Louis Duc De St. Simone

Pamiętniki
Tom I

EDYCJA KOMPUTEROWA: WWW.ZRODLA.HISTORYCZNE.PRV.PL
MAIL: HISTORIAN@Z.PL

MMIV ®

2

Nota bibliograficzna: Saint – Simon, Pamiętniki, t. I, tłum. Aleksander
i Maria Bocheńscy, wyd. PIW, Warszawa 1984.
UWAGA: egzemplarz, który został przeniesiony do wersji
elektronicznej zawiera błędy wynikające ze złego złożenia stron w
drukarni. Nie zostały one poprawione w trakcie skanowania – było ich
bowiem zbyt dużo. I tak błędy zaczynają się od strony 161 wydania
papierowego (140 niniejszego dokumentu): po stronach 160 – 161
znajdują się strony 182 – 183, następnie 164 – 165, potem 178 – 179,
168 –169, 190 –191, 172 –173, 186 –187, 176 –177. Proszę mieć to na
uwadze podczas lektury niniejszych Pamiętników.
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PIERWSZE LATA (1675—1692)

Urodziłem się w nocy z 15 na 16 stycznia 1675 roku jako syn
Klaudiusza księcia Saint-Simona, para Francji itd., i drugiej
jego żony, Charlotty de 1'Aubespine1. Z tego łoża byłem jedynym dzieckiem. Z pierwszej żony, Diany de Budos, ojciec mój
nie miał synów, tylko jedną córkę. Wydał ją za mąż za księcia
de Brissac, para Francji, jedynego brata marszałkowej de Villeroy.2 Zmarła w roku 1684, bezdzietna, dawno separowana
z mężem, który nie był jej wart, i testamentem uczyniła mnie
swym generalnym spadkobiercą.
Nosiłem tytuł widama* de Chartres, wychowany byłem bardzo starannie i z wielką dbałością. Matka moja, kobieta wielkich
cnót, niezwykle konsekwentna w działaniu i mająca dużo zdrowego rozsądku, zadawała sobie wiele trudu dla wykształcenia
mego ciała i ducha. Bała się, by mnie nie spotkał los młodych
ludzi za wcześnie usamodzielnionych, przekonanych, że cel
życia już osiągnęli. Ojciec mój, urodzony w roku 1606, nie mógł
żyć dość długo, by temu zapobiec, i matka powtarzała mi ciągle,
jak ważnym i niezbędnym jest dla młodego człowieka odznaczyć
się czymkolwiek, zwłaszcza że wejdę w wielki świat dworski
samotnie, jako syn dawnego faworyta Ludwika XIII, którego
przyjaciele już nie żyją albo nie mogą mi być pomocni, i matki,
która, wychowana przy starej księżnie d'Angouleme, swej
krewnej i babce księcia de Guise, wydana za starca, nie miała
stosunków z rówieśnikami i znała tylko starsze pokolenie. Dodawała, że brak mi bliskich krewnych: wujów, ciotek, rodzeń* Widam (fr.: vidame) — w średniowieczu: osoba sprawująca świecką władzę biskupa i dowódca jego wojska; zarządca dóbr biskupich.
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stwa ciotecznego, co pozostawia mnie samemu sobie i zmusza
do wykazania się zasługą osobistą. Obaj jej bracia byli raczej
nieznani, starszy, zrujnowany, procesował się z własną rodziną,
a jedyny brat mego ojca był bezdzietny i osiem lat starszy od
niego.
Starała się więc wykształcić we mnie dzielność, a jednocześnie
pobudzić ambicję, bym własnymi siłami wypełnił braki tak
dotkliwe. Udało jej się o tyle, że zapragnąłem tego gorąco. Niewielka skłonność do studiów i nauki przeszkadzała w spełnieniu
tych pragnień, ale wrodzone mi od początku zamiłowanie do
czytania i do historii, a co za tym idzie, do naśladowania wspaniałych wzorów, jakie w niej znajdowałem, oraz pragnienie
dojścia do wielkich rezultatów równoważyły niechęć do literatury klasycznej. Zawsze sądziłem, że gdybym stracił mniej czasu
na studia tej ostatniej, do których mnie zmuszano, a zyskał
więcej dla dokładniejszego poznania dziejów, byłbym doszedł
do czegoś w tej dziedzinie.
Lektura dzieł historycznych, a zwłaszcza pamiętników naszych
dziejów najnowszych od czasów Franciszka I począwszy, której
oddawałem się z własnej woli, wzbudziła we mnie chęć opisania
tego, co sam przeżyję, w nadziei, że odegram pewną rolę i poznam dokładnie sprawy współczesne. Trudności tego przedsięwzięcia rysowały się jasno w moim umyśle; lekarstwem na nie
miało być niezłomne postanowienie zachowania pamiętnika
w zupełnej tajemnicy. Rozpocząłem go więc w lipcu 1694 roku,
będąc kwatermistrzem pułku kawalerii mego imienia, w obozie
w Gimsheim nad Renem, w armii dowodzonej przez marszałka
księcia de Lorge.
W roku 1691 byłem na filozofii* i zaczynałem jeździć konno
w akademii** panów de Mesmont i Rochefort, zaczynałem także
nudzić się mocno szkołą i nauką i marzyć o służbie wojskowej.
Oblężenie Mons, prowadzone osobiście przez króla wczesną
wiosną tego roku, przyciągnęło pod broń całą niemal młodzież
w moim wieku, która tak rozpoczynała swą pierwszą kampanię;
a co mnie najżywiej korciło, to że był także w obozie książę
de Chartres. Byłem młodszy od niego o osiem miesięcy i jeśli
* Filozofia — najwyższa klasa w szkole.
** Akademią nazywano prywatne szkoły, w których młodzież uczyła się przede wszystkim konnej jazdy, poza tym szermierki, tańca, historii
i nieco matematyki.
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równość wieku uprawnia to uczucie mimo tak wielkiej różnicy
stanu, powiedzieć mogę, że łączyła nas przyjaźń, gdyż wychowywaliśmy się niemal razem. Postanowiłem więc wydobyć się
z wieku dziecięcego. Pomijam podstępy, jakich użyłem, by celu
tego dopiąć. Zwróciłem się do matki: wnet zorientowałem się,
że mnie zwodzi. Uciekłem się więc do ojca, któremu wmówiłem,
że król, po wielkim oblężeniu tegorocznym, w przyszłym roku
będzie odpoczywał. Matkę wprowadziłem w błąd, tak że nie
domyśliła się niczego aż do momentu, gdy to, co uknułem,
miało być wprowadzone w życie, a ojciec tak był przeze mnie
przekonany, że nie dał się odwieść od zamiaru.
Król uparł się nie przyjmować nikogo do służby wojskowej,
poza książętami krwi i własnymi synami nieślubnymi, inaczej
jak po uprzednim rocznym terminowaniu w jednej ze swych
dwu kompanii muszkieterów, do wyboru. Potem wymagał
jeszcze okresu ćwiczenia się w posłuszeństwie albo na czele
kompanii jazdy, albo na jakimś stanowisku podrzędnym w swoim
pułku piechoty, który lubił nad wszystkie inne. Wówczas dopiero zezwalał na kupno regimentu jazdy czy piechoty, zależnie
od tego, gdzie kogo przeznaczano. Ojciec mój zawiózł mnie więc
do Wersalu. Nie był tam jeszcze od czasu swego wyjazdu do
Blaye, gdzie mało co nie zmarł.
W dniu świętego Szymona i Judy, o godzinie wpół do pierwszej w południe, gdy król wychodził z rady, ojciec mój złożył
mu pokłon i przedstawił mnie jako kandydata na muszkietera.
Jego Królewska Mość uczynił mu zaszczyt trzykrotnego ucałowania go, a skoro była mowa o mnie, król, widząc, żem
niski i wątły, zapytał, czy nie jestem jeszcze za młody. Ojciec
mój odrzekł, iż tym dłużej będę mógł mu służyć. Król na to
zapytał, w której z dwu kompanii chce mnie umieścić, a ojciec
odparł, że w pierwszej, a to ze względu na Maupertuisa, swego
osobistego przyjaciela, który był jej dowódcą. Prócz opieki
nade mną, jakiej się po nim spodziewał, wiedział dobrze, że
król wypytuje szczegółowo obu dowódców o sprawowanie się
synów wybitnych rodów, zwłaszcza Maupertuisa, i że świadectwa ich wpływają na pierwszy sąd, jaki król sobie o młodzieży
wyrabia, co w konsekwencji ma nader doniosłe skutki. Ojciec
mój się nie mylił i Maupertuisowi zawdzięczam pierwszą dobrą
opinię, jaką król sobie o mnie wyrobił.
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OJCIEC SAINT-SIMONA FAWORYTEM KRÓLA

