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2008: OB 110. LETNICI OBJAVE ZOLAJAVEGA ČLANKA 

J'accuse…!  
 

 

Émile Zola 

 

OBTOŽUJEM . . . ! 

 

Pismo predsedniku republike g. Félixu Fauru 

 

 

Gospod predsednik,  

 

mi dovolite, da sem, v hvaležnosti za dobrohotni sprejem, ki ste mi ga nekoč naklonili, v skrbeh za vašo 

upravičeno slavo in da vam povem, da vašo zvezdo, ki je bila doslej tako srečna, ogroža najbolj sramoten, 

najbolj neizbrisen madež? 

 

Živi in zdravi ste izšli iz nizkotnih obrekovanj, osvojili ste srca. Sijoči se prikazujete v apoteozi tega 

patriotskega praznika, kar je za Francijo bilo rusko zavezništvo, in pripravljate se, da boste predsedovali 

slovesnemu zmagoslavju naše Svetovne razstave, ki bo okronala naše veliko stoletje dela, resnice in svobode. 

Toda kakšen blaten madež na vašem imenu – rekel bom, na vaši vladavini – je ta ostudna Dreyfusova afera! 

Neki vojni svet je pravkar na ukaz oprostil nekega Esterhazyja, kar je velikanska zaušnica sleherni resnici, 

sleherni pravičnosti. Opravljeno je, Francija ima na licu to nesnago, zgodovina bo pisala, da se je takšen 

družben zločin lahko zgodil med vašim predsednikovanjem. 

 

Ker so si drznili oni, si bom drznil tudi jaz. Povedal bom resnico, ker sem obljubil, da jo bom povedal, če 

pravosodje, ki je za to ponavadi zadolženo, tega ne bi naredilo popolnoma in v celoti. Moja dolžnost je 

govoriti, nočem biti sokrivec. V nočeh bi me strašila prikazen nedolžnega, ki se tam, v najhujšem trpinčenju, 

pokori za greh, ki ga ni storil. 

In vam, gospod predsednik, bom to resnico kričal z vso močjo poštenjakovega upora. Zaradi vaše časti sem 

prepričan, da je ne poznate. In le komu naj razkrijem hudodelsko tolpo pravih krivcev, če ne vam, prvemu 

uradniku dežele? 

 

Najprej resnica o procesu in Dreyfusovi obsodbi. 

 

Vse je vodil, vse izpeljal zlonosen človek, polkovnik du Paty de Clam, tedaj še navaden poveljnik. On je 

Dreyfusova afera v celoti, spoznali jo bomo le tako, da bo poštena preiskava jasno ugotovila njegova dejanja 

in njegove odgovornosti. Videti je kakor najbolj neoprijemljiv, najbolj zapleten duh, ki ga obsedajo 

romaneskni zapleti, ki mu ugajajo sredstva iz romanov – podlistkov, ukradeni papirji, anonimna pisma, 

sestanki na samotnih krajih, skrivnostne ženske, ki ponoči prenašajo uničujoče dokaze. On si je domislil, da bi 

Dreyfusu narekovali bordereau (v nadaljevanju: seznam); on je sanjal o tem, da bi ga preučeval v prostoru, ki 

bi bil povsem preoblečen v ogledala; njega poveljnik Forzinetti prikazuje opremljenega s pridušeno svetilko, 

kako se hoče pritihotapiti k spečemu obtožencu, da bi mu obraz obsijal z nenadnim snopom svetlobe ter tako 

v vznemirjenosti ob predramljanju prestregel njegov zločin. In ni mi treba izreči, vsega, naj iščejo in našli 

bodo. Zgolj razglašam, da je poveljnik du Paty de Clam kot pravosodni častnik zadolžen za preiskavo 

Dreyfusove afere, kar zadeva datume in odgovornosti, prvi krivec za strahotno sodno napako, ki je bila 

storjena. 

