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PREFÁCIO DO AUTOR

Julgo necessário recolher, neste volume, os artigos 
que publiquei sobre o caso Dreyfus durante um período de 
três anos, de dezembro de 1897 a dezembro de 1900, à me-
dida que os acontecimentos se desenrolavam. Quando um 
escritor fez julgamentos e assumiu responsabilidades, seu 
estrito dever é apresentar aos olhos do público o conjunto 
do seu papel e os documentos autênticos a partir dos quais 
será possível julgá-lo. E, se a justiça não lhe for feita hoje, 
ele poderá esperar em paz, o amanhã terá todo o dossiê, que 
deverá ser sufi ciente para fazer a verdade um dia aparecer.

No entanto, não me apressei em publicar este volume. 
Primeiro, queria que o dossiê estivesse completo, que um 
período bastante claro do caso se achasse terminado; e as-
sim tive de esperar que a lei da anistia viesse encerrar esse 
período, à guisa de desfecho pelo menos temporário. De-
pois, muito me repugnava que pudessem julgar-me ávido 
de uma publicidade ou de um ganho qualquer numa ques-
tão de luta social, em que o homem de letras, o profi ssio-
nal, fazia questão absoluta de não obter qualquer benefício. 
Recusei todas as ofertas, não escrevi nem romances nem 
dramas, e talvez não venham a me acusar de querer ganhar 
dinheiro com essa história tão pungente que comoveu a hu-
manidade inteira.

Minha intenção, mais tarde, é utilizar em duas obras 
as notas que tomei. Gostaria de, com o título “Impressões 
de audiências”, contar o meu processo, narrar todas as coi-
sas monstruosas e as estranhas fi guras que desfi laram dian-
te de mim, em Paris e em Versalhes. E gostaria de, com o 
título “Páginas do exílio”, contar os meus onze meses na 
Inglaterra, os ecos trágicos que repercutiam em mim a cada 
despacho desastroso vindo da França, tudo o que se evoca-
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va longe da pátria, os fatos e os personagens, na completa 
solidão em que me vi murado. Mas são desejos, projetos 
simplesmente, e é bem possível que nem as circunstâncias 
nem a vida me permitam realizá-los.

Aliás, não seria então uma história do caso Dreyfus, 
pois minha convicção é que essa história não poderia ser 
escrita hoje, em meio às paixões atuais, sem os documentos 
que ainda nos faltam. Será preciso um recuo e, sobretudo, o 
estudo desinteressado das peças que o imenso dossiê prepa-
ra. E gostaria unicamente de dar minha contribuição a esse 
dossiê, deixar meu testemunho, dizer o que soube, o que vi 
e ouvi, desde o ângulo do caso no qual atuei.

Assim me contento, até lá, em reunir neste volume 
os artigos já publicados. Naturalmente não alterei nenhu-
ma palavra, deixando-os com suas repetições, com a forma 
dura e solta de páginas escritas muitas vezes às pressas. 
Acreditei apenas dever acompanhá-los, abaixo dos títulos, 
de pequenas notas em que dou algumas explicações neces-
sárias para ligar todos esses artigos, remetendo-os às cir-
cunstâncias que me levaram a escrevê-los. Deste modo, a 
ordem cronológica é indicada, os artigos retomam seu lugar 
após os grandes abalos do caso e o conjunto deles aparece 
nitidamente, em sua lógica, apesar dos longos silêncios em 
que me encerrei. 

E, repito, esses artigos não são mais que uma contri-
buição ao dossiê em formação do caso Dreyfus, os poucos 
documentos da minha ação pessoal cuja compilação fi z 
questão de deixar à História e à Justiça de amanhã.

Émile Zola
Paris, 1o de fevereiro de 1901.
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CARTA AO SR. FÉLIX FAURE

Presidente da República

Páginas publicadas no jornal L’Aurore, em 13 de janeiro 
de 1898.