Nie zawsze urodzenie i majątek idą w parze. Różne przypadki
wojenne i rodzinne zrujnowały naszą gałąź rodu i pozostawiły
bezpośrednich moich przodków niezbyt zasobnych w dobra i zaszczyty należne im za zasługi bojowe. Mój dziadek, po przebyciu wszystkich kampanii swego czasu, nieodmiennie wierny
królowi, usunął się do swych włości, a brak środków skłonił
go do oddania dwu synów na paziów królowi Ludwikowi XIII,
jak to zwyczajem ówczesnym czyniły najsłynniejsze rody
kraju. Król był namiętnym myśliwym, a polowania ówczesne
pozbawione jeszcze były obecnych udogodnień, mnóstwa psów,
służby, zamiennych koni, co wprowadził dopiero następny monarcha. Przede wszystkim brak było ścieżek i dróg leśnych.
Mój ojciec, zauważywszy, jak król niecierpliwi się przy przesiadaniu na świeżego konia, wpadł na pomysł podawania mu
nowego wierzchowca przystawiając go obok, pysk do zadu, zad
do pyska poprzedniego. Dzięki temu król, jako że był zgrabny,
mógł w mgnieniu oka przeskakiwać z konia na konia, nie schodząc wcale na ziemię. Spodobał mu się ten pomysł: zażądał,
aby zawsze przy zamianach ów paź był przy nim. Dowiedział
się, kim jest, i z czasem polubił go bardzo. Kiedy Baradat,
pierwszy koniuszy, stal się królowi nieznośny przez swą wyniosłość i aroganckie zachowanie, król wypędził go i mój ojciec
otrzymał jego stanowisko. Następnie mianował ojca pierwszym
dworzaninem komnaty królewskiej.
Wielkim faworytem został mój ojciec bez żadnych protekcji,
wyłącznie dzięki dobroci króla; nie liczył się też nigdy z żadnym ministrem, nawet z kardynałem Richelieu3, co mu Lud-
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wik XIII poczytywał za zasługę. Ojciec opowiadał mi, że wie
z ust samego króla, iż nim go awansował, nosząc się z takim
zamiarem, informował się po cichu i szczegółowo o jego stanie
i pochodzeniu, gdyż obawiał się, by, nie znając tych szczegółów,
nie obdarzyć łaską człowieka niegodnego, jak to było z panem
de Luynes, o czym sam opowiadał później memu ojcu.
Lubił ludzi szlachetnie urodzonych, starał się ich poznać i wyróżnić; toteż mawiano o trzech pomnikach na trzech placach
paryskich, że Henryk IV jest na Pont-Neuf ze swoim ludem,
Ludwik XIII na Place-Royale, który za jego czasów był pięknym
placem, ze swą szlachtą, a Ludwik XIV ze swymi poborcami
podatków na placu Zwycięstwa. Plac Vendóme, później tak nazwany, nie dał mu lepszej kompanii.
Po śmierci brata konetabla de Luynes4 [1630] król dał memu
ojcu do wyboru dwa wakujące po nim stanowiska: komendę
szwoleżerów gwardii albo gubernatorstwo Blaye. Ojciec błagał,
by nagrodził tymi beneficjami panów bardziej odeń zasłużonych, skoro on i tak jest obsypany jego dobrodziejstwami. Obaj
uparli się w tym dziwnym sporze, wreszcie król rozgniewał się
i oświadczył, że nie przystoi memu ojcu ani nikomu innemu
odrzucać jego łask, daje mu więc dwadzieścia cztery godziny
do namysłu i rozkazuje nazajutrz rano powiedzieć, co wybrał.
O wyznaczonej godzinie król nalegał o decyzję. Mój ojciec odrzekł, że skoro król chce koniecznie obdarować go jednym z wakansów, nic nie może uczynić dla siebie korzystniejszego, jak
wybór pozostawić Jego Królewskiej Mości. Król się rozchmurzył, pochwalił mego ojca, po czym rzekł, że dowództwo szwoleżerów to stanowisko świetne, ale gubernatorstwo Blaye jest
solidniejsze. Prowincja ta trzyma w szachu dwie inne: Gujennę
i Saintonge. W razie zamieszek trzeba się z nią bardzo liczyć.
Nie wiadomo, co zajść może po jego śmierci, ale gdyby nastąpiła wojna domowa, gwardia będzie niczym, a Blaye uczyni go
możnym. Oto co skłania króla do przyznania mu właśnie tego
stanowiska. Tak więc mój ojciec otrzymał owo gubernatorstwo,
a przyszłe wypadki okazały, jak trafnie król przewidywał i jak
dobrym był dla nas, nie z powodu korzyści, jakie mój ojciec
zyskał, ale przez to wszystko, czym wzgardził, przez wierność,
jaką okazał, i sławę, jaką zdobył wielkością oddanych usług.
Gdy książę Gaston Orleański5 powrócił z Brukseli [1635],
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dzięki układowi tak tajemnemu, że nawet najbystrzejsi dowiedzieli się o nim dopiero widząc, jak nagle zjawia się na dworze,
król powierzył brata memu ojcu. Przy tej okazji oznajmił mu,
że miał zamiar wynieść go kiedyś na stopień księcia i para
Francji. Młody jego wiek byłby jeszcze oddalił tę chwilę, ale
skoro przyrzekł księciu Orleańskiemu mianować Puylaurensa6,
przyśpieszy i jego nominację. Dobry władca dodał, że jeden
tylko warunek jest mu dość przykry: oto musi Puylaurensa
mianować w pierwszej kolejności, innych zaś dopiero później.
W rzeczy samej okoliczność ta sprawiła, że mój ojciec wahał
się całą dobę, a przecież gdyby odmówił i sam księciem nie
został, Puylaurens wyprzedziłby go bardziej niż w wypadku
mianowania obu, z jedną tylko różnicą kolejności. W końcu
zgodził się i otrzymał nominację sam jeden w piętnaście dni
po tamtym, którą to przewagą zresztą niedługo się martwił:
w niecały rok później owo księstwo i parostwo wygasło w sposób ogólnie znany.
Ojciec mój był już wówczas od dwu lat kawalerem orderu
Sw. Ducha. Otrzymał go w roku 1633, mając lat dwadzieścia
siedem. Razem z nim dostał go i mój dziadek; był już w podeszłym wieku i daleki od spraw światowych, toteż uznał, że
nie warto mu na starość uczyć się zwyczajów dworskich. Polecił memu ojcu prosić, by wstęga dlań przeznaczona przypadła
memu stryjowi, mającemu wtedy trzydzieści pięć lat, gdyż
będzie mógł się nią dłużej cieszyć. Rzeczywiście nosił ją lat
pięćdziesiąt siedem, a mój ojciec sześćdziesiąt — i długi czas
byli jedynymi kawalerami mianowanymi przez króla nieboszczyka, rzecz bez precedensu w dziejach jakiegokolwiek orderu.
Poza tym ojciec mój piastował godność starosty zamku SaintGermain i Wersalu, co odstąpił z przyjaźni prezydentowi de
Maisons; był także jakiś czas wielkim łowczym wilczym. Gdy
został księciem i parem, sprzedał godność pierwszego dworzanina komnaty królewskiej księciu de Lesdiguieres dla jego wnuka,
pana de Crequy. Towarzyszył królowi we wszystkich wyprawach wojennych, parę razy dowodził jazdą oraz pospolitym
ruszeniem wasali całej Francji. Liczyło ono pięć tysięcy szlachty
i memu ojcu udało się skłonić ich do wyjścia poza granice kraju, do czego nie byli obowiązani w myśl dawnych przywilejów.
Odwaga i zasługi zjednały mu sławę i bliską przyjaźń marszałka
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de la Meilleraye i słynnego księcia Bernarda Weimarskiego.7
Mogę powiedzieć, bez obawy sprzeciwu ze strony jakiegokolwiek autora owych czasów, że łaski otrzymane przez mego
ojca nigdy nie wzbudzały zazdrości, że był zawsze skromny
i w najwyższej mierze bezinteresowny, nigdy nie prosił o nic
dla siebie, był najbardziej uczynnym, usłużnym i szczodrym
pośród całego dworu, wielu ludziom pomagał w karierze, popierał mniej szczęśliwych i wyjednywał liczne łaski. Wyroku
śmierci na księcia de Montmorenay8 [1632] omal nie przypłacił
własną głową za zbyt gorące i uparte prośby o darowanie mu
kary. Głośne echo tych starań doszło do świetnego skazańca,
który zaliczał się zawsze do jego przyjaciół. Idąc na szafot
z odwagą i pobożnością tak powszechnie podziwianą, darował
dwa obrazy, bardzo różne, oba wielkiej wartości, pędzla tego
samego znakomitego malarza, jedyne jego dzieła w całej Francji.
Jeden, przedstawiający świętego Sebastiana przeszytego strzałami, darował Richelieu'mu. Drugi przedstawiał Pomonę i Vertumnę, Pomona była naturalnej wielkości, najpiękniejsza, najmilsza, jaką można było widzieć. Dał ją memu ojcu; mam ją
jeszcze i strzegę pieczołowicie ten drogocenny dar.
Jeżeli król umiał kochać mego ojca, potrafił także strofować go czasem. Dwa takie wypadki sam ojciec mi opowiadał.
Jeden przytrafił się, kiedy książę de Bellegarde9, wielki koniuszy i pierwszy szambelan, był na wygnaniu. Mój ojciec zaliczał
się do jego przyjaciół, był także pierwszym szambelanem, i do
tego pierwszym koniuszym, u szczytu powodzenia. To właśnie
sprawiało, że miał bardzo mało czasu, będąc ciągle przy królu,
i kiedyś zaczął pisać list do Bellegarde'a czekając na króla,
który się ubierał do polowania. Już skończył, kiedy król wszedł
i zastał go w chwili, gdy szybko wstawał chowając pismo.
Ludwik XIII chciał wiedzieć wszystko o wszystkich, a najbardziej o swoich faworytach, zapytał więc, co za papier przed nim
chowa. Mój ojciec był zakłopotany, ale przyciśnięty do muru
przyznał się, że pisał list do Bellegarde'a. „Chcę go zobaczyć —
powiedział król, wziął list i przeczytał. — Nie ma w tym nic
złego — rzekł potem — że piszesz do przyjaciela, choć jest on
w niełasce. Pewny jestem, że mu nie przekażesz niczego, co nie
należy. Co jednak uważam za bardzo niestosowne, to brak szacunku, jaki mu okazujesz nie tytułując go, dlatego że jest wy-
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gnany, jaśnie oświeconym: przecież jest księciem i parem Francji. — Tu przedarł list i dodał: — Masz tu swój list, przepisz
go po polowaniu, tylko pamiętaj nie opuścić nigdzie jaśnie
oświeconego, do czego ma prawo." Ojciec mi opowiadał, że,
choć zawstydzony tą reprymendą wygłoszoną publicznie, cieszył
się, iż go to tylko tyle kosztowało; umierał bowiem ze strachu,
że będzie gorzej, skoro pisze do człowieka wtrąconego w tak
głęboką i bezpowrotną niełaskę.
Drugi raz król wyłajał go z innej przyczyny; była to znacznie
poważniejsza sprawa. Król był szczerze zakochany w pannie
de Hautefort10. Chadzał częściej do królowej, żeby ją tam widzieć, i stale z nią rozmawiał. Mówił o tym ciągle memu ojcu,
który widział, że król jest bardzo zajęty tą osobą. Młody i zdobywczy, ojciec mój nie rozumiał, że król, tak zakochany i tak
niezdolny do ukrycia tego, jednocześnie nie posuwa sprawy
dalej. Myślał, że to skutek nieśmiałości, i pewnego razu, gdy
król rozprawiał przed nim namiętnie o tej dziewczynie, ojciec
wyraził zdumienie, o którym wspomniałem, i zaproponował
królowi, że zostanie jego ambasadorem i szybko rzecz do celu
doprowadzi. Król wysłuchał go milcząc, po czym rzekł surowo:
„Prawdą jest, że jestem zakochany, czuję to, szukam jej towarzystwa, mówię o niej chętnie i jeszcze chętniej myślę. Prawda,
że to wszystko dzieje się we mnie niezależnie od mej woli, bo
jestem mężczyzną i mam te same co inni skłonności; ale im
więcej zadowolenia daje mi moja godność królewska w porównaniu z innymi, tym bardziej muszę się strzec grzechu
i skandalu. Przebaczam ci na ten raz, bo jesteś młody. Ale
jeżeli nie chcesz, bym przestał cię lubić, nie rób mi już nigdy
podobnych propozycji." W mego ojca jakby grom uderzył.
Łuski spadły mu z oczu: myśl o nieśmiałości króla znikła
w blasku cnoty tak czystej i silnej.
[Autor tłumaczy początki przyjaźni swego ojca z księciem Kondeuszem, ojcem Wielkiego Kondeusza.]