 

Seznam je bil že nekaj časa v rokah polkovnika Sandherrja, direktorja obveščevalnega urada, ki je umrl zaradi 

obče paralize. Dogajali so se »pobegi«, izginjali so dokumenti, kakor izginjajo še danes; in iskali so avtorja 

seznama, ko se je polagoma izoblikoval a priori, da je ta avtor lahko le častnik iz glavnega štaba, in to 

topniški častnik: očitna dvojna napaka, ki kaže, s kakšno površnostjo so proučevali ta seznam, saj premišljena 
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preiskava dokazuje, da je lahko šlo le za četnega častnika. Iskali so torej v hiši, preverjali so pisave, bilo je 

kakor družinska zadeva, kakor da bi bilo treba izdajalca presenetiti v samih uradih in ga od tam izgnati. In 

čeprav nočem tukaj ponavljati deloma znane zgodbe, je poveljnik du Paty de Clam stopil na prizorišče, takoj 

ko je prvi sum padel na Dreyfusa: od tega trenutka naprej si je prav on izmišljeval Dreyfusa, afera je postala 

njegova zadeva, zelo si je prizadeval, da bi zbegal izdajalca, da bi ga privedel do popolnih priznanj. Tu je 

seveda še vojni minister, general Mercier, katerega inteligenca se zdi uborna; je tudi poveljnik generalnega 

štaba, general de Boisdeffre, ki je po vsem videzu popustil svojemu klerikalnemu nagnjenju, in podpoveljnik 

glavnega štaba general Gonse, katerega vest se je lahko prilagodila mnogim rečem. Vendar je v temelju vsega 

predvsem poveljnik du Paty de Clam, ki vodi vse, ki jih hipnotizira, saj se ukvarja tudi s spiritizmom, z 

okultizmom, pogovarja se z duhovi. Nikoli ne bodo verjeli, kakšnim preskusom je izpostavil nesrečnega 

Dreyfusa, v kakšne pasti ga je hotel zvabiti, kakšne nore preiskave si je zamislil, kakšno monstruozno 

imaginacijo je imel, pravo mučilno demenco. 

 

Ah! Ta prva afera je mora za tistega, ki jo pozna v resničnih podrobnostih! Poveljnik du Paty de Clam aretira 

Dreyfusa, ga spravi na skrivno. Teče h gospe Dreyfus, jo terorizira, ji reče, da bo mož izgubljen, če bo 

govorila. V tem času se je nesrečnež grizel, tulil, da je nedolžen. In preiskava je bila izpeljana kakor v kaki 

kroniki iz petnajstega stoletja, sredi misterijev, z dodatkom podivjanih pomagačev, vse to na podlagi 

ene/sameotročje obtožbe, tistega bedastega seznama, ki ni bil le vulgarna izdaja, temveč je bil tudi ena izmed 

najnesramnejših sleparij, te slavne razodete skrivnosti so se namreč skoraj vse izkazale za ničvredne. Če 

vztrajam pri tem, vztrajam zato, ker je tu jajce, iz katerega se je pozneje izlegel pravi zločin, ostudna utaja 

pravice, za katero je Francija zbolela. Rad bi vas pripravil do tega, da s prstom potipate, kako je pravna zmota 

bila možna, kako je nastala iz mahinacij poveljnika du Patyja de Clama, kako sta se general Mercier in 

general Boideffre pustila vanjo ujeti, polagoma angažirati svojo odgovornost v tej zmoti, za katero sta pozneje 

mislila, da jo morata uveljavljati kot sveto resnico, kot resnico, o kateri se še razpravlja ne. Na začetku sta 

potemtakem prispevala le zanikrnost in neinteligentnost. Čutimo kvečjemu, da sta popustila verskim 

nagnjenjem okolja in predsodkom stanovskega duha. Dovolila sta, da je bila narejena bedarija. 

