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Dreyfusar 

 

Anton Pavlovič Čehov (1860–1904) v pismu prijatelju 

Alekseju Sergejeviču Suvorinu (1834–1912), 6. februarja 

1898 iz Nice:1 

 

»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 Dreyfusa, če je bila upravičena 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 Demange, 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 norega, druga dva pa sta bila ekscentrični 

kreaturi. 

 

                                                 
1 Objavljeno v reviji Monitor ZSA, vol. X, no. 1–2 (27/28), 2008: »Dva dokumenta iz afere 

Dreyfus: pismo Antona Pavloviča Čehova Alekseju Sergejeviču Suvorinu (februarja 1898) in 

Zolajeva izjava poroti (marca 1898), prevod Taja Kramberger in Drago B. Rotar, str. 355–

365. 
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Ljudje si niso mogli pomagati, da ne bi govorili o obveščevalnem 

oddelku vojnega urada, 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 zagovorniku, 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 je 

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 prenapeto vest. 
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Potem pa ta Esterhazy, predrzna kanalja, dvobojevalec v stilu 

dvobojevalcev Turgenjeva, ki je bil že dolgo predmet sumničenj 

in ga njegovi tovariši niso spoštovali; osupljiva podobnost 

njegovega rokopisa s tistim v bordereauju, ulančeva 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 Voltaire, pa je vendar bilo njegovo čudovito življenje do 

konca dobro porabljeno. 

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 fantomih kakor drugi. Nobenega dvoma ni, da se iskreni 

ljudje lahko zmotijo, a take zmote naredijo manj škode kakor 

preračunljiva neiskrenost, predsodki ali politične precene. Četudi 

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. 
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Rekli mi boste: "Kaj pa je s politično pozicijo? Državnimi 

interesi?" Toda veliki pisatelji 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 ...« 
 

 

Prevod: Taja Kramberger 