Powodem przyjaźni dochodowej do zgonu było zaufanie księcia Kondeusza11 do mego ojca i ścisła przyjaźń, jaką zachował
dlań, mimo że usunął się do Blaye. Początki tej przyjaźni były
bardzo osobliwe. Było to w czasie, kiedy kardynał Richelieu
zachorował niebezpiecznie w Bordeaux, w drodze powrotnej
z podróży, która kosztowała życie ostatniego z rodu Montmo-
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rency. Król wrócił do Paryża inną drogą. Ogólnie spodziewano
się śmierci kardynała i stąd powstała korespondencja strażnika
pieczęci, Chateauneuf, ze słynną księżną de Cheyreuse, w której
to korespondencji dawali wyraz swej radości. Listy zostały
przejęte: Chateauneuf stracił pieczęcie i został zamknięty
w zamku Angouleme, gdzie pozostawał aż do śmierci kardynała,
a księżna uciekła za granicę. Król, nie wiedząc, kim by kardynała zastąpić, gdyby przyszło mu zemrzeć, zastanawiał się nad
tym nieraz z moim ojcem, który radził mu mianować księcia
Kondeusza. Nie doszło to do skutku, gdyż kardynał wyzdrowiał.
Znacznie później książę wyraził memu ojcu wdzięczność za ową
radę.
Ojciec zaprzeczył, jakoby cokolwiek wiedział o tym, aż książę
mu wyznał, że sam król mu o niej mówił. Związało ich to przyjaźnią, której książę Kondeusz pozostał wierny do śmierci, ale
której potomstwu swemu nie zdołał przekazać.
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OJCIEC SAINT-SIMONA W NIEŁASCE

Ktokolwiek czytał dzieje panowania Ludwika XIII i regencji
podczas małoletności jego syna lub pamiętniki z tego okresu,
zwrócić musi uwagę na dziwne role, jakie Chavigny12 grał
kolejno przy królu, przy kardynale Richelieu, przy obu królowych i wreszcie przy księciu Gastonie Orleańskim, któremu
przydany został wbrew jego woli jako kanclerz tylko po to, aby
szpiegować go z bliska. Nie lepiej spisywał się po śmierci
króla [1643] wobec najwybitniejszych postaci, jak wobec królowej, Mazariniego, książąt Kondeuszów, ojca i syna, wobec frondy i wobec parlamentu. Wierności stronnictwom dochowywał
tak długo, póki mu to nakazywała korzyść osobista. Katastrofa, jaka go spotkała, niczego go nie nauczyła. Podniesiony
przez księcia Kondeusza syna13, zdradził go w końcu także, co
się wydało w chwili, gdy się tego najmniej spodziewał. Kondeusz, rozwścieczony perfidną zdradą człowieka, którego wydobył z beznadziejnej sytuacji, posłał po niego. Chavigny, gdy
doniesiono mu o gniewie impetycznego księcia, udał chorego
i zamknął się w domu. Zagniewany książę nie dał się oszukać
tym nowym podstępem i ruszył do niego z pałacu Kondeuszów
na czele orszaku najświetniejszej młodzieży, jaką się zawsze
otaczał, wśród której mało kto sam lub przez ojca nie odczuł
na własnej skórze, co potrafi Chavigny. Toteż po drodze wszyscy oni dolewali jeszcze oliwy do ognia i podniecali gniew księcia. Z taką eskortą wszedł do Chavigny'ego i oznajmił mu, co
go sprowadza. Ten, zrozumiawszy, że jest zdemaskowany, nie
widział dla siebie innego ratunku, jak prosić o przebaczenie.
Ale Kondeusz, który nie po to przyszedł, by mu go udzielić,
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wypomniał mu wszystkie zdrady, nie oszczędzając go wcale,
i zwymyślał używając słów i obelg najbardziej dotkliwych. Pełne
pogardy i złośliwe pogróżki uzupełniły ten potok wściekłości
i napełniły Chavigny'ego gniewem i skrajną rozpaczą. Kondeusz
wyszedł ulżywszy sobie w dobranym towarzystwie, a Chavigny,
zdemaskowany wobec wszystkich, poczuł, że jest zgubiony bezpowrotnie, niezdolny do odwetu. Tego samego dnia dostał gorączki i w trzy dni później umarł [1652].
Takim był wróg mego ojca, który go dwa razy drogo kosztował. Był sekretarzem stanu w departamencie wojny14 i, czy
to z głupoty, czy ze złej woli, bardzo źle zaopatrzył fortece
w Pikardii, z czego Hiszpanie nie omieszkali skorzystać w roku
1636, kiedy zdobyli Corbie. Komendant twierdzy w la Capelle,
wuj mego ojca, domagał się bezustannie żywności, a szczególnie amunicji, której brakło mu zupełnie. Ojciec mówił o tym
kilka razy Chavigny'emu, potem kardynałowi Richelieu, wreszcie samemu królowi, zawsze jednak bezskutecznie. La Capelle,
pozbawiona wszystkiego, padła tak jak i inne sąsiednie fortece.
Dzielność i odwaga Ludwika XIII nie dały długo wrogom cieszyć się tym sukcesem; ale po powrocie do Paryża, mając wrodzony wstręt do tchórzostwa, przejęty jeszcze groźbą, jaka
zawisła nad państwem z powodu szybkiej kapitulacji twierdz
pikardyjskich, król postanowił ukarać ich dowódców. Chavigny
go do tego podniecał. Posiadał wówczas największe zaufanie
kardynała Richelieu, wzbudził w nim niepokój z powodu wpływów mego ojca, namówił go, by się od niego uwolnił, choć ongiś
jego samego te wpływy ocaliły. Wuj mego ojca został więc
oskarżony na równi z innymi. Ojciec nie mógł ścierpieć tak wielkiej niesprawiedliwości; przypomniał swe bezskuteczne starania, by wysłano do fortecy amunicję, dowiódł, że brakło jej
zupełnie. Ale rzecz była przesądzona i narzekania mego ojca
rozgoryczyły tylko na niego króla. Ojciec wybuchnął gniewem
przeciw Chavigny'emu, stawił wyniośle czoło kardynałowi, który go protegował. Dotkliwie obrażony, tym zwłaszcza, że po raz
pierwszy w życiu król potraktował go inaczej niż dotąd, poprosił
o pozwolenie usunięcia się do Blaye i złapano go za słowo.
Udał się więc tam na początku 1637 roku i pozostał aż do śmierci
kardynała [1643]. W tym okresie król korespondował z nim stale,
i to prawie zawsze szyfrem, który sobie ułożyli, aby wobec ludzi
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mogli mówić swobodnie, nie będąc przez nich rozumiani. Mam
jeszcze dotąd wiele tych listów i żałuję, że nie mogę zrozumieć
ich treści.
[Po śmierci kardynała Richelieu król przywołał Saint-Simona; jednocześnie, sam ciężko chory, podyktował Chavigny'emu testament, w którym obsadził wszystkie wakujące stanowiska.]