 

Zdaj pa je Dreyfus pred vojnim svetom. Zahtevali so najbolj absolutna zaprta vrata. Če bi kak izdajalec odprl 

sovražniku mejo, da bi privedel nemškega cesarja vse do Notre-Dame, ne bi izvajali tesnejših ukrepov molka 

in skrivnosti. Nacijo prevzema začudenje, šušljajo o strašnih dejstvih, o tistih pošastnih izdajah, zaradi katerih 

se zgraža zgodovina, in nacija se seveda ukloni. Ni dovolj stroge kazni, ploskala je javni degradaciji, hotela 

je, naj krivec ostane na svoji sramotni skali, kjer ga razžirajo očitki vesti. Ali je potemtakem res, da so morali 

za zaprtimi vrati skrbno pokopati neizrekljive in nevarne stvari, ki bi lahko zanetile požar v Evropi? 

 

Ne! Za njimi so bile zgolj romaneskne in dementne domislice poveljnika du Patyja de Clama. Vse to je bilo 

narejeno zgolj zato, da bi skrilo najbolj čudaškega izmed romanov – podlistkov. In da se o tem prepričamo, je 

dovolj, da pozorno preučimo obtožnico, ki so jo brali pred vojnim svetom. 

 

Ah! Ničnost te obtožnice! Da so lahko človeka obsodili na podlagi tega akta, je čudež krivičnosti. Naj ga 

pošteni ljudje poskusijo prebrati, ne da bi jim srce poskočilo od zgražanja in razkričalo njihov odpor, ko bi 

pomislili na čezmerno pokoro tam doli na Hudičevem otoku. Dreyfus zna več jezikov, zločin; včasih gre v 

deželo, od koder je doma, zločin; je delaven, prizadeva si vedeti vse, zločin; ne vznemiri se, zločin; vznemiri 

se, zločin. In naivnosti zapisa, odločne trditve v praznem! Govorili so nam o štirinajstih točkah obtožbe: 

naposled smo od njih našli le eno samo, tisto o seznamu; in izvemo celo, da izvedenci niso soglašali, da so 

enega izmed njih, g. Goberta, vojaško preganjali, ker si je dovolil, da ni sklepal v zaželeni smeri. Govorili so 

tudi o triindvajsetih častnikih, ki da so prišli potolč Dreyfusa s svojimi pričevanji. Ne poznamo še njihovih 

zaslišanj, je pa gotovo, da ga vsi niso bremenili; poleg tega je treba pripomniti, da so vsi pripadali vojnemu 

uradu. To je družinski proces, tam so med svojimi, to si je treba zapomniti: glavi štab je proces hotel, na njem 

sodil in pravkar je sodil že v drugo. 

 

Ostal je potemtakem le seznam, o katerem se izvedenci niso sporazumeli. Pripovedujejo, da bi Dreyfusa 

sodniki običajnega sodišča seveda oprostili obtožbe. In odtlej zato, ker razumemo obupano trdovratnost, s 

katero danes, da bi upravičili obsodbo, trdijo, da obstaja tajen, uničujoč dokaz, dokaz, ki ga ni mogoče 

pokazati, ki legitimira vse, pred katerim se moramo ukloniti, nevidni in nespoznavni dobri bog, zanikam ta 

dokaz, zanikam ga z vso svojo močjo! Smešen dokaz, da, nemara dokaz, ki govori o opravljivkah in kjer je 
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govor o nekem D., ki postane prezahteven, kak mož, ki je ugotovil, da mu ne plačujejo dovolj njegove žene. 

Toda dokaz, ki bi zadeval nacionalno obrambo, ki ga ne bi mogli pokazati, ne da bi naslednji dan sprožili 

vojno, ne, ne! To je laž; in to tem bolj gnusna in cinična, ker lažejo nekaznovano, ne da bi jim to lahko 

dokazali. 

 

Hujskajo Francijo, skrivajo se za njenim legitimnim čustvovanjem, zapirajo usta s strašenjem in z izprijanjem 

duhov. Ne poznam hujšega državljanskega zločina. 

 

To so torej, gospod predsednik, dejstva, ki pojasnjujejo, kako je lahko bila storjena sodna zmota; in moralni 

dokazi, Dreyfusov premoženjski položaj, odsotnost motivov, njegovo nenehno kričanje o nedolžnosti, ga 

dokončno prikažejo kot žrtev nenavadnih domislic poveljnika du Patyja de Clama, klerikalnega okolja lova na 

»umazane žide«, v katerem je bil in ki sramoti našo dobo. 