O que se ignora é que elas foram inicialmente impres-
sas numa brochura, como as duas cartas precedentes. No 
momento de colocar à venda essa brochura, ocorreu-me 
a ideia de dar-lhe uma publicidade mais ampla, mais re-
tumbante, publicando-a num jornal. O L’Aurore já havia 
tomado partido com uma independência e uma coragem 
admiráveis, e naturalmente me dirigi a ele. Depois desse 
dia, esse jornal tornou-se para mim o asilo, a tribuna de 
liberdade e de verdade, na qual pude dizer tudo. Conservo 
por seu diretor, o sr. Ernest Vaughan, uma grande gratidão. 
Depois da publicação no L’Aurore com seus trezentos mil 
exemplares e dos processos judiciários que se seguiram, a 
brochura mesma permaneceu na gráfi ca. Pois logo após o 
ato que decidi e realizei, acreditei dever guardar silêncio, à 
espera do meu processo e das consequências que viriam.

Sr. Presidente:

Permitirá que, em minha gratidão pela benevolente aco-
lhida que me deu um dia, eu me preocupe com sua justa gló-
ria e lhe diga que sua estrela, tão feliz até aqui, está ameaçada 
pela mais vergonhosa, pela mais inapagável das manchas?

O senhor saiu são e salvo das baixas calúnias, con-
quistou os corações. Aparece radiante na apoteose da festa 
patriótica que foi para a França a aliança russa, e prepara-se 
para presidir o solene triunfo da nossa Exposição Univer-
sal3, que há de coroar nosso grande século de trabalho, ver-
3. A Exposição Universal de Paris, de 1900. (N.T.)
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dade e liberdade. Mas que mancha de lama em seu nome – 
eu ia dizer em seu reinado – esse abominável caso Dreyfus! 
Um conselho de guerra ousou absolver Esterhazy, bofetada 
suprema contra toda a verdade, toda a justiça. E aí está, a 
França tem na face essa marca, a História escreverá que foi 
durante a sua presidência que um tal crime social pôde ser 
cometido.

Já que ousaram, ousarei também. Direi a verdade, 
pois prometi dizê-la se a justiça, em seu curso regular, não 
o fi zesse de forma plena. Meu dever é falar, não quero ser 
cúmplice. Minhas noites seriam perseguidas pelo espectro 
do inocente que expia numa prisão distante, na mais terrí-
vel das torturas, um crime que não cometeu.

E é ao senhor, o presidente da República, que clama-
rei essa verdade, com toda a força da minha revolta de ho-
mem honesto. Para a sua honra, estou convencido de que o 
senhor a ignora. E a quem eu denunciaria a turba daninha 
dos verdadeiros culpados, senão ao senhor, o primeiro ma-
gistrado do país?

Em primeiro lugar, a verdade sobre o processo e sobre 
a condenação de Dreyfus.

Um homem nefasto conduziu e fez tudo, o tenente-
coronel du Paty de Clam, então simples comandante. Ele é 
o caso Dreyfus inteiro, que só será conhecido quando um 
inquérito leal estabelecer claramente os atos e as responsa-
bilidades desse homem. Ele é visto como o espírito mais 
vaporoso, mais complicado, obcecado por intrigas roma-
nescas, que adora romances de folhetim, papéis roubados, 
cartas anônimas, encontros em lugares desertos, mulheres 
misteriosas que espalham, à noite, provas arrasadoras. Foi 
ele que imaginou atribuir o borderô a Dreyfus; foi ele que 
sonhou examiná-lo numa peça inteiramente revestida de 
espelhos; é ele que o comandante Forzinetti nos apresenta 
como armado de uma lanterna, introduzindo-se até junto ao 



71

acusado, adormecido, para projetar no seu rosto o brusco 
facho de luz e surpreender assim seu crime no susto do 
despertar. E tudo que tenho a dizer é que procurem e desco-
brirão. Declaro simplesmente que o comandante du Paty de 
Clam, encarregado de instruir o caso Dreyfus como ofi cial 
judiciário, é, na ordem das datas e das responsabilidades, 
o primeiro culpado do terrível erro judiciário que foi co-
metido.

O borderô já estava há algum tempo nas mãos do co-
ronel Sandherr, diretor do Serviço de Informações, morto 
depois de paralisia geral. “Fugas” aconteceram, papéis de-
sapareceram, como desaparecem ainda hoje; e o autor do 
borderô era buscado, quando se estabeleceu aos poucos um 
a priori que esse autor só podia ser um ofi cial do Estado-
Maior, e um ofi cial da artilharia: duplo erro manifesto que 
mostra com que espírito superfi cial fora examinado esse 
borderô, pois um exame cuidadoso demonstra que só podia 
se tratar de um ofi cial de tropa.