Urząd wielkiego koniuszego nie był obsadzony od ścięcia
Cinq-Marsa [12 VIII 1642]. Piękna ta godność została nadana
memu ojcu. Polecenie było podyktowane Chavigny'emu i odczytane głośno i publicznie, ale przed mniejszym gronem ludzi
niż wytyczne polityki państwowej i z mniejszym ceremoniałem.
Mój ojciec, oszalały z żalu, nie potrafił inaczej odpowiedzieć
królowi, gdy mu oznajmił, że mianował go wielkim koniuszym,
jak rzucając mu się do rąk i oblewając je łzami. Łzami też tylko odpowiadał na otrzymane gratulacje. Pełnił swe nowe funkcje na pogrzebie króla i mówił mi potem często, że gdy cisnął
jego szpadę w otwarte w posadzce kościelnej wejście do krypty
grobowej, sam chciał się w nią rzucić.15 Żył tylko swym bólem
i przyjaciele nie mogli go skłonić, by posłał po nominację. Gdy
wreszcie to uczynił, nie dano mu jej: powiedziano, że nie jest
gotowa.
Ludzie wstydzą się zazwyczaj zbrodni, przyznają się do nich,
jak mogą najpóźniej. W tym jednak wypadku ojciec mój dowiedział się wnet potem, że w testamencie królewskim, tam
gdzie miało być jego nazwisko, Chavigny zostawił puste miejsce,
pewny, że konający król podpisze dokument bez czytania, co też
się stało. Dowiedział się również, że Chavigny udał się do królowej, pragnąc ją pozyskać przez swoje łajdactwo, i proponował,
by sama wyznaczyła na wielkiego koniuszego, kogo zechce, czy
to mego ojca, czy kogo innego, tak by sobie zaskarbiła wdzięczność kogoś wybitnego na samym wstępie regencji. Wiedział dobrze o tym, że królowa wstręt, jaki żywiła do króla, przenosiła
na wszystko, co on lubił, i to już starczyło, by mój ojciec nie
został wielkim koniuszym. Hrabina d'Harcourt, choć siostrzenica
kardynała Richelieu, dawno już znalazła drogę do jej łask
i bliskiej z nią przyjaźni, której nie straciła do śmierci. Zabrała
się do rzeczy i wielkim koniuszym został hrabia d'Harcourt
[Lotaryńczyk]16.
Pojąć można łatwo oburzenie, z jakim przyjął mój ojciec tę
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wiadomość. Królowę zanadto szanował, Chavignym zanadto
gardził, szukał więc hrabiego d'Harcourt, by go wyzwać. Czyny
i odwaga hrabiego dały mu reputację pozwalającą odmówić pojedynku o rzecz tak haniebną. Powiadomił królowę, przydała
każdemu z nich po jednym podoficerze gwardii, którzy na krok
ich nie odstępowali. Nie zaniedbała niczego, aby zaspokoić czy
raczej zwieść mego ojca. Wspólni przyjaciele wkroczyli, aby
ich skłonić do zgody. Wszystko na próżno, bo mój ojciec, choć
się nie unosił, trwał w zamiarze pomszczenia ze szpadą w ręku
tak wielkiej niesprawiedliwości. Nie udało mu się to, bo podoficerowie gwardii pozostawali przy nich tak długo, póki oni obaj
przebywali w tej samej miejscowości. Wreszcie, tracąc nadzieję
na satysfakcję, ojciec wyjechał do Blaye i poszukał nabywcy
na ostatnią godność, jaka mu pozostawała: pierwszego koniuszego. Nabył ją Beringhen, pierwszy pokojowiec królewski, za
czterysta tysięcy liwrów i pensję od króla dwadzieścia tysięcy
rocznie. Wypłacono mu ją tylko w pierwszym roku.
[Po paru latach rządów Mazariniego wybuchła fronda parlamentu
w 1648 roku, a potem frondy książąt z Wielkim Kondeuszem, synem księcia Kondeusza, przyjaciela starego Saint-Simona, na czele. Zbuntowani
książęta weszli w porozumienie z Hiszpanią, ale Saint-Simon pozostał
wierny królowi i Mazariniemu.]

Książę Kondeusz i jego adherenci podnieśli na to głośny lament i trzeba zaznaczyć, że nigdy nie przebaczyli odmowy memu
ojcu, tak bardzo byliby zyskali na jego akcesie. Ojciec mój tymczasem kazał lać działa, aby zastąpić te, które w braku innych
dwór wziął od niego. Zebrał pięćset dobrze uzbrojonej szlachty
w Blaye, żywił i płacił garnizon i był przez osiemnaście miesięcy jakby oblężony w zarządzanej przez siebie prowincji, nie
nakładając przy tym ani grosza podatku na ludność. Toteż zaciągnął liczne długi, które mu dokuczały całe życie i które ja
czuję teraz jeszcze, podczas gdy te, które zaciągnął książę Kondeusz, pan de Bouillon17 i wielu innych na wojnę domową przeciw królowi i państwu, zostały spłacone bardzo akuratnie
i z nawiązką, i to przez samego króla w późniejszym czasie.
A przecież ojciec mój, który miał wielu przyjaciół w mieście
i w parlamencie Bordeaux, był dokładnie informowany o wszystkich najtajniejszych poczynaniach rokoszan, i z kolei informując dwór oddał mu w owej nieszczęsnej epoce najcenniejsze
usługi.
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Dwór ruszył [1651] w stronę Gujenny, mając za sobą armię
pod wodzą hrabiego d'Harcourt, sowicie z góry nagrodzonego
za służbę i zdolnego zresztą do jej pełnienia. Pochodził on jednak z domu Lotaryńskiego i miał Gwizjuszów za przodków, oto
więc, co uczynił: nie pomyślał o niczym innym, tylko by, korzystając z kłopotów dworu i zamieszek w państwie, zająć
Alzację i fortecę Brisach i przyłączyć je do Lotaryngii. Ustaliwszy plan działania, porzucił armię, gonił dniem i nocą przez
całe królestwo aż pod bramy Brisach. Jak zawiódł się w swych
nadziejach, o tym mówią wszystkie współczesne pamiętniki,
przeto nie będę się tym zajmował. Zadowolę się przypomnieniem, że w ten sposób się odwdzięczył za godność wielkiego koniuszego zdobytą kosztem mego ojca, do czego jeszcze dodam,
że za swoją zbrodnię otrzymał zarząd prowincji Anjou, byle
tylko raczył powrócić do służby, i że prowincja ta pozostała
w jego rodzie. A teraz o stronie przeciwnej.
Królowa i kardynał Mazarini18, zachwyceni wiernością i usługami wyświadczonymi przez mego ojca, uznali, że byłoby stosowne wynagrodzić je, by dać przykład innym, a może i zapewnić je sobie na przyszłość. Napisali mu oboje listy tak bardzo
szczere, że aż odsłaniały grozę sytuacji, w jakiej się znaleźli.
Przywiózł mu je markiz de Saint-Maigrin, a zarazem pewną
zleconą mu propozycję. Oto miał dać memu ojcu do wyboru
buławę marszałkowską albo rangę księcia cudzoziemskiego, pod
pretekstem pochodzenia z rodu Vermandois, szczepu Karola
Wielkiego, co było niewątpliwie prawdziwe, przynajmniej po
kądzieli. Mój ojciec odrzucił jedno i drugie. Saint-Maigrin,
który był z nim w przyjaźni, przedstawiał mu, że kiedy minie
niebezpieczeństwo, nie dostanie w ogóle nic, i że szaleństwem
jest odrzucać tak piękną propozycję, która stanowiła całą ambicję rodu de Bouillon. „Wiem, że tak będzie — odparł roztropnie
mój ojciec — za dobrze ich znam, by się po nich czego innego
spodziewać. Liczę się też z tym, że stanę się pośmiewiskiem
wielu osób, ale przynajmniej nikt nie powie, że ranga księcia
cudzoziemskiego czy też buława przyćmiły mą sławę i splamiły
honor. Gdybym je przyjął, nikt by nie wątpił, że dwór zatrzymał mnie na drodze obowiązku przez daną mi łaskę, a z tym
nigdy się nie zgodzę."
Trzy dni się spierali, lecz nie udało się zachwiać ojca w po-
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wziętej decyzji. Odpowiedział królowej z szacunkiem, ale sucho,
w tym duchu, w jakim mówił Saint-Maigrinowi. Aby nie poczuła się dotknięta, dodał, że nie uchybi nigdy w służbie syna
lub wdowy po swoim panu. To samo, lecz bardziej wyniośle,
odpisał kardynałowi Mazariniemu; Włoch ten nie był człowiekiem zdolnym pojąć wielkość jego czynu. Można li rzec, że
była ona i ponad rozumienie królowej? Dość, że stało się, jak
przewidywał Saint-Maigrin. Ledwie niebezpieczeństwo minęło,
już o moim ojcu zapomniano. Nie uczynił on jednak ani królowej, ani jej ministrowi zaszczytu, by im ich obietnicę przypomnieć.
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DALSZE WSPOMNIENIA O OJCU