 

In tako pridemo do afere Esterhazy. Tri leta so minila, veliko zavesti je slej ko prej globoko pretresenih, 

vznemirjajo se, iščejo in se naposled prepričajo o Dreyfusovi nedolžnosti. 

 

Ne bom opisoval historiata dvomov in nato prepričanj g. Scheurer-Kestnerja. Toda medtem ko je brskal pri 

sebi, so se zgodile resne stvari v samem generalnem štabu. Polkovnik Sanherr je umrl in poročnik polkovnik 

Picquart ga je nasledil kot vodja obveščevalnega urada. In kot tak je slednji pri izvrševanju svojih funkcij 

nekega dne dobil v roke pismo – telegram, ki ga je na poveljnika Esterhazyja naslovil agent neke tuje sile. 

Njegova stroga dolžnost je bila začeti poizvedovanje. Gotovo je, da ni nikoli ravnal mimo volje 

predstojnikov. Svoje sume je potemtakem predstavil svojim hierarhično nadrejenim, generalu Gonsu, nato 

generalu de Boisdeffru, nato generalu Billotu, ki je nasledil generala Merciera kot vojni minister. Slavni 

Picquartov dosje, o katerem je toliko govoril, je vselej bil le Billotov dosje, mislim, dosje, ki ga je podrejeni 

naredil za ministra, dosje, ki najbrž še obstaja v Vojnem ministrstvu. Raziskave so trajale od maja do 

septembra 1896 in, kar je treba povedati na glas, general de Boisdeffre in general Billot nista dvomila o tem, 

da je sloviti seznam napisan z Esterhazyjevo pisavo. Preiskava poročnika polkovnika Picquarta je privedla do 

te zanesljive ugotovitve. Toda vznemirjenost je bila velika, saj bi Esterhazyjeva obsodba neogibno povzročila 

revizijo Dreyfusovega procesa, česar pa generalni štab ni hotel za nobeno ceno. 

 

Najbrž so preživeli tesnobe polno minuto. Pomislite na to, da general Billot ni bil kompromitiran z ničimer, 

da je prišel povsem svež, da bi lahko prikazal resnico. Ni si drznil, nedvomno v strahu pred javnim mnenjem, 

gotovo tudi v bojazni, da bi izročil ves generalni štab, generala de Boisdeffra, generala Gonsa, če podrejenih 

ne štejemo. Potlej je to bila zgolj minuta boja med vestjo in tistim, za kar je mislil, da je vojaški interes. Ko je 

ta minuta minila, je bilo že prepozno. Angažiral se je, bil je kompromitiran. In odtlej je njegova odgovornost 

le še naraščala, nase je vzel zločin drugih, prav tako kriv je kakor drugi, bolj kriv je od njih, ker je bil v 

položaju, da doseže pravično razsodbo, pa ni storil ničesar. Razumite to! Že leto je, odkar general Billot, 

odkar generala de Boisdeffre in Gonse vedo, da je Dreyfus nedolžen, in so to strašno stvar obdržali zase. In ti 

ljudje spijo in imajo žene in otroke, ki jih ljubijo! 

 

Poročnik polkovnik Picquart je izpolnil svojo dolžnost poštenjaka. Pri nadrejenih je vztrajal v imenu pravice. 

Celo moledoval jih je, govoril jim je, kako zelo nepolitično je bilo njihovo odlaganje spričo strašne nevihte, ki 

se je kopičila in ki mora izbruhniti, ko bo znana resnica. Prav to je pozneje g. Scheurer-Kestner govoril 

generalu Billotu, ga pri patriotizmu rotil, naj vzame zadevo v roke, naj ne dovoli, da se zaostruje, dokler ne bo 

postala javen dizaster. Ne! Zločin je bil storjen, glavni štab ni več mogel priznati svojega zločina. Poročnik 

polkovnik Picquart pa je bil poslan na misijo, pošiljali so ga dlje in dlje proč, vse do Tunizije, kjer so nekega 

dne celo hoteli počastiti njegov pogum s tem, da so mu naložili misijo na obrobje, kjer je našel smrt marki de 

Morès in na kateri bi bil zagotovo ubit. Ni bil v nemilosti, general Gonse je z njim vzdrževal prijateljsko 

korespondenco. Le da so obstajale skrivnosti, pri katerih ni ravnal dobro, da  je  vanje prodrl.  