Buscas foram então feitas na casa, examinaram-se as 
caligrafi as, era como um caso de família, um traidor a sur-
preender nos departamentos do próprio ministério, para ex-
pulsá-lo. E, sem que eu queira refazer aqui uma história co-
nhecida em parte, o comandante du Paty de Clam entra em 
cena assim que uma primeira suspeita cai sobre Dreyfus. A 
partir desse momento, foi ele que inventou Dreyfus, o caso 
torna-se uma questão sua, ele se empenha em confundir o 
traidor, levá-lo à confi ssão completa. Há também o minis-
tro da Guerra, o general Mercier, cuja inteligência parece 
medíocre; o chefe do Estado-Maior, general Boisdeffre, 
que parece ter cedido à sua paixão clerical, e o subchefe 
do Estado-Maior, general Gonse, cuja consciência pôde se 
acomodar a muitas coisas. Mas, no fundo, há de início ape-
nas o comandante du Paty de Clam, que conduz todos, que 
os hipnotiza, pois também se ocupa de espiritismo, de ocul-
tismo e conversa com os espíritos. Não dá para imaginar as 



72

experiências a que ele submeteu o pobre Dreyfus, as arma-
dilhas nas quais quis fazê-lo cair, os inquéritos loucos, as 
imaginações monstruosas, toda uma demência torturadora. 

Ah! esse primeiro caso é um pesadelo, para quem o 
conhece em seus detalhes verdadeiros! O comandante du 
Paty de Clam manda prender e isola Dreyfus. Corre à casa 
da sra. Dreyfus e para aterrorizá-la lhe diz que, se falar, seu 
marido está perdido. Nesse meio tempo, o infeliz gemia, 
bradava sua inocência, e a instrução foi feita como numa 
crônica do século XV, em meio ao mistério, com uma com-
plicação de expedientes ferozes. Tudo isso baseado numa 
única acusação, esse borderô imbecil, que não era apenas 
uma traição vulgar, que era também a mais impudente das 
vigarices, pois viu-se que os famosos segredos revelados 
eram todos sem valor. Se insisto, é porque o ovo está aqui, 
do qual sairá mais tarde o verdadeiro crime, a assustadora 
negação de justiça de que padece a França. Quero mostrar 
como foi possível o erro judiciário, como ele nasceu das 
maquinações do comandante du Paty de Clam, como os 
generais Mercier, Boisdeffre e Gonse deixaram-se levar, 
comprometendo aos poucos sua responsabilidade nesse 
erro que eles acreditaram dever, mais tarde, impor como 
uma verdade sagrada, uma verdade que nem sequer se dis-
cute. No início, portanto, houve da parte deles apenas incú-
ria e falta de inteligência. No mínimo se percebe que eles 
cedem às paixões religiosas do meio e aos preconceitos do 
espírito de corporação. Eles permitiram a tolice.

E vemos então Dreyfus diante do Conselho de Guer-
ra. O mais absoluto sigilo é exigido. Se um traidor tivesse 
aberto a fronteira ao inimigo para conduzir o imperador 
alemão até a Notre-Dame, não se teriam tomado medidas 
de silêncio e de mistério mais rigorosas. A nação está pas-
ma, cochicham-se fatos terríveis, traições monstruosas que 
indignam a História; e a nação naturalmente se inclina. Não 
há castigo bastante severo, ela aplaudirá a degradação pú-
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blica, quererá que o culpado permaneça no seu rochedo de 
infâmia, devorado pelo remorso. Então é verdade? há coisas 
indizíveis, coisas perigosas capazes de pôr a Europa em cha-
mas, que devem ser encerradas cuidadosamente entre quadro 
paredes? Não! O que houve por trás disso foi a imaginação 
romanesca e demente do comandante du Paty de Clam. Tudo 
foi feito apenas para ocultar o mais descabido dos romances 
de folhetim. Para ter certeza, basta examinar atentamente o 
ato de acusação lido diante do Conselho de Guerra.