Starszy brat mego ojca, który miał wielki wpływ na niego,
naciskał nań, by się ożenił. On sam był już od 1634 roku żonaty, ale bezdzietny, z siostrą księcia d'Uzes. Była to wdowa po
panu de Portes (z rodu Budos), który był wiceadmirałem, kawalerem orderu Sw. Ducha i zginął przy oblężeniu Privas.
Siostra jego wyszła za księcia de Montmorency i była matką
marszałka (ściętego w 1642), ostatniego z rodu, oraz księżny
matki Kondeuszowej. Wiceadmirał miał dwie córki, bardzo do
siebie niepodobne: Lię i Rachelę. Starsza była równie brzydka,
jak zła, pyszna i fałszywa. Młodsza, ładna i miłą, jak tylko być
może, łagodna, dobra, obdarzona wdziękami, które tylko podnosiły wartość jej cnoty, lubiana była przez wszystkich. Ją to wybrał sobie na żonę mój ojciec. Zaślubił ją we wrześniu 1644 roku
u mego wuja w Versine koło Chantilly. Panna de Portes, jej
starsza siostra, nigdy im tego nie wybaczyła. Obie były ciotecznymi siostrami tak zwanej księżny matki, tej samej, która
była matką Kondeusza, bohatera narodowego, księcia Conti
i księżny de Longueville. Małżeństwo to związało jeszcze ściślej
mego ojca z księciem Kondeuszem ojcem i z księżną matką.
Z tego małżeństwa mój ojciec miał tylko córkę, jedynaczkę,
doskonale piękną i godną, którą wydał za księcia de Brissac,
brata ostatniej marszałkowej de Villeroy. Małżeństwo to nigdy
nie było dobre: gusta pana de Brissac były zanadto włoskie.
Separacja, zatwierdzona przez parlament, dokonana została przy
arbitrażu księcia Kondeusza i w jego też ręce złożono papiery
dotyczące księcia de Brissac, tak ważne, że musiał lękać się nieskończenie, by książę Kondeusz nie oddał ich w ręce sądu, co
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zobowiązał się uczynić na wypadek, gdyby Brissac nie dotrzymał którego z punktów separacji.
Moja siostra zmarła w lutym 1684 roku i mnie uczyniła swoim
generalnym spadkobiercą. Jej pani matka umarła tak jak i ona
na ospę, w grudniu 1670, obie w Paryżu, jako damy dworu królowej. Mimo żalu, jaki odczuł mój ojciec, brak syna skłonił go,
choć w wieku podeszłym, do powtórnego małżeństwa. Szukał
osoby, której uroda by mu się spodobała, cnota zabezpieczała,
wiek zaś był możliwie jak najmniej rażąco różny od jego. Te
wymagania, dość trudne do spełnienia, zadowalała jedynie moja
matka, która była przy księżnej d'Angouleme wraz z panną de
Pompadour, późniejszą panią de Saint-Luc Obie dość miały życia klasztornego, a matki nie pragnęły bynajmniej mieć ich przy
sobie. Obie były krewnymi księżny d'Angouleme, wdowy, córki
pana de Guiche, kawalera orderu Sw. Ducha i wielkiego mistrza
artylerii. Wzięła więc je do siebie i wydała obie za mąż.
Matka moja była z domu Aubespine, córką markiza de Hauterive, generała lejtnanta wojsk królewskich, posiłkujących
Stany Niderlandzkie, i wojsk niderlandzkich. Katastrofa strażnika pieczęci, Chateauneufa, jego starszego brata, zamkniętego
na zamku Angouleme, kosztowała go utratę orderu Sw. Ducha,
który miał otrzymać na promocji wielkanocnej w 1633 roku,
oraz buławy marszałkowskiej, która mu była przyrzeczona. Pan
de Charost, wobec którego kardynał Richelieu dał rozkaz aresztowania obu braci, był dawnym muszkieterem, jak cała prawie
młodzież szlachecka owych czasów, służył pod moim dziadkiem
w Holandii i zwał go zawsze swoim pułkownikiem. Słysząc, co
się święci, wymknął się i przestrzegł go, kiedy grał z pannami
dworu królowej. Dziadek mój nie pokazał nic po sobie, ale po
chwili, udając pilną potrzebę, poprosił o pozwolenie wyjścia na
chwilę, wybrał najlepszego konia ze swej stajni i umknął do
Holandii. Stał się tam najbliższym powiernikiem księcia Orańskiego i otrzymał od niego gubernatorstwo Bredy. Ożenił się ze
spadkobierczynią de Ruffec, starszej gałęzi domu de Volvire,
której matka była siostrą ojca pierwszego księcia de Mortemart;
sama była bardzo bogata. Dziadek mój spędził większą część
swego życia w Holandii i zmarł w Paryżu w roku 1670.
Drugie małżeństwo mego ojca zawarte zostało tego samego
roku w październiku. Wybór, jakiego dokonał, zadowolił go
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w pełni. Znalazł żonę jemu tylko oddaną, pełną cnoty, dowcipu
i rozsądku, myślącą tylko o tym, aby mu się podobać i troszczyć
się o niego, zająć się jego interesami i wychować mnie jak najlepiej. Toteż i ojciec pragnął ją zachować tylko dla siebie. Gdy
królowej przydano damy dworu zamiast panien [w 1674], pani
de Montespan19, która lubiła jej rodziców, uzyskała to stanowisko dla mej matki, bez jej wiedzy, i zawiadomiła ją o tym.
Szlachcic, który przyniósł tę wiadomość, nie zastał jej w domu,
był tylko mój ojciec. Szlachcic prosił więc, żeby go przyjął,
i oddał mu list pani de Montespan do mojej matki. Ojciec list
rozpieczętował, przeczytał, po czym zaraz wziął pióro i odpisał
pani de Montespan przez tegoż szlachcica, że dziękuje jej bardzo,
w tych jednak latach, jakie sobie liczy, wziął żonę nie dla dworu, ale dla siebie. Gdy moja matka wróciła do domu i dowiedziała się o wszystkim od męża, żal jej było bardzo dworu, lecz
nie okazała tego nigdy po sobie.
Nim jeszcze skończę wspomnienie o moim ojcu, przychodzą
mi na myśl dwie jego głośne przygody. Powinienem był właściwie umieścić je wcześniej, na długo przed jego drugim małżeństwem. Pierwsza wydarzyła się z powodu pewnego beneficjum
kościelnego, o które procesował się krewny mego ojca z krewnym pana de Vardes20. Obaj bardzo gorąco popierali swoich
krewniaków i doszło do tego, że książę Kondeusz od obu wziął
parol, że bić się z sobą nie będą. W długi czas potem, gdy sprawa ucichła, książę zwrócił im dane słowo sądząc, że nie mają już
wzajemnych pretensji. Spór ten leżał im jednak jeszcze na
sercu, zwłaszcza panu de Vardes, który po jakimś czasie ułożył
się z moim ojcem, że będą się bili niedaleko bramy Saint-Honore, około południa, kiedy okolica owa jest mało uczęszczana.
Aby pojedynek wyglądał na przypadkowe spotkanie, ustalono,
że kareta pana de Vardes zajedzie drogę memu ojcu, panowie
ujmą się za swymi stangretami, wyjdą z karet, każdy ze swoim
sekundantem, i zaraz zaczną się pojedynkować. Było to podczas
regencji, a poza tym obaj różnili się bardzo wiekiem.
W umówionym dniu mój ojciec poszedł rano odwiedzić księcia
Kondeusza, potem kilku znajomych wyższych urzędników, na
koniec złożył czołobitność królowej Annie w Palais-Royal. Udał,
że wychodzi z marszałkiem de Gramont na wizytę do Marais.
Na schodach ojciec powiedział mu, że zapomniał czegoś na gó-
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rze, przeprosił go, zawrócił, potem zszedł sam, spotkał swego
sekundanta la Roque Saint-Chamaran, bardzo dzielnego szlachcica, mocno z nim związanego i dowodzącego jego pułkiem jazdy,
razem wsiedli do karocy i ruszyli w stronę bramy Saint-Honore.
De Vardes czekał już na rogu jakiejś ulicy, dopędził karetę mego
ojca, zawadził o nią, zajechał jej drogę. Jego stangret użył bata,
nasz odpowiedział mu tym samym. W oknach karet ukazały się
głowy panów. Kazali stanąć, wysiedli. Dobyli szpad. Ojciec
miał więcej szczęścia, Vardes upadł i został rozbrojony. Ojciec
chciał, aby go prosił o darowanie życia: Vardes odmówił. Mój
ojciec odparł, że w takim razie przynajmniej pokiereszuje mu
twarz. Vardes rzekł, iż uważa go za zbyt wspaniałomyślnego, by
mógł to uczynić, sam jednak uznaje się za pokonanego. Wtedy
ojciec podniósł go i poszedł rozdzielać bijących się sekundantów. Vardes śpieszył się do siebie, a ponieważ kareta mego ojca
była bliżej, wsiadł do niej wraz z nim i z la Roque Saint-Chamaran, którzy odwieźli go do domu. Po drodze zasłabł, gdyż
był ranny w ramię. Pożegnano się uprzejmie, jak przystało na
dzielnych ludzi, i ojciec wrócił do siebie.
Pani de Chatillon, późniejsza księżna Meklemburska, mieszkała w jednym z ostatnich domów przed bramą Saint-Honore.
Na hałas karet i furmanów wysunęła głowę przez okno i z zimną
krwią obserwowała całą walkę. Wnet narobiono wiele hałasu
koło tej sprawy. Królowa, książę Orleański, książę Kondeusz
i wszyscy najwybitniejsi ludzie w Paryżu posłali dowiedzieć się
o zdrowie mego ojca, który wnet potem udał się do Palais-Royal i zastał królową w otoczeniu całego dworu. Można się
domyślić, że zasypano go pytaniami i że odpowiedzi miał już
dobrze przygotowane. Podczas gdy powszechnie mu winszowano, Vardes z rozkazu królowej odprowadzony został do Bastylii
i przebył tam dziesięć czy dwanaście dni. Ojciec nadal ukazywał się na dworze i u znajomych i wszędzie był dobrze przyjmowany. Tak się skończyła owa sprawa, która uchodziła zawsze
za to, czym była tylko pozornie, a Vardes za napastnika. Bolał
on bardzo nad smutnym rozgłosem, jakiego rzecz nabrała, a pobyt w Bastylii był dlań gorzkim upokorzeniem. Odtąd nie widział się z moim ojcem, aż dopiero przed śmiercią, gdyż będąc
w niełasce, pozostawał długie lata w Langwedocji. Powrócił do
Paryża na krótko i zmarł tu w roku 1688 po długiej chorobie.
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Czując zbliżającą się śmierć, prosił mego ojca, by go odwiedził.
Pogodził się z nim zupełnie i zapraszał, aby doń przychodził.
Ojciec często się z nim widywał w tym krótkim okresie czasu
przed jego śmiercią.
Druga awantura powinna była zakończyć się podobnie, ale
miała epilog nieco łagodniejszy. Ukazały się [w 1658 roku] pamiętniki księcia de la Rochefoucauld; ojciec mój z ciekawością
szukał w nich opisu zdarzeń współczesnych. Znalazł, że obiecał
księciu Kondeuszowi [młodszemu] poparcie, że mu słowa nie dotrzymał i że niemożność dysponowania twierdzą Blaye, jak tego
książę oczekiwał, miała fatalny wpływ na losy jego stronnictwa.
Nie było tajnym nikomu przywiązanie więcej niż wielkie, jakie
żywił pan de la Rochefoucauld do księżny de Longueville.
Pani ta, będąc w Bordeaux [1651], czyniła, co mogła, by listami
pozyskać mego ojca. Sądząc, że lepiej jej się powiedzie, gdy
użyje swych wdzięków i wymowy, czyniła, co było w jej mocy,
by zobaczyć się z nim osobiście, i poczuła się mocno obrażona,
że jej się to nie udało. Pan de la Rochefoucauld, zrujnowany,
w niełasce zupełnej, z której powodzenie jego syna na dworze
wybawiło wnet ród, ale nie mogło już wybawić ojca, nie mógł
przeboleć wpływu, jaki pomoc lub odpór dany przez Blaye miały na losy frondy, i przez ową bajkę chciał pomścić swe stronnictwo i panią de Longueville zarazem.21
Ojciec mój odczuł ohydę kalumnii tak gwałtownie, że chwycił
za pióro i napisał na marginesie książki: „Autor kłamie." Nie
poprzestając na tym, odnalazł księgarza (bo owo pierwsze wydanie było tajne), wymógł prośbą i groźbą, aby mu okazał inne
egzemplarze, i na wszystkich napisał to samo. Łatwo zrozumieć
zdumienie księgarza i pośpiech, z jakim zawiadomił pana de la
Rochefoucauld o wszystkim. Można się też domyślić, jak tamten
poczuł się obrażony. Powstał hałas, a mój ojciec szerzył go bardziej jeszcze niż autor książki i jego przyjaciele. Prawda była
po jego stronie, i to prawda jeszcze świeża i znana ogólnie.
Wdali się w to przyjaciele obu stron. Ojciec żądał publicznej
satysfakcji. Wreszcie dwór wkroczył i rodzące się wpływy syna,
wraz z przeprosinami i uprzejmościami, kazały memu ojcu poprzestać na tym, co sprawił napisem na marginesie i rozgłosem,
jaki nadał całej sprawie.
Tłumaczono, że wszystko to było nieporozumieniem powsta-

