me obsodite v imenu spošto-

vanja vojske, za katere žalitev me obtožuje.

G. PREDSEDNIK.- G. Méline ni ničesar ukazal.

(G. Émile Zola nadaljuje.)

Pred vestjo poštenjakov razkrivam ta pritisk javnih oblasti na pravosodje v deželi. 

Ostudne politične navade onečaščajo svobodno nacijo.

Videli bomo, gospodje, ali boste ubogali. Ni pa res, da sem tukaj pred vami po volji g. 

Mélina. Potrebi po tem, da me preganja, je popustil le v hudi zadregi, v strahu pred novim 

korakom, ki ga bo resnica na pohodu storila. To vedo vsi. Če sem pred vami, sem zato, ker 

sem tako hotel. Jaz sam sem odločil, da bo mračna, monstruozna zadeva postavljena pred 

3 *  Pripombe oz. francoske besede v oglatih oklepajih so prevajalčeve, komentarji v okroglih oklepajih, ki podajajo del 

vzdušja v dvorani, pa del izvirnika.

Slika : Levo fotografija Émila Zolaja (foto: Félix Nadar) v asu sodnega procesa, 

desno slika Zolaja ob odhodu s sodiša (avtor: Henry de Groux, )
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deželo?« Kljub temu pa si pravite, da je naša agitacija – nas, lačnih resnice in pravice  – pre-

drago plačana z vsem zlom, ki ga po njihovih obtožbah počnemo. In če me boste obsodili, 

gospodje, bo v ozadju vaše razsodbe zgolj tole: želja, da bi pomirili svojce, potreba, da se 

posli popravijo, verovanje, da boste s tem, da me obsodite, ustavili kampanjo zahtev, ki škodi 

koristim Francije.

No prav, gospodje, v popolni zmoti ste. Blagovolite me počastiti in mi verjeti, da tukaj 

ne branim svoje svobode. S tem da me obsodite, me boste le še povečali. Kdor trpi za resnico 

in pravico, postane spoštovanja vreden in posvečen. (Mrmranje.) Poglejte me, gospodje: se 

vam zdim prodanec, lažnivec in izdajalec? Zakaj potem delujem? Za seboj nimam ne po-

litičnega stremljenja, ne sektarske strasti. Sem svoboden pisatelj, ki je izročil svoje življenje 

delu, ki se bo jutri vrnil v vrsto in nadaljeval svoj prekinjeni posel. In kdo so tepci, ki so 

me imenovali Italijana, mene, ki me je rodila francoska mati, ki so me vzgojili stari starši iz 

Beauce, kmetje s te krepke zemlje, mene, ki sem izgubil očeta pri sedmih letih, ki do štiriin-

petdesetega leta nisem šel v Italijo, in še to zato, da bi dokumentiral knjigo. To me ne ovira, 

da ne bi bil zelo ponosen na to, da je bil moj oče iz Benetk, bleščečega mesta, katerega stara 

slava poje v vseh memorijah. Pa če ne bi bil Francoz, ali štirideset knjig v francoskem jeziku, 

ki sem jih v milijonih izvodov pognal po vsem svetu, ne bi bilo dovolj, da bi iz mene naredilo 

Francoza, koristnega slavi Francije! (Različni premiki.)

Torej se ne branim. Toda kakšna bo vaša zmota, če ste prepričani, da boste s tem, da me 

boste obsodili, obnovili red v naši nesrečni deželi! Ali še zdaj ne razumete, da nacija umre 

od mraka, v katerem jo trdovratno puščajo, od nejasnosti, v kateri umira? Napake vladajočih 

se grmadijo na napakah, laž potrebuje drugo laž, tako da postane kopica grozovita. Prišlo je 

do sodne zmote, odtlej pa je bilo treba, da bi jo skrili, vsak dan izvršiti nov napad na zdravo 

pamet in na enakopravnost. Obsodba nedolžnega je privedla do oprostitve krivca; in tako 

danes od vas zahtevajo, da tudi mene obsodite, ker sem zakričal svojo tesnobo, ko sem uzrl 

domovino na tej strašni poti. Obsodite me torej! Toda to bo še ena napaka prišteta k dru-

gim, napaka, katere težo boste nosili v zgodovini. In namesto da bi moja obsodba vrnila mir, 

ki si ga želite, ki si ga želimo vsi, bo zgolj novo seme za strast in nered. Mera je polna, to vam 

pravim, ne prenapolnite je.

Kako da se natančno ne zavedate strašne krize, skozi katero gre dežela? Pravijo, da 

smo povzročili škandal, da ljubitelji resnice kvarijo nacijo, ščuvajo k nemiru. V resnici je to 

norčevanje iz ljudi. Ali ni bil general Billot, da imenujem le njega, že osemnajst mesecev po-

učen? Ali polkovnik Picquart ni vztrajal, naj vzame v roke revizijo, če noče, da bi izbruhnil 

vihar in vse preobrnil? Ali ni g. Scheurer-Kestner s solzami v očeh moledoval, naj mislijo na 

Francijo, naj ji omogočijo, da se izogne taki katastrofi ? Ne, ne! Naša želja je bila vse olajšati, 

vse ublažiti in če dežela trpi, je krivda pri oblasti, ki je v želji, da bi pokrila krivce, in ker so 

jo gnali politični interesi, vse zavrnila, upajoč, da je dovolj močna, da bo onemogočila, da 

da se napake, ki so nas edine pripravile do boja, ne bi ponavljale in nas vodile v nove poraze? 