Ah! a nulidade desse ato de acusação! Que um ho-
mem possa ser condenado com base nele é um prodígio 
de iniquidade. Desafi o os homens honestos a lê-lo, sem 
que seu coração salte de indignação e de revolta, ao pensar 
na expiação desmedida que se cumpre na ilha do Diabo. 
Dreyfus conhece várias línguas, crime; não se encontrou 
em sua casa nenhum papel comprometedor, crime; às ve-
zes ele vai à sua terra de origem, crime; ele é laborioso, 
procura saber tudo, crime. Ele não se perturba, crime; ele 
se perturba, crime. E as ingenuidades de redação, as afi r-
mações formais sem fundamento! Falaram-nos de catorze 
peças de acusação: apresentaram-nos afi nal somente uma, 
o borderô; e fi camos sabendo que mesmo os peritos não 
estavam de acordo, que um deles, o sr. Gobert, foi mili-
tarmente afastado porque não concluía no sentido deseja-
do. Falaram-nos também de 23 ofi ciais que vieram depor 
contra Dreyfus. Ainda ignoramos seus interrogatórios, mas 
é certo que nem todos o acusaram; além disso, deve-se ob-
servar que todos pertenciam aos departamentos do ministé-
rio da Guerra. Trata-se de um processo de família, convém 
lembrar-se disto: o Estado-Maior quis o processo, julgou-o 
e acaba de julgá-lo uma segunda vez.

Assim, restava apenas o borderô, sobre o qual os peri-
tos não estavam todos de acordo. Conta-se que, na Câmara 
do Conselho, os juízes iriam naturalmente absolver. E en-
tão compreendemos a obstinação desesperada, para justi-
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fi car a condenação, com que se afi rma hoje a existência 
de uma peça secreta, arrasadora, que não se pode mostrar 
e que legitima tudo, diante da qual devemos nos inclinar, 
como ao Bom Deus invisível e incognoscível! Eu nego essa 
peça, nego-a com todas as minhas forças! Uma peça ridí-
cula, sim, talvez uma peça que envolva mulheres e na qual 
é mencionado um certo D... que se torna muito exigente: 
certamente algum marido que achou que não lhe pagavam 
sufi cientemente sua mulher. Mas uma peça que interessa à 
defesa nacional, que não se poderia revelar sem que a guer-
ra fosse declarada amanhã, não, não!, isso é uma mentira! 
E tanto mais odiosa e cínica quanto eles mentem impune-
mente sem fornecer provas, agitando a França, esconden-
do-se atrás de sua legítima emoção, fechando as bocas ao 
perturbar os corações, pervertendo os espíritos. Não sei de 
nenhum crime cívico maior.

Eis portanto, sr. Presidente, os fatos que explicam 
como um erro judiciário pôde ser cometido; e as provas 
morais, a situação fi nanceira de Dreyfus, a ausência de mo-
tivos, seu contínuo clamor de inocência acabam de mos-
trá-lo como uma vítima da imaginação extraordinária do 
comandante du Paty de Clam, do meio clerical no qual este 
vive, da caça aos “judeus sujos” que desonra nossa época.

E chegamos ao caso Esterhazy. Três anos se passa-
ram, muitas consciências continuam profundamente per-
turbadas, se inquietam, procuram saber e acabam por se 
convencer da inocência de Dreyfus.

Não farei o histórico das dúvidas e posteriormente 
da convicção do sr. Scheurer-Kestner. Mas, enquanto ele 
investigava por seu lado, fatos graves se passaram no pró-
prio Estado-Maior. Com a morte do coronel Sandherr, o 
tenente-coronel Picquart lhe sucedeu como chefe do Ser-
viço de Informações. E foi nesse cargo, no exercício de 
suas funções, que este último teve um dia nas mãos uma 
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carta-telegrama endereçada ao comandante Esterhazy por 
um agente de um país estrangeiro. Seu estrito dever era 
abrir um inquérito. Mas ele nunca agiu independentemen-
te da vontade dos seus superiores e assim submete suas 
suspeitas aos superiores hierárquicos, o general Gonse, o 
general Boisdeffre e o general Billot, que sucedera ao ge-
neral Mercier como ministro da Guerra. O famoso dossiê 
Picquart, do qual tanto se falou, nunca foi senão o dossiê 
Billot, refi ro-me ao dossiê feito por um subordinado para o 
seu ministro, dossiê que deve existir ainda no ministério da 
Guerra. As investigações duraram de maio a setembro de 
1896, e o que se pode afi rmar claramente é que o general 
Gonse estava convencido da culpabilidade de Esterhazy, 
que o general Boisdeffre e o general Billot não punham em 
dúvida que o borderô fora escrito por Esterhazy. O inqué-
rito do tenente-coronel Picquart levou a essa constatação 
segura. Mas a comoção era grande, pois a condenação de 
Esterhazy implicava inevitavelmente a revisão do proces-
so Dreyfus: e era o que o Estado-Maior não queria a preço 
nenhum.