23

łym stąd, że gdy księżna matka [Kondeuszowa] przybyła nagle
do Paryża [1650] i wniosła osobiście prośbę o zwolnienie z więzienia swych dzieci, u drzwi wielkiej izby parlamentu wsparta
była na ramieniu mego stryja, który stał przypadkiem opodal
i nie mógł jej tego odmówić. Mówiono, że to wywołało przekonanie, iż stryj mój poprze rokoszan, czego nigdy nie uczynił,
a ponieważ miał wielki wpływ na mego ojca, który był w Blaye,
sądzono, że i on wraz ze swą twierdzą przystąpi do buntu. Tłumaczenia te zostały tak przyjęte, jak na to zasługiwały, i cała
sprawa na tym się skończyła, gdyż ojciec mój po wybuchu
gniewu, jaki okazał, już nic więcej uzyskać nie zdołał, druga
zaś strona nie mogła podtrzymać kłamstwa tak oczywistego, skoro prawda dobrze była znana, i to przez najwyższe osoby w
państwie, i nigdy dotąd nie podana w wątpliwość. Trzeba jednak dodać, że panowie de la Rochefoucauld nigdy tego nie
darowali memu ojcu, trudniej jest bowiem zapomnieć krzywdy
wyrządzone niż doznane.
Ojciec mój spędził resztę swego długiego życia zdrów na ciele
i umyśle, bez dworskich faworów, ale ciesząc się poważaniem,
jakie król czuł się w obowiązku mu okazywać, co wpływało
i na ministrów. Był też w przyjaźni z Colbertem22: cnota jeszcze wtedy coś znaczyła. Najwięksi panowie, nawet znacznie
młodsi i bardzo wpływowi na dworze, odwiedzali go i jadali
u niego, gdzie też nieraz ich spotykałem. Wielu miał przyjaciół
wśród ludzi wszystkich stanów i znajomych podtrzymujących
z nim stosunki, nie licząc kilku najbliższych. Widywał ich stale
do późnej starości i przyjmował na obiadach, a kuchnię miał
doskonałą i towarzystwo wyborne. W swojej prowincji był panem tak dalece, że przebywając w Paryżu kierował stamtąd
wszystkim. Jeśli wakowało tam jakie stanowisko, król posyłał
mu listę kandydatów. Czasem ojciec wybierał kogoś z niej, innym razem prosił o nominację dla osoby nie będącej na liście.
Dochodziło do tego, że na jego prośbę usuwano urzędników, z
których nie był zadowolony. Wyjątki te czyniono tylko dla niego jednego. Król mawiał, iż słusznym jest, by po zasługach, jakie położył dla korony zarządzając tą prowincją w najcięższych
czasach wojen domowych, dysponował nią teraz, jak tylko sam
zechce.
Ojciec nigdy nie pocieszył się po śmierci Ludwika XIII; nigdy
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nie mówił o nim inaczej, jak ze łzami w oczach, nie nazywał
go inaczej, jak „król, mój pan". Nigdy też nie zaniedbał być
14 maja na nabożeństwie żałobnym w kościele Saint-Denis lub
też zamawiał sam uroczystą mszą w Blaye, jeśli tam wówczas
przebywał. Oburzony też był pewnego razu, że w Saint-Denis
znalazł się sam jeden na nabożeństwie za duszę króla.
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LUDWIK XIV (1638—1715)