 

V Parizu je resnica nezadržno korakala in vemo, kako je pričakovana nevihta izbruhnila. G. Matthieu Dreyfus 

je naznanil poveljnika Esterhazyja kot dejanskega avtorja seznama. V istem trenutku, ko je gospod Scheurer-

Kestner izočil varuhu pečatov zahtevo za revizijo procesa. In tako je nastopil poveljnik Esterhazy. Pričevanja 

ga sprva prikazujejo zbeganega, pripravljenega na samomor ali na beg. Nato se nenadoma začne drzno 

braniti, Pariz preseneti s silovitostjo drže. Ker je prispela pomoč, prejel je anonimno pismo, ki ga je 
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seznanjalo z naklepi sovražnikov, skrivnostna dama se je celo ponoči podala k njemu in mu prinesla 

dokument, ukraden v glavnem štabu, ki naj bi ga rešil. Ne morem si kaj, da tukaj ne bi spet našel poročnika 

polkovnika du Patyja de Clama in prepoznal pripomočkov njegove plodne imaginacije. Njegovo delo, 

Dreyfusova krivda, je bilo v nevarnosti, in gotovo je hotel obraniti svoje delo. Saj bi revizija procesa 

pomenila, da bi se sesedel tako ekstravagantni, tako tragični roman – podlistek, katerega gnusni razplet se je 

zgodil na Hudičevem otoku! Tega ni mogel dovoliti. Odtlej je potekal dvoboj med poročnikom polkovnikom 

Picquartom in poročnikom polkovnikom du Patyjem de Clamom, pri tem je imel prvi odstrto obličje, drugi pa 

je bil zakrinkan. Oba smo naslednjič spet našli pred civilno justico. Pravzaprav se še zmerom brani glavni 

štab, ki noče priznati svojega zločina, katerega ostudnost narašča iz ure v uro. 

 

Z začudenjem so se ljudje spraševali, kdo so varuhi poveljnika Esterhazyja. To je predvsem, v senci, poročnik 

polkovnik du Paty de Clam, ki je vse napletel, ki je vse vodil. Njegova roka se kaže v čudaških sredstvih. 

Nato je to general de Boisdeffre, je to general Gonse, je to sam general Billot, ki so kajpada prisiljeni doseči 

poveljnikovo oprostitev, saj ne morejo dovoliti priznanja Dreyfusove nedolžnosti, ne da bi se vojni uradi 

sesuli od javnega prezira. In lep rezultat teh čudovitih razmer je ta, da bo poštenjak v vsem tem, poročnik 

polkovnik Picquart, postal žrtev, tisti, ki ga bodo zasramovali in ga kaznovali. O pravica, kakšen strašen obup 

stiska srce! Tako daleč gredo, da pravijo, da je on ponarejevalec, da je izdelal karto – telegram, da bi pogubil 

Esterhazyja. A, ljubi bog, le zakaj? Dajte kak motiv. Tudi njega plačujejo židje? Ljubkost zgodbe je ta, da je 

bil prav antisemit. Da! Priče smo podlemu prizoru, kjer nastopajo ljudje, izgubljeni zaradi dolgov in zločinov, 

katerih nedolžnost razglašajo, medtem ko udarjajo po sami časti človeka z brezmadežnim življenjem. Ko kaka 

družba prispe do tega, se začne razkrajati. 