Deve ter havido aí um minuto psicológico cheio de 
angústia. Observe que o general Billot não estava compro-
metido em nada, chegava de mãos limpas, podia dizer a 
verdade. Mas não ousou, na certa por temer a opinião pú-
blica, na certa também por temer entregar todo o Estado-
Maior, o general Boisdeffre, o general Gonse, sem contar 
os subordinados. Houve um minuto de combate entre sua 
consciência e o que ele acreditava ser o interesse militar. 
Quando esse minuto passou, já era tarde. Ele estava envol-
vido, estava comprometido. E desde então sua responsa-
bilidade não parou de aumentar, ele assumiu o crime dos 
outros, é tão culpado quanto os outros, é mais culpado que 
eles, pois podia fazer a justiça e não fez nada. Compreenda 
isto, sr. Presidente! Há um ano o general Billot, os generais 
Boisdeffre e Gonse sabem que Dreyfus é inocente e guar-
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daram consigo essa coisa terrível! E esses homens dormem 
e têm mulheres e fi lhos que amam!

O tenente-coronel Picquart cumpriu seu dever de ho-
mem honesto. Ele insistiu junto a seus superiores, em nome 
da justiça. Até mesmo suplicou, dizendo-lhes o quanto sua 
demora era impolítica diante da terrível tempestade que se 
anunciava, que começaria quando a verdade fosse conheci-
da. Foi, mais tarde, a linguagem que o sr. Scheurer-Kestner 
usou igualmente com o general Billot, instando-o por pa-
triotismo a assumir o caso, a não deixá-lo se agravar e se 
converter num desastre público. Não! o crime fora come-
tido, o Estado-Maior não podia mais confessar seu crime. 
E o tenente-coronel foi enviado em missão, afastaram-no 
o mais longe possível, na Tunísia, onde não quiseram se-
quer honrar sua bravura, encarregando-o de uma missão 
onde corria o risco de ser massacrado, nas paragens onde 
o marquês de Morès encontrou a morte. Ele não estava em 
desgraça, o general Gonse mantinha com ele uma corres-
pondência amistosa. Só que há segredos que não convém 
serem revelados.

Em Paris a verdade marchava, irresistível, e sabemos 
de que maneira a tempestade esperada começou. O sr. Ma-
thieu Dreyfus denunciou o comandante Esterhazy como 
o verdadeiro autor do borderô, no momento em que o sr. 
Scheurer-Kestner apresentava, no ministério da Justiça, um 
pedido de revisão do processo. E é aqui que o comandante 
Esterhazy aparece. Testemunhos mostram-no inicialmente 
desnorteado, pronto ao suicídio ou à fuga. Depois, de re-
pente, ele cria audácia, surpreende Paris com a violência 
da sua atitude. É que lhe viera um socorro, ele recebera uma 
carta anônima advertindo-o das intrigas dos seus inimigos, 
uma dama misteriosa chegou mesmo a ir à noite entregar-lhe 
uma peça roubada do Estado-Maior, que haveria de salvá-
lo. E não posso deixar de reencontrar aqui o tenente-coro-
nel du Paty de Clam, ao reconhecer os expedientes de sua 
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fértil imaginação. Sua obra, a culpabilidade de Dreyfus, es-
tava em perigo, e ele quis seguramente defender sua obra. 
A revisão do processo signifi cava a ruína do romance de 
folhetim extravagante e trágico cujo desfecho abominável 
se passa na ilha do Diabo! É o que ele não podia permi-
tir. Assim, vai haver um duelo entre os tenentes-coronéis 
Picquart e du Paty de Clam, um de rosto descoberto, o 
outro mascarado. Em breve veremos os dois diante da 
justiça civil. No fundo, é sempre o Estado-Maior que se 
defende, que não quer confessar seu crime, cuja abomi-
nação aumenta de hora em hora.