Nie będziemy mówić o pierwszych latach życia Ludwika XIV.
Od kolebki niemal był zepchnięty w cień przez politykę matki
żądnej władzy, a bardziej jeszcze przez chciwą ambicję groźnego ministra, który narażał wielekroć państwo dla własnej korzyści i, póki żył, trzymał króla pod swym jarzmem, tak że okres
ten odjąć trzeba od reszty panowania monarchy. A jednak
i pod tym jarzmem kiełkował w nim król. Budziła się w nim
miłość, zrozumiał, że próżniactwo jest wrogiem sławy. Próbował tu i tam. Gdy umarł Mazarini, król był dość pewny siebie,
by odczuć to jako wyzwolenie, choć nie miał siły uwolnić się
od niego wcześniej. Moment ten stał się nawet jednym z najpiękniejszych, jakie przeżył, a owocem było przyjęcie zasady
niewzruszonej odtąd na resztę życia, by skasować stanowisko
pierwszego ministra i nie dopuszczać księży do swej rady. Przyjął prócz tej inną zasadę: by rządzić samemu; tej jednak nie
zdołał utrzymać równie konsekwentnie; nie zdawał sobie sprawy, że wymykała mu się ciągle. A ona właśnie najbardziej
leżała mu na sercu, za nią też sławiono go i chwalono najwięcej,
choć w rzeczywistości trzymał się jej najmniej.
Wrodzone zdolności miał mniej niż przeciętne. Był jednak
w stanie wykształcić je, oszlifować, wycieniować, pożyczać od
innych, nie naśladując ich ani się tego wstydząc, i tak też czynił,
będąc całe życie otoczony ludźmi posiadającymi zdolności największe i najróżniejsze, zarówno kobietami, jak mężczyznami,
w rozmaitym wieku, rozmaitego charakteru i na różnego rodzaju stanowiskach.
Skoro takim był ów król dwudziestotrzyletni, trzeba powie-
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dzieć, że chwila, w której ukazał się światu, była dlań szczególnie pomyślna. Otaczały go umysły wybitne w każdej dziedzinie.
Jego ministrowie w polityce wewnętrznej i zagranicznej byli
wówczas najlepsi w Europie, generałowie najsławniejsi, a ich
zastępcy znakomici: wykształceni pod ich ręką, stali się z biegiem czasu równie wielkimi wodzami, a potomność jednych
i drugich jednomyślnie uznała za takich. Zaburzenia, które tak
potężnie wstrząsnęły państwem wewnątrz i zewnątrz od czasu
śmierci Ludwika XIII [1643], sprawiły, że wytworzył się na
dworze królewskim zastęp ludzi wybitnych i zręcznych, a także
wykwintnych.
Ośrodkiem nader ekskluzywnym był dom hrabiny de Soissons23. Jako nadintendentka dworu królowej, mieszkała ona w
Paryżu, w Tuileriach, i przyjmowała wybrane towarzystwo dzięki resztkom splendoru swego wuja, nieboszczyka kardynała Mazariniego, a więcej jeszcze dzięki własnej zręczności i zdolnościom. Tam codziennie zbierały się najwytworniejsze osoby spośród pań i panów na dworze i to uczyniło dom ów ośrodkiem
miłostek, intryg i ambicji, w których wiele znaczyły pokrewieństwa, cenione i szanowane akurat tyle, ile dziś są zapomniane.
W ten właśnie świetny wir rzucił się król na samym wstępie
swego panowania i tam wyrobił sobie owe maniery uwodzicielskie i dworskie, które zachował przez całe życie i umiał tak
dobrze pogodzić z powagą i majestatem. Rzec można, iż urodził
się po to, by nosić majestat. Wyróżniał się wśród wszystkich
ludzi jak królowa wśród pszczół. Wzrost, postawa, wdzięk, uroda, wspaniały wyraz twarzy, który pozostał mu nawet wtedy,
gdy piękno znikło, wyróżniały go do samej śmierci, tak że gdyby
był przyszedł na świat jako zwykły człowiek, miałby ten sam
talent do zabaw, rozkoszy, miłostek i tworzenia wokół siebie
wielkich miłosnych dramatów.
Jakże byłby szczęśliwy, gdyby wszystkie jego metresy podobne były do pani de la Valliere24. Własne jej oczy porwały
ją wbrew niej samej. Upokorzona upadkiem, a bardziej jeszcze
jego owocami, uznanymi i chowanymi na dworze wbrew jej
woli, pozostała zawsze skromna, bezinteresowna, łagodna, do
najwyższego stopnia dobra, walcząca nieustannie sama z sobą,
zwycięska wreszcie dzięki najstraszniejszym męczarniom zazdrości i miłości zarazem, które stały się jednocześnie jej udręką
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i ratunkiem, które potrafiła w końcu przezwyciężyć i zwalczyć,
potrafiła wyrwać się z nich i poświęcić się najostrzejszej i najpobożniejszej pokucie. Trzeba też powiedzieć, że król był bardziej politowania niż potępienia godny, iż oddawał się miłości,
i zasługuje na pochwałę za to, że chwilami umiał się od niej
oderwać i szukać sławy.
Intrygi i przygody, w jakie król mimo swego stanowiska
wplątał się w otoczeniu hrabiny de Soissons, miały nań wpływ
zgubny, gdyż osłabiły w nim wolę i zasady. Umysł, szlachetność
uczuć, szacunek dla samego siebie, wielkoduszność, wykształcenie — wszystko to stało mu się podejrzane, a wkrótce nienawistne. Im starszy, tym bardziej był tym zaletom niechętny.
Prześladował je nawet u swych generałów i ministrów i tylko
konieczność równoważyła w nim ową niechęć, jak to w dalszym
ciągu zobaczymy. Chciał rządzić sam. Zazdrość na tym punkcie
wzrastała w nim, aż stała się jego słabością. W rzeczy samej
rządził w sprawach małych, nie udawało mu się to w wielkich,
a nawet w małych bywał nieraz rządzony. Gdy po raz pierwszy
uchwycił lejce władzy, zaznaczyło się to niezwykłą surowością
i niezwykłym oszustwem. Surowość skupiła się na Foucquecie25.
Colbert stał się jego ministrem ujmując sam całość finansów
i wmawiając królowi, że to on ją dzierży przy pomocy podpisów,
którymi go zamęczał, a które przedtem kładł nadintendent.
Colbert zniósł stanowisko nadintendenta, bo nie mógł marzyć
o zajęciu go.
Można by sądzić, że król lubił dawną arystokrację i nie chciał
nikogo z nią równać. Nic podobnego. Niechęć, jaką powziął do
szlachetnych uczuć, wpływ ministrów, którzy, aby się wywyższyć, nienawidzili i poniżali wszystko to, czym sami nie byli
i czym stać się nie mogli, sprawiły, że poczuł wstręt i do szlachetnego pochodzenia. Lękał się go na równi z wybitnym umysłem, a jeśli przypadkiem jedno szło w parze z drugim i król
to dostrzegł, rzecz już była przesądzona i człowiek w niełasce.
Pewna pycha osobista powodowała nim w wywyższaniu ministrów skromnego pochodzenia. Czuł dobrze, że może przygnieść wielmożę pod obuchem niełaski, ale nie może zniweczyć
ani jego, ani też jego rodu. Natomiast zrzucając ze stanowiska
sekretarza
stanu
czy
jakiegokolwiek
wysokiego
urzędnika,
strącał go i jego rodzinę w nicość, z jakiej stanowisko to go
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wyniosło i bez którego żadne, największe nawet bogactwa nie
dobyłyby z niebytu. Oto dlaczego lubował się w wywyższaniu
ministrów godnościami i władzą nad najświetniejszych nawet
ze swych poddanych — nad książęta krwi królewskiej, nad wszystko, co nie było koroną. Oto co kazało mu zawsze oddalać od
ministerstwa każdego, kto poza urzędem wnosił coś z siebie,
czego król nie mógł odjąć ani dodać i co czyniłoby dlań takiego
ministra niebezpiecznym i uciążliwym. Jedynym wyjątkiem był
książę de Beauvillier, poza nim nikt szlachetnie urodzony, od
śmierci kardynała Mazariniego do śmierci króla, to jest w ciągu
czterdziestu pięciu lat, nie dostał się do rządu. Pomijam marszałka de Villeroy, gdyż parę miesięcy, jakie upłynęły od śmierci księcia de Beauvillier do zgonu króla, nie wchodzi w rachubę.
Ministrowie, generałowie, metresy i dworacy spostrzegli się
wnet po objęciu przez króla władzy, że do sławy ma on raczej
słabość niż zamiłowanie. Zaczęto go chwalić ponad miarę i zepsuto go. Pochwały, powiedzmy nawet lepiej: pochlebstwa, tak
lubił, że najbardziej prostackie dobrze przyjmował, a najnikczemniejsze jeszcze lepiej. Była to jedyna droga, by się doń
zbliżyć, i ci, których polubił, zawdzięczali ten fawor tylko temu, że na tę drogę weszli i nigdy z niej nie zboczyli. To właśnie
dawało tyle władzy jego ministrom, gdyż mogąc ciągle mieć do
niego dostęp kadzili mu bez przerwy i przypisywali wszystkie
pomysły, jakby były jego dziełem. Giętkość, podłość, wyraz twarzy zachwycony, uniżony, płaszczący się, lekceważenie wszystkiego poza nim — oto były jedyne drogi do przypodobania się królowi. Wystarczyło choć trochę zboczyć z nich, a już powrót był
odcięty; to właśnie było przyczyną ruiny Louvois26.
Zatrucie to wzrastało bezustannie. Doszło do niewiarygodnych rozmiarów w umyśle władcy nie pozbawionego przecież