 

To je torej, gospod predsednik, afera Esterhazy: krivec, ki naj bi bil razglašen za nedolžnega. Kmalu bo dva 

meseca, odkar lahko uro za uro spremljamo ta krasni trud. Krajšam, saj je tukaj v grobem le povzetek zgodbe, 

katere žgoče strani bodo nekoč vse napisane. In videli smo potemtakem generala de Pellieuxa, nato poveljnika 

Ravaryja, kako izvajata zlikovsko preiskavo, iz katere prihajajo lopovi preobraženi, poštenjaki pa umazani. 

Nato so sklicali vojni svet. 

 

Le kako je bilo mogoče upati, da bo vojni svet razveljavil tisto, kar je vojni svet naredil? 

 

Niti ne govorim o vselej možni izbiri sodnikov. Ali ne zadošča vrhovna ideja discipline, ki jo imajo ti vojaki v 

krvi, za to, da uveljavi samo njihovo zmožnost nepristranskosti? Kdor reče disciplina, reče ubogljivost. Mar 

bi radi, da bi vojni svet odločno demantiral vojnega ministra, velikega poglavarja, ko pa je ta javno, ob 

ploskanju nacionalnega predstavništva, razglasil avtoriteto razsojene zadeve? Hierarhično je to nemogoče. 

General Billot je s svojo deklaracijo sugeriral sodnikom, oni pa so sodili tako, kakor morajo iti v ogenj, brez 

razmišljanja. Vnaprej ustvarjeno mnenje, ki so ga prinesli na svoj sedež, je očitno tole: »Dreyfusa je za zločin 

izdaje obsodil vojni svet; potemtakem je kriv in mi, vojni svet, ga ne moremo razglasiti za nedolžnega; vemo 

pa, da bi priznanje Esterhazyjeve krivde pomenilo razglasitev Dreyfusove nedolžnosti.« Nič jih ni moglo 

spraviti iz tega. Izrekli so krivično razsodbo, ki bo vselej obremenjevala naše vojne svete, ki bo poslej s 

sumom omadeževala vse njihove odločbe. Prvi vojni svet je nemara bil neinteligenten, drugi je prisilno 

zločinski. Njegovo opravičilo je, da je vrhovni poglavar govoril in razglasil, da je izrečena sodba nedotakljiva, 

sveta in nad ljudmi, tako da podrejeni niso mogli reči nasprotnega. Govorijo nam o časti vojske, hočejo, da bi 

jo ljubili, da bi jo spoštovali. Ah! Seveda, da, vojsko, ki bi se vzdignila ob prvi grožnji, ki bi branila francosko 

zemljo, ta vojska je vse ljudstvo in do nje občutimo le nežnost in obzirnost.. Vendar ne gre zanjo, prav njeno 

dostojanstvo hočemo v svoji potrebi po pravičnosti. Gre za sabljo, za gospodarja, ki nam ga bodo dali nemara 

jutri. In pobožno naj bi poljubljali sabljin ročaj, zaboga, ne! 

 

Poleg tega sem že dokazal: Dreyfusova afera je bila zadeva vojnih uradov, šlo je za častnika iz glavnega 

štaba, ki so ga ovadili tovariši iz glavnega štaba, obsodili pa pod pritiskom poglavarjev glavnega štaba. Še 

enkrat, ne more se vrniti nedolžen, ne da bi bil glavni štab kriv. Ali niso tudi uradi z vsemi sredstvi, ki si jih je 

mogoče zamisliti, s kampanjami v tisku, s sporočili, z vplivi pokrivali Esterhazyja zgolj zato, da bi v drugo 

pogubili Dreyfusa? Ah! S kakšnim zamahom metle bi morala republikanska vlada pomesti v tej jezuitnici, 

kakor jih imenuje sam general Billot. Le kje je zares močno in z modrim patriotizmom prežeto ministrstvo, ki 

bi si upalo tam vse predelati, vse prenoviti? Koliko ljudi poznam, ki zaradi tesnobe trepetajo pred možno 

vojno, ker vedo, v kakšnih rokah je nacionalna obramba! In kakšno gnezdo nizkotnih intrig, obrekovanj in 
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potratnosti je postalo to posvečeno zatočišče, kjer se odloča usoda domovine! Zgrozimo se ob strašnem 

dnevu, ki je pravkar v to vrgel Dreyfusovo afero, to človeško žrtev nesrečneža, »umazanega žida«! Ah! 