Perguntou-se com estupor quem eram os protetores 
do comandante Esterhazy. Em primeiro lugar, na sombra, 
foi o tenente-coronel du Paty de Clam que maquinou e con-
duziu tudo. Sua mão se revela pelos meios extravagantes. 
Depois são o general Gonse e o próprio general Billot, que 
se veem obrigados a absolver o comandante, que não po-
dem deixar que se reconheça a inocência de Dreyfus sem 
que o ministério da Guerra caia no desprezo público. E o 
resultado dessa situação prodigiosa é que o homem honesto 
desse grupo, o tenente-coronel Picquart, o único a cumprir 
seu dever, vai ser a vítima, injuriada e punida. Ó justiça, 
que triste desesperança aperta o coração! Chegarão mes-
mo a dizer que foi ele o falsário, que ele fabricou a carta-
telegrama para pôr Esterhazy a perder. Mas por que, meu 
Deus? Com que motivo? Deem um motivo. Será que este 
também é pago pelos judeus? A ironia da história é que 
ele era, justamente, antissemita. Sim! Assistimos a um es-
petáculo infame: homens marcados por dívidas e crimes 
cuja inocência proclamam, enquanto punem a honra, um 
homem de vida imaculada! Quando uma sociedade chega a 
esse ponto, ela entra em decomposição.

Eis aí, sr. Presidente, o caso Esterhazy: um culpado 
que procuram inocentar. Há dois meses podemos acompa-
nhar, hora a hora, essa ridícula tarefa. Abrevio, pois este é 
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apenas o resumo da história cujas páginas candentes um 
dia serão escritas por extenso. E então vimos o general de 
Pellieux e o comandante Ravary conduzirem um inquérito 
criminoso no qual os tratantes são transfi gurados e os ho-
nestos enxovalhados, para então se convocar o Conselho 
de Guerra.

Como esperar que um conselho de guerra pudesse de-
nunciar o que um conselho de guerra havia feito?

Não falo sequer da escolha sempre possível dos juízes. 
A ideia superior de disciplina, que está no sangue desses 
soldados, não basta para invalidar seu poder de equidade? 
Quem diz disciplina, diz obediência. Quando o ministro da 
Guerra, o grande chefe, estabeleceu publicamente, ante a 
aclamação dos representantes nacionais, a autoridade da 
coisa julgada, querem que um conselho de guerra lhe dê 
um desmentido formal? Hierarquicamente é impossível. O 
general Billot sugestionou os juízes com sua declaração, e 
eles julgaram como um soldado enviado ao combate, sem 
questionar. A opinião preconcebida que eles tinham sobre 
seu foro é evidentemente esta: “Dreyfus foi condenado por 
crime de traição por um conselho de guerra, portanto é cul-
pado; e nós, Conselho de Guerra, não podemos declará-lo 
inocente; ora, sabemos que reconhecer a culpa de Esterha-
zy seria proclamar a inocência de Dreyfus”. Nada podia 
fazê-los sair daí.

Eles pronunciaram uma sentença iníqua, que para 
sempre pesará sobre nossos conselhos de guerra e dora-
vante manchará de suspeita todas as suas sentenças. O pri-
meiro Conselho de Guerra pôde agir sem inteligência, o 
segundo é necessariamente criminoso. Sua escusa, repito, 
é que o chefe supremo havia falado, declarando a coisa jul-
gada inatacável, sagrada e superior aos homens, de modo 
que inferiores não podiam dizer o contrário. Falam-nos da 
honra do Exército, querem que o amemos, o respeitemos. 
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Ah! com certeza sim, o Exército se levantaria à primeira 
ameaça para defender a terra francesa, ele é o povo inteiro 
e temos por ele somente ternura e respeito. Mas não se trata 
do Exército, do qual queremos justamente a dignidade em 
nossa busca de justiça. Trata-se do sabre, do mestre que 
amanhã talvez nos apresentarão. E beijar devotamente a 
empunhadura do sabre, isso não, meu Deus!