Sicer pa se ne zagovarjam, zgodovini prepuščam skrb, da presodi o mojem dejanju, ki je 

bilo potrebno. Trdim pa, da vojsko onečaščajo, ko pustijo, da žandarji objemajo poveljnika 

Esterhazyja po ostudnih pismih, ki jih je napisal. Trdim, da to vrlo vojsko vsak dan žalijo 

banditi, ki z izgovorom, da jo branijo, mažejo s svojim nizkotnim pajdaštvom in vlačijo po 

blatu vse, kar je v Franciji še dobrega in velikega. Trdim, da oni onečaščajo to veliko nacio-

nalno vojsko, ko vzklike »Živela vojska!« mešajo z vzkliki »Smrt judom!« In vpili so »Živel 

Esterhazy!« Ljubi Bog! Ljudstvo Ludvika Svetega, Bayarda, Condéja in Hocha, ljudstvo, ki 

šteje sto orjaških zmag, ljudstvo iz velikih vojn republike in cesarstva, ljudstvo, čigar sila, mi-

lost in velikodušnost so zaslepili vesolje, je vpilo: »Živel Esterhazy!« To je sramota, katere 

nas lahko opere le naše prizadevanje za resnico.

Poznate legendo, ki je nastala. Dreyfusa je pravično in zakonito obsodila sedmerica 

nezmotljivih častnikov, ki jih ne moremo osumiti niti zmote, ne da bi prizadeli vojsko v 

celoti. V maščevalnem trpinčenju opravlja pokoro za svoje gnusno hudodelstvo. Ker pa je 

Jud, se je oblikoval judovski sindikat, mednarodni sindikat brezdomovincev, ki razpolaga s 

stotinami milijonov, z namenom, da reši izdajalca za ceno najnesramnejših manevrov. Poslej 

ta sindikat raje kopiči zločine, kupuje vest, spravlja Francijo v smrtonosen nemir, Evropo 

skuša zajeti v splošno vojno, kakor da bi se odpovedal svojemu strašnemu naklepu. Skratka, 

kakor vidite, je zelo preprosto, celo otročje in bedasto. Prav s tem zastrupljenim kruhom 

izprijeni tisk že mesece hrani naše ubogo ljudstvo. In ni se treba čuditi, da smo v uničujoči 

krizi, saj tedaj, kadar do take stopnje sejejo bebavost in laž, nujno pridelajo demenco.

Seveda vas ne bom zmerjal, gospodje, če bom verjel, da so vas pri tej pravljici doslej 

imeli za dojenčke. Poznam vas, vem, kdo ste. Srce in razum Pariza ste, mojega velikega 

Pariza, kjer sem bil rojen, ki ga neskončno nežno ljubim, ki ga proučujem in ga opevam že 

skoraj štirideset let. Prav tako vem, kaj se ob tej uri dogaja v vaših možganih; preden sem 

prišel sedet sem kot obtoženec, sem namreč sedel tam, na klopi, kjer ste vi. Tam zastopate 

povprečno mnenje, vsi skupaj poskušate biti modrost in pravica. Pravkar sem bil v mislih z 

vami v dvorani, kjer razpravljate, in prepričan sem, da si boste prizadevali obvarovati svoje 

državljanske interese, ki so po vašem mnenju interesi vse nacije. Lahko se motite, vendar se 

boste motili v misli, da s tem, da zagotavljate svoje dobro, zagotavljate  dobro vseh.

Vidim vas v vaših družinah, zvečer, pod svetilko; slišim, kako kramljate s prijatelji, 

spremljam vas v vaše delavnice, v vaše trgovine. Vsi ste delavci, eni ste trgovci, drugi in-

dustrijci, nekateri opravljate svobodne poklice. In zelo legitimno ste vznemirjeni zaradi 

objokovanja vrednega stanja, kamor so zdrsnili posli. Sedanja kriza grozi, da bo povsod 

postala dezaster, prejemki se znižujejo, transakcije postajajo čedalje težje. Tako da je misel, 

ki ste jo prinesli sem, misel, ki vam jo berem na obrazih, ta, da je tega dovolj in da je s tem 

treba končati. Niste pa pripravljeni reči kakor mnogi: »Kaj nas briga, če je nekdo nedolžen 

na Hudičevem otoku! Ali je korist enega samega vredna truda, da tako vznemirimo veliko 
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Ob tej slovesni uri, pred tem sodiščem, ki zastopa človeško pravico, pred vami, gospodje 

porotniki, ki ste sama emanacija nacije, pred vso Francijo, pred vsem svetom prisegam, da je 

Dreyfus nedolžen. In pri vsem, kar sem osvojil, pri imenu, ki sem si ga naredil, pri delih, ki 

so pripomogla k ekspanziji francoske pismenosti, prisegam, da je Dreyfus nedolžen. Naj se 

vse to sesuje, naj moja dela propadejo, če Dreyfus ni nedolžen! Nedolžen je.

