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Dreyfusar 

 

Zolajeva izjava poroti (na procesu zoper Émila Zolaja po 

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

prizivno sodišče, 21. februarja 1898:1 

 

Gospodje porotniki, 

 

G. Méline, predsednik ministrskega sveta, je na seji 22. januarja 

v zbornici 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 Esterhazyja, 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 spoštovanja 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 
                                                 
1
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zato, ker sem tako hotel. Jaz sam sem odločil, da bo mračna, 

monstruozna zadeva postavljena pred 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 boste 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 vašega 

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 



3  

 

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 bíli, 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 naklonjenost, 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, 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 
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velikega. Trdim, da oni onečaščajo to veliko nacionalno 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, 

milost 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 
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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 industrijci, 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 deželo?« Kljub temu pa si pravite, da je naša 

agitacija – nas, lačnih resnice in pravice  – predrago 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 političnega stremljenja, ne 

sektarske strasti. Sem svoboden pisatelj, ki je izročil svoje 

življenje delu, ki se bo jutri vrnil v vrsto in nadaljeval svoj 
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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 štiriinpetdesetega 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 drugim, 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 
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mesecev poučen? 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 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 velikodušno 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 literature, 

filozofije 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 
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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 

enakopravnosti in človečnosti, ko boste stopili čez mejo?  

 

Žal, gospodje, tako kakor toliko drugih ste tudi vi čakali na strelo, 

na dokaz o Dreyfusovi 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, vendar 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. 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, 
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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!«) 
 

Prevod: Drago B. Rotar 

 