Já demonstrei que o caso Dreyfus foi uma questão in-
terna do ministério da Guerra, um ofi cial do Estado-Maior 
denunciado por seus colegas do Estado-Maior, condenado 
sob a pressão dos chefes do Estado-Maior. Mais uma vez, 
ele não pode voltar a ser inocente sem que todo o Esta-
do-Maior seja culpado. Assim o ministério, por todos os 
meios imagináveis, por campanhas de imprensa, por comu-
nicados e infl uências, só acobertou Esterhazy para conde-
nar uma segunda vez Dreyfus. Que vassourada o governo 
republicano deveria dar nesse ninho de jesuítas, como os 
chama o próprio general Billot! Onde está o ministério ver-
dadeiramente forte e de um patriotismo sensato que ousará 
refazer e renovar tudo? Conheço gente que, diante de uma 
guerra possível, treme de angústia, sabendo em que mãos 
se encontra a defesa nacional! E que ninho de baixas in-
trigas, mexericos e dilapidações se transformou esse asilo 
sagrado, no qual se decide a sorte da pátria! É assustador 
esse dia terrível que nela vem lançar o caso Dreyfus, esse 
sacrifício humano de um infeliz, de um “judeu sujo”! Ah! 
o que se agitou aí de demência e estupidez, imaginações 
loucas, práticas de baixa polícia, costumes de inquisição e 
tirania, para o prazer de alguns homens com galões porem 
suas botas sobre a nação, enfi arem-lhe de volta na garganta 
seu grito de verdade e justiça, sob o pretexto mentiroso e 
sacrílego da razão de Estado!

E é um crime também terem se apoiado na impren-
sa imunda, terem se deixado defender por toda a canalha 
de Paris. E assim vemos o vilão triunfar insolentemente 
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da derrota do direito e da simples probidade. É um crime 
terem acusado de perturbar a França os que a querem ge-
nerosa, à frente das nações livres e justas, quando os acu-
sadores é que tramam o impudente complô de impor o erro 
diante do mundo inteiro. É um crime desencaminharem a 
opinião pública, utilizarem para uma tarefa mortífera essa 
opinião pervertida até fazê-la delirar. É um crime enve-
nenarem os pequenos e os humildes, exasperarem as pai-
xões de reação e de intolerância, abrigando-se por trás do 
odioso antissemitismo, do qual a grande França liberal dos 
direitos do homem parecia curada. É um crime explora-
rem o patriotismo para obras do ódio, e é um crime, enfi m, 
fazerem do sabre o deus moderno, quando toda a ciência 
humana trabalha para a realização próxima da verdade e 
da justiça.

Essa verdade, essa justiça que tão ardentemente de-
sejamos, como é triste vê-las assim achincalhadas, igno-
radas e obscurecidas! Penso no sofrimento que deve ter se 
passado na alma do sr. Scheurer-Kestner e creio que ele 
acabará por sentir um remorso, o de não ter agido revolu-
cionariamente, no dia da interpelação no Senado, abrindo 
todo o pacote, para lançar tudo abaixo. Ele foi o grande 
homem honesto, o homem de vida leal que acreditou que 
a verdade se bastava nela mesma, sobretudo quando lhe 
parecia clara como o dia. Para que criar um tumulto se o 
sol logo haveria de brilhar? E foi essa serenidade confi ante 
que lhe valeu ser severamente punido. O mesmo em rela-
ção ao tenente-coronel Picquart, que, por um sentimento 
de alta dignidade, não quis publicar as cartas do general 
Gonse. Escrúpulos tanto mais honrosos na medida em 
que, enquanto ele mantinha o respeito à disciplina, seus 
superiores o cobriam de lama, instruindo seu processo da 
forma mais inesperada e ultrajante. São duas vítimas, dois 
homens corajosos, dois corações simples que deixaram 
Deus fazer, enquanto o diabo agia. E vimos mesmo, em 
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relação ao tenente-coronel Picquart, esta coisa ignóbil: um 
tribunal francês, após deixar o relator acusar publicamente 
uma testemunha de todas as faltas, promover uma sessão 
fechada, quando essa testemunha foi introduzida para se 
explicar e se defender. Digo que isso é um crime a mais 
e que esse crime fará insurgir-se a consciência universal. 
Decididamente, os tribunais militares possuem uma ideia 
singular da justiça.