Koliko demence in budalosti, norih domislic, praks nizkotnega ravnanja, inkvizicijskih in tiranskih šeg, 

samovolje nekaj oficirjev, ki s škornji hodijo po naciji in ji nazaj v grlo mašijo klic po resnici in pravici, se je 

tam razburkalo z lažnivim izgovorom svetoskrunstva nad državnim interesom. 

 

Zločin je tudi to, da so se oprli na umazani tisk, da so se pustili braniti vsej pariški sodrgi, tako da zdaj sodrga 

nesramno slavi zmago v porazu prava in navadnega poštenja. Zločin je, da so za vznemirjanje Francije 

obtožili tiste, ki hočejo, da bi bila plemenita, na čelu svobodnih in pravičnih nacij, medtem ko sami brez 

sramu kujejo zaroto, da bi pred vsem svetom uveljavili zmoto. Zločin je zavajati mnenje, uporabljati to 

mnenje, ki so ga izpridili do blodenj, za ubijalske namene. Zločin je zastrupiti male in ponižne, razburkati 

strasti reakcije in nestrpnosti in se pri tem skrivati za gnusnim antisemitizmom, od česar bo velika liberalna 

Francija človekovih pravic umrla, če je ne bo nihče zdravil. Zločin je izkoriščati patriotizem za dejanja 

sovraštva in, naposled, zločin je sabljo spremeniti v modernega boga, medtem ko vsa človeška znanost dela za 

prihodnje delo resnice in pravičnosti. 

 

Kakšna nesreča je videti to resnico, to pravičnost, ki smo jo tako strastno hoteli, tako oklofutano, manj 

priznano in manj razkrito! Slutim, kakšno sesutje se je moralo zgoditi v duši g. Scheurer-Kestnerja, in mislim, 

da bo občutil očitek vesti, ker ni ravnal revolucionarno na dan interpelacije v Senatu in je pustil, da so ves 

paket v vsem zavrgli. Bil je velik poštenjak, človek z lojalnim življenjem, verjel je, da bo dovolj sama resnica, 

zlasti ker se mu je zdela sijoča kakor beli dan. Le zakaj bi vse preobrnili, ko pa bo sonce kmalu zasijalo? In za 

to zaupljivo vedrino je tako kruto kaznovan. Enako velja za poročnika polkovnika Picquarta, ki zaradi 

občutka visokega dostojanstva ni hotel objaviti pisem generala Gonsa. Ti zadržki so mu v čast tem bolj, ker so 

ga predstojniki, medtem ko je še naprej spoštoval disciplino, dali oblatiti in sami vodili njegov proces na 

najbolj nepričakovan in sramotilen način. Obstajata dve žrtvi, dva vrla človeka, dve preprosti srci, ki sta se 

prepustili Bogu, medtem ko je bil dejaven zlodej. Pri poročniku polkovniku Picquartu smo celo videli tole 

podlo zadevo: francosko sodišče, ki je najprej dovolilo poročevalcu, da je javno obremenil pričo, jo obtožil za 

vse napake, je zaprlo vrata, ko je bila ta priča privedena, da bi se izjasnila in se zagovarjala. Pravim, da je to 

še zločin več in da bo ta zločin dvignil svetovno vest. Očitno si vojaška sodišča čudno predstavljajo pravico. 

 

Taka je torej preprosta resnica, gospod predsednik, in strašljiva je, slej ko prej bo madež vašega 

predsednikovanja. za vaše predsednikovanje bo ostala madež. Dvomim namreč o tem, da v tej zadevi ne bi 

imeli nobene moči, da ste jetnik ustave in svoje okolice. Zaradi tega nimate nič manj človeške dolžnosti, na 

katero boste mislili in ki jo boste izpolnili. Sicer pa nikakor ne obupujem nad zmago resnice. Nanjo 

opozarjam z najbolj silovito gotovostjo: resnica je na pohodu in nič je ne bo ustavilo. Šele danes se zadeva 

začenja, saj so šele danes stališča jasna: na eni strani krivci, ki nočejo, da bi zasvetila luč; na drugi 

pravicoljubi, ki bodo dali življenja za to, da bo zasijala. Ko zapremo resnico pod zemljo, se tam nakopiči, 

dobi moč kakor eksplozija, tako da bo tedaj, ko bo pridrla na dan, hkrati s seboj raztreščila vse. Videli bomo, 

ali niso ravnokar za pozneje pripravili najbolj odmevajočega med dizastri. 