Zdi se, da je vse zoper mene, obe zbornici, civilna oblast, vojaška oblast, velikonakladni 

časniki, javno mnenje, ki so ga zastrupili. Na moji strani je le ideja, ideal resnice in pravice. 

In prav miren sem, zmagal bom.

Nisem hotel, da moja dežela ostane v laži in krivici. Tukaj me lahko obsodite. Nekega 

dne se mi bo Francija zahvalila, ker sem pomagal rešiti njeno čast.

 

(Vsakič, ko je g. Émile Zola ponovil: »Dreyfus je nedolžen!«, je bilo slišati mrmranje in 

nemir. Vpili so: »Dokaz! Dokaz! Dajte dokaz!«)

bi prižgali luč. Od tistega dne je manevrirala zgolj v senci, proti temi in je ona, zgolj ona, 

odgovorna za skrajno zmedo, v kateri so se znašle vesti ljudi.

Dreyfusova zadeva, ah, gospodje, je v tej uri postala zelo majhna, prav izgubljena in 

daljna je spričo strah zbujajočih vprašanj, ki jih je sprožila. Ni več Dreyfusove zadeve, poslej 

gre zato, ali je Francija še zmerom Francija človekovih pravic, tista, ki je dala svetu svobodo 

in ki bi mu morala dati pravico. Smo še najplemenitejše, najbolj bratsko, najbolj velikodu-

šno ljudstvo? Ali bomo v Evropi obdržali svoj sloves enakopravnosti in človečnosti? Nato, 

ali niso postavljene pod vprašaj vse naše osvojitve? Odprite oči in razumite, da mora biti 

francoska duša, ker je v takem škripcu, vpričo strašne nevarnosti vznemirjena do svojih 

intimnih globin. Ljudstvo ni tako razburjeno, če ni v nevarnosti njegovo moralno življenje. 

Čas je izjemno resen, gre za rešitev nacije.

In ko boste, gospodje, to razumeli, boste začutili, da je le eno možno zdravilo: povedati 

resnico, biti pravičen. Vse kar ovira svetlobo, vse kar bo dodajalo temo na temo, bo zgolj 

podaljševalo in zaostrovalo krizo. Vloga dobrih državljanov, tistih, ki občutijo nujno željo, 

da bi s tem končali, je ta, da zahtevajo polno osvetlitev. Veliko nas že tako misli. Ljudje lite-

rature, fi lozofi je in znanosti vstajajo od povsod v imenu inteligence in razuma. Ne govorim 

vam o tujini, o srhu, ki je spreletel vso Evropo. Pa vendarle tujina ni nujno sovražnik. Ne 

govorimo o ljudstvih, ki lahko jutri postanejo nasprotniki. Toda zakaj ima velika Rusija, 

naša zaveznica, zakaj majhna in radodarna Holandija, zakaj imajo vsa simpatična ljudstva 

na severu, zakaj imajo te dežele francoskega jezika Švica in Belgija tako veliko srce, tako 

prekipevajoče od bratskega trpljenja? Ali potemtakem sanjate o Franciji, osamljeni na svetu? 

Hočete, da se ne bo nihče nasmehnil ob vašem legendarnem dobrem slovesu zaradi enako-

pravnosti in človečnosti, ko boste stopili čez mejo? 

Žal, gospodje, tako kakor toliko drugih ste tudi vi čakali na strelo, na dokaz o Dreyfu-

sovi nedolžnosti, ki bi se spustil z neba kakor grom. Resnica po navadi ne ravna tako, zahteva 

nekaj raziskovanja in nekaj inteligence. Dokaz! Dobro vemo, kje ga je mogoče najti. Toda na 

to mislimo zgolj v skrivnosti svojih duš, naša patriotska tesnoba pa je, da smo se izpostavili 

temu, da bomo nekega dne dobili klofuto tega dokaza, potem ko smo že vpletli čast vojske 

v laž. Rad bi tudi jasno izjavil, da smo sicer kot priče zapisali nekatere člane ambasad, ven-

dar smo bili vnaprej trdno odločeni, da jih tukaj ne bomo navajali. Nasmihali so se ob naši 

drznosti. Ne mislim, da so se na ministrstvu za zunanje zadeve prav tako nasmihali, tam so 

namreč morali razumeti. Hoteli smo zgolj povedati tistim, ki poznajo vso resnico, da jo tudi 

mi poznamo. Ta resnica kroži po ambasadah, jutri jo bodo poznali vsi. Ni nam je mogoče že 

zdaj iti iskat tja, kjer je, ker je zavarovana z neprekoračljivimi formalnostmi. Vlada, ki vse ve, 

vlada, ki je kakor mi prepričana o Dreyfusovi nedolžnosti (živa nasprotovanja), lahko, kadar 

se ji zahoče, in brez tveganja, najde priče, ki bodo naposled prinesle svetlobo.

Dreyfus je nedolžen, prisegam. Za to sem zastavil življenje, zato sem zastavil čast. 