Tal é a simples verdade, sr. Presidente, e ela é terrível 
e continuará sendo uma mancha no seu mandato. É muito 
possível que o senhor não tenha poder algum nesse caso, 
que seja o prisioneiro da Constituição e dos que o cercam. 
Ainda assim, cabe-lhe um dever de homem, no qual pensa-
rá e que cumprirá. Aliás, não é que eu desespere do triunfo. 
Repito com uma certeza mais veemente: a verdade está em 
marcha e nada a deterá. É somente hoje que o caso está 
começando, pois é somente hoje que as posições são cla-
ras: de um lado, os culpados que não querem que a luz se 
faça; de outro, os justiceiros que darão sua vida para que 
ela apareça. Eu já disse e repito aqui: quando se esconde a 
verdade debaixo da terra, ela se concentra e prepara uma tal 
explosão que, no dia em que explode, faz saltar tudo com 
ela. Veremos se não estão preparando, para mais tarde, o 
mais retumbante dos desastres.

Mas esta carta é longa, sr. Presidente, e é hora de 
concluir.

Acuso o tenente-coronel du Paty de Clam de ter sido 
o artífi ce diabólico do erro judiciário – erro inconsciente, 
quero crer – e de ter a seguir defendido sua obra nefasta, 
durante três anos, pelas maquinações mais extravagantes e 
mais culpáveis.

Acuso o general Mercier de ter-se tornado cúmplice, 
pelo menos por fraqueza de espírito, de uma das maiores 
iniquidades do século.
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Acuso o general Billot de ter tido nas mãos as provas 
certas da inocência de Dreyfus e de tê-las abafado, de ter-se 
tornado culpado desse crime de lesa-humanidade e de lesa-
justiça, com um objetivo político e para salvar o Estado-
Maior comprometido.

Acuso o general de Boisdeffre e o general Gonse de 
terem se tornado cúmplices do mesmo crime, um certa-
mente por paixão clerical, o outro talvez por esse espírito 
de corporação que faz dos departamentos do ministério da 
Guerra a arca sagrada, inatacável.

Acuso o general de Pellieux e o comandante Ravary 
de terem feito um inquérito criminoso, querendo dizer com 
isso um inquérito da mais monstruosa parcialidade, do qual 
o relatório do segundo é um imperecível monumento de 
ingênua audácia.

Acuso os três peritos em caligrafi a, os srs. Belhomme, 
Varinard e Couard, de terem feito relatórios mentirosos e 
fraudulentos, a menos que um exame médico os declare 
acometidos de uma doença da vista e do julgamento.

Acuso o ministério da Guerra de ter conduzido na im-
prensa, particularmente no L’Eclair e no L’Echo de Paris, 
uma campanha abominável para desencaminhar a opinião 
pública e encobrir seu próprio erro.

Acuso enfi m o primeiro Conselho de Guerra de ter 
violado o direito, condenando um acusado a partir de uma 
peça que permaneceu secreta, e acuso o segundo Conselho 
de Guerra de ter, a partir de ordens superiores, acobertado 
essa ilegalidade, cometendo por sua vez o crime jurídico de 
absolver deliberadamente um culpado.

Ao fazer essas acusações, não ignoro que me submeto 
aos artigos 30 e 31 da lei de imprensa de 29 de julho de 
1881, que pune os delitos de difamação. E é voluntaria-
mente que me exponho.

Quanto às pessoas que acuso, não as conheço, nunca 
as vi, não tenho contra elas nem rancor nem ódio. São para 
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mim apenas entidades, espíritos de malefi cência social. E o 
ato que realizo aqui não é senão um meio revolucionário de 
apressar a eclosão da verdade e da justiça. 

Minha questão é somente uma, a da luz, em nome da 
humanidade que tanto sofreu e que tem direito à felicidade. 
Meu protesto infl amado não é senão o grito da minha alma. 
Que ousem, portanto, levar-me ao tribunal, e que o inquéri-
to se realize em plena luz!

Eu aguardo.
Queira aceitar, sr. Presidente, a certeza do meu pro-

fundo respeito.