 

Toda to pismo je dolgo, gospod predsednik, in čas je, da ga sklenem. 

 

Obtožujem poročnika polkovnika du Patyja de Clama, da je bil zlodejev delavec pri pravosodni zmoti, verjeti 

hočem, da nevede, in da je nato tri leta branil svoje zlonosno delo z najbolj čudaškimi in najbolj obsojanja 

vrednimi mahinacijami. 

 

Obtožujem generala Mercierja, da je vsaj zaradi šibkosti duha postal sokrivec v eni največjih nezakonitosti 

stoletja. 

 

Obtožujem generala Billota, da je imel v rokah zanesljive dokaze o Dreyfusovi nedolžnosti in da jih je 

potlačil, da je postal kriv za zločin žalitve človeškosti in žalitve pravičnosti s političnim ciljem in da bi rešil 

kompromitirani glavni štab. 
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Obtožujem generala de Boisdeffra in generala Gonsa, da sta postala sokriva istega zločina, prvi gotovo zaradi 

svojega klerikalnega nagnjenja, drugi nemara zaradi stanovskega duha, ki je vojne urade spremenil v sveto, 

nedotakljivo skrinjo. 

 

Obtožujem generala Pellieuxa in poveljnika Ravaryja, da sta izpeljala hudodelsko preiskavo, s tem mislim 

najbolj monstruozno pristransko preiskavo, v zvezi s katero imamo v poročilu drugega neuničljiv spomenik 

naivne drznosti. 

 

Obtožujem tri izvedence za pisave, gospode Belhomma, Varinarda in Couarda, da so pisali lažniva in 

ponarejena poročila, če jih le zdravstvena preiskava ne razglasi za prizadete od kake bolezni vida in presoje. 

 

Obtožujem vojne urade, da so v tisku, še posebej v Éclairju in v Echoju de Paris, vodili ogabno kampanjo, da 

bi zavedli mnenje in prikrili svojo napako. 

 

Naposled obtožujem prvi vojni svet, da je kršil pravo, ko je obsodil obtoženca na podlagi dokumenta, ki je 

ostal skriven, in obtožujem drugi vojni svet, da je na ukaz prikril to nezakonitost in tudi sam zagrešil 

pravosodni zločin, da je zavestno oprostil krivca. 

Ko izrekam te obtožbe, vem, da se postavljam pod udar 30. in 31. člena zakona o tisku z 29. julija 1881, ki 

kaznuje prestopke obrekovanja. In prostovoljno se temu izpostavljam. 

 

Ljudi, ki jih obtožujem, ne poznam, nikoli jih nisem videl, do njih ne čutim ne zamere ne sovraštva. Zame so 

zgolj entitete, duhovi družbenega zla. Dejanje, ki ga tukaj izvršujem, je zgolj revolucionarno sredstvo za 

pospešitev eksplozije resnice in pravice. 

 

Le eno strast imam, strast svetlobe, v imenu človeštva, ki je toliko trpelo in ki ima pravico do sreče. Moj 

plamteči protest je zgolj krik moje duše. Naj si me drznejo postaviti pred porotno sodišče in naj se preiskava 

zgodi na svetlem!  

 

Čakam. 

 

Blagovolite privoliti, gospod predsednik, v zagotovilo mojega globokega spoštovanja. 

 

13. januarja 1898 

 

 
Prevod in opombe Drago B. Rotar in Taja Kramberger 

(Za opombe in kontekst afere glej Monitor ZSA, vol. VI, 2004, no. 1–2.) 

 


