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Dreyfusarka 

 

Caroline Rémy s psevdonimom Séverine v delu Proti luči, 

1900, poglavje »Obtoženi«, str. 49-52. 

 

Torej, ni me zaslepila strast, ni me hipnotiziralo oboževanje 

brez zavor in meja. Slej ko prej sem gospodarica svojega 

razsojanja, razpravljam, ocenjujem  noben fetišizem ne ovira 

izvrševanja moje svobodne presoje, duha preskušanja, ki 

neprenehoma bdi v meni. 

 

In verjeli mi bodo, če pravim, da se ta novi Zola  spreminjanje 

njegove fiziognomije spremljajo moje oči, moje uho pa sliši 

modulacije njegovega glasu  razodeva, uveljavlja tak, 

kakršnega nisem nikoli poznala. 

 

Oh! V njegovi bradi ni nič preroškega; nobena frenezija ga ne 

vznemirja do tremolov! Ni nasilen, ni sovražen: in tisti, ki so 

mu pripisovali grobe zmerljivke, so lagali. Prav narobe, ena 

sama preproščina in sproščenost ga je. Storil je tisto, za kar 

misli, da je njegova dolžnost ...,  ima tisto, kar vselej spremlja 

tako gotovost: mirno vest. In to brez napihovanja  s 

smehljajočo se, popustljivo dobrodušnostjo, komaj kaj 

obarvano z melanholijo. 

 

Toda njegove velike zenice, rjave z zlatimi odsevi, jasne za 

ščipalnikom, žarijo od notranjega plamena njegovega 

prepričanja; toda njegovo tiho govorjenje, brez disonanc, 

odločno in diskretno, zaznamuje neomajno prepričanje. 

 

In medtem ko mirno sedé kramlja in obravnava vse osebne 

odgovornosti svojega dejanja in je pripravljen prestati vse, me 

pri tem razvozljevalcu ugank bode v oči zabavna podrobnost: 

njegov nos!  
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Ni zares čeden; ni pa niti robavsast; nikakor ni ne okrogel in ne 

bedast. Le na koncu je napet kakor pri lovskih psih, pri saint-

germaincih, čiste pasme. 

 

»Znamenje cinizma!«, bodo neogibno vpili nekateri tepci izmed 

mojih znancev! 

 

Toda komajda imam čas pomisliti nanje! Zdaj vročično 

zainteresirana poslušam genezo pustolovščine: kako se je 

zmagoslavni Zola, ki so mu vzklikali, ki je bil bogat in 

miroljuben, odločil, da se brez zadržkov požene v zadevo. 

 

To se mu ni zgodilo, ko je poslušal slavca peti  skoraj pa! 

 

Nekega večera je bil v hiši na deželi, ko je prišel nekdo, ki je bil 

navzoč pri Dreyfusovi degradaciji. Priča dogodka je 

pripovedovala s takim razkošjem podrobnosti, s tako surovostjo, 

morebiti tudi s takim zadovoljstvom, da se je v pisateljevem 

duhu zgodila operacija v nasprotni smeri. Oblak sočutja mu je 

kakor oblak kadila odišavil srce. »Človek sam,  pa čeprav krivec, 

zoper vse te ljudi, izročen pljunkom, sramotenju!« 

 

Toda ker se je sodba zdela pravilna, izrečena brez sovraštva in 

brez bojazni, z absolutno gotovostjo, bi to lahko bil le minljiv 

občutek. 

 

Zola na to ni več mislil oziroma je tri leta le malo mislil. 

Potrebno je bilo, da ga to jesen naključje približa g. Scheurer-

Kestnerju in drugim osebam, katerih imena sem pozabila, da se 

je njegovo neomajno in nepremagljivo prepričanje vzpostavilo 

na dokazih, na dokumentih. 
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On in drugi so med psovanjem ob ovirah spoznali divjo 

obsedenost, da bi te dokumente izbezali na plano; da bi te 

dokaze dali  in ti ljudje, ki so jih obravnavali kot Judeže, 

vohune, izdajalce, prodance, so premogli požrtvovalnost, 

vzvišen pogum, najvišje domoljubje, da niso popustili skušnjavi, 

da se niso upravičevali na stroške prav tistih, ki so jih zmerjali. 

 

Med temi zadnjimi so bili taki, ki so poznali resnico; ki so 

spekulirali z dilemo, v katero so znali zapreti svoje nasprotnike. 

Molčati, prenašati žaljenje, prehoditi kalvarijo do konca in 

ohraniti stoično vrlino  ali, če bi odgovorili, postati ničvredneži, 

zmagati za kakšno ceno!  

 

Ah! Kako jih ljubim, jaz, ženska, jaz, mati, ker so molčali! 

 

Prevod: Taja Kramberger 