rozumu ani doświadczenia. Stąd to pragnienie sławy, które odrywało go chwilami od miłostek. Stąd tak łatwo było Louvois
namawiać go do wielkich wojen, już to, aby przewrócić Colberta, już to, aby wznieść się samemu, wmawiając w króla, że
jest większym wodzem niż którykolwiek z jego generałów, zarówno w planowaniu, jak i wykonaniu, co wodzowie potwierdzali, aby się przypodobać królowi. Mam na myśli Kondeuszów,
Tureniuszów, a cóż dopiero innych, którzy po nich nastąpili.
Król przyjmował wszystko z podziwu godną łatwością i przy-
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jemnością i wierzył, że jest takim, jakim go malują, gdy z nim
rozmawiają. Stąd jego zamiłowanie do parad, któremu ulegał
tak bardzo, że nieprzyjaciele nazywali go „królem parad"; stąd
liczne oblężenia, w których popisywał się tanim męstwem, dawał się powstrzymywać przemocą, roztaczał zdolności, przezorność, czujność, pracowitość, znosił trudy, które jego silny i doskonale zbudowany organizm świetnie wytrzymywał, nie cierpiąc od
głodu, pragnienia, zimna, gorąca, deszczu czy jakiejkolwiek niepogody. Czuły był na podziw wyrażany przez cały obóz dla jego
dziarskiej postawy, dumnego oblicza, zręczności w jeździe konnej i dla wszystkiego, co czynił. Gdy rozmawiał ze swymi metresami, a nawet dworakami, tematem były przeważnie jego
kampanie i wojsko. Mówił dobrze, dobierał słów właściwych,
wyrażał się ściśle. Umiał opowiadać lepiej niż ktokolwiek z ludzi światowych. Najzwyklejsze jego wypowiedzi nie były pozbawione naturalnego i dającego się odczuć majestatu.
Stąd też owa czujna zazdrość ministrów, nie dopuszczających
łatwo nikogo do króla, podczas gdy on sam chlubił się przystępnością. Zdawało mu się jednak, że niedopuszczanie do siebie ludzi inaczej jak w przejściu jest warunkiem jego wielkości,
wzbudza szacunek i wznieca obawę nawet u możnowładców. Tak
oto zarówno wielki pan, jak najniższy urzędnik z prowincji mogli
rozmawiać swobodnie z królem idącym na mszę, przechodzącym
z jednych apartamentów do drugich czy wsiadającym do karocy; najwybitniejsi, a nawet paru innych mogło go zatrzymać
u wejścia do gabinetu, dalej jednak pójść nikt nie śmiał. Oto
do czego ograniczała się łatwość dostępu do króla. Sprawę można więc było przedłożyć mu tylko w dwu słowach, w warunkach
nie sprzyjających, kiedy wiele osób z otoczenia uszu nadstawia.
Bardziej poufali mogli mu szeptać w perukę, co po prawdzie
nie o wiele było lepsze. Odpowiedź brzmiała zawsze: „Zobaczę" — dawało to królowi czas do namysłu, ale niezbyt zadowalało petentów, gdyż rzecz szła zawsze do ministrów, bez
możności konfrontacji, co czyniło ich panami położenia. Król
tego chciał albo tego nie dostrzegał.
Nic nie było rzadsze, jak dostać audiencję w gabinecie, nawet
w sprawach, które sam król zlecił. Na przykład nigdy nie
udzielano ich posłom jadącym lub wracającym z zagranicy, nigdy
wyższym dowódcom, chyba całkiem wyjątkowo, i to tylko tym,
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którzy mieli sobie zlecone drobiazgi, w jakich król tak się lubował. Na krótko byli przyjmowani naczelni wodzowie przed
wyprawą, i to w obecności sekretarza stanu do spraw wojennych, krócej jeszcze po wyprawach. Czasem nie widywali króla
w gabinecie ani przed kampanią, ani po niej. Nigdy, poza paroma wyjątkami, listy ich nie były doręczane królowi wprost,
bez pośrednictwa sekretarza. Jeden tylko pan de Turenne, niedługo przed śmiercią, otwarcie skłócony z Louvois, ale cieszący
się pełnym blaskiem sławy i najwyższego uznania, adresował
swe depesze do kardynała de Bouillon,27 który doręczał je królowi. Potem wszelako szły do ministra i odpowiedzi były wspólnie
z nim omawiane.
A jednak prawdą jest, iż jakkolwiek zepsutym był król na
punkcie swej wielkości i władzy, co zaciemniało w nim wszelkie inne względy, to przecież można było wiele zdziałać przez
prywatną audiencję w gabinecie, byle ją uzyskać i umieć zachować się z szacunkiem dyktowanym przez majestat i zwyczaje. Poza tym, co słyszałem od innych, mogę mówić o tym
na podstawie własnego doświadczenia. Bywały wypadki, że otrzymywałem, a nawet wymuszałem takie audiencje, doprowadzając
tym króla do gniewu; a jednak gdy wychodziłem, był przeze
mnie przekonany i zadowolony, co zaznaczał zarówno wobec
mnie, jak i wobec innych. Opieram się tu więc, jak mówię, na
własnym doświadczeniu.
W gabinecie, choćby nie wiem jak był uprzedzony i niezadowolony w głębi duszy, słuchał dobrotliwie i z cierpliwością,
pragnął zyskać objaśnienia i znajomość rzeczy, a jeśli przerywał mówiącemu, to tylko po to, aby je pogłębić. Odkrywano
w nim wówczas zmysł sprawiedliwości i chęć poznania prawdy,
choćby był w gniewie, i to mu pozostało do końca życia. Tutaj
można było mówić wszystko, powtarzam, byle zachować szacunek, poddanie i uległość, bez czego sprawa była przegrana
jeszcze gorzej niż przed audiencją. Zachowując tę postawę
można było właściwie królowi przerwać, zaprzeczyć w oczy
faktom, na które się powoływał, podnieść głos wyżej jego tonu,
i to wszystko nie tylko go nie obrażało, ale nawet cieszyło.
Po audiencji chwalił się nią, chwalił też tego, co ją otrzymał,
pozbywał się uprzedzeń albo fałszów, którymi go zwodzono, i dawał tego dowód swymi decyzjami. Toteż ministrowie starali się
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do tych audiencji nie dopuszczać, co im się zwykle udawało,
jak i wszystko inne.
To właśnie czyniło tak cennymi wszelkie stanowiska dające
dostęp do osoby królewskiej, do tego stopnia, że nawet ministrowie liczyli się z ludźmi mogącymi z racji swych funkcji
rozmawiać z nim codziennie, sami, bez trudności, poufnie, ile
razy im było trzeba, bez irytowania go prośbą o przyjęcie. Dlatego też szczytem łaski było prawo wolnego wstępu; było ono
czymś więcej niż wyróżnieniem i dzięki niemu właśnie, wśród
innych nagród, marszałkowie de Boufflers i de Villars otrzymali
parostwo prowincji, których byli gubernatorami, i dziedzictwo
dla swych nieletnich dzieci, w czasach kiedy król tego nikomu
nie przyznawał.
Toteż nader słusznym jest opłakiwać łzami rozpaczy wychowanie tego władcy skierowane ku zagłuszeniu w nim rozumu
i serca, a także ową truciznę haniebną wyolbrzymionego pochlebstwa, które uczyniło go bóstwem w samym łonie chrześcijaństwa, wreszcie straszliwą politykę jego ministrów, którą go
osaczyli, i dla własnej wielkości, potęgi i fortuny upoili go jego
władzą, wielkością i sławą. Jeśli nie udało im się zagłuszyć w
nim do szczętu wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i danej mu
od Boga chęci poznania prawdy, to przynajmniej uczynili go w
zupełności niemal nieczułym i bezustannie przeszkadzali mu korzystać z tych cnót, czego ofiarą padł on sam i całe królestwo.
Z tych to źródeł dziwnych i trujących zrodziła się w nim
owa pycha, o której bez przesady można rzec, iż gdyby nie lęk
przed szatanem, który mu Bóg pozostawił nawet w najgorszych
jego grzechach, byłby się kazał ubóstwiać i znalazłby bałwochwalców. Świadczą o tym jego pomniki tak przesadne, żeby
się wyrazić powściągliwie. Na przykład jego statua na placu
Zwycięstwa. Byłem przy jej pogańskim poświęceniu, widziałem, jaką rozkosz mu ona dała. Z tej pychy przyszło wszystko
inne, co go zgubiło.
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CHARAKTER LUDWIKA XIV

Nigdy nikt nie ofiarowywał z taką uprzejmością jak król
i dzięki temu nie dodawał tyle wartości wyświadczanym dobrodziejstwom. Nigdy nikt drożej nie sprzedawał swych słów,
uśmiechów, nawet spojrzeń. Wszystko stawało sią cenne przez
majestat królewski i skąpy dobór obdarowywanych, a rzadkość
i krótkość wypowiadanych zdań dodawały im jeszcze wartości.
Gdy zwracał się do kogo, pytając go o co albo mówiąc o rzeczach błahych, wszyscy patrzyli na wybrańca: było to odznaczenie, o którym mówiono na dworze i które podnosiło znaczenie szczęśliwca. To samo dotyczyło wszystkich względów, wyróżnień i zaszczytów, które rozdawał ludziom wybranym. Nigdy
nie wyrwało mu się słowo nieuprzejme do kogokolwiek, a jeśli
już musiał strofować, napominać lub karcić, czynił to zawsze
z mniej lub więcej dobrotliwym wyrazem twarzy, prawie nigdy
oschle, nigdy gniewnie, poza jednym wyjątkiem awantury
z Courtenvaux28, choć król był z natury gniewliwy i miał pewną skłonność do surowości.
Nie było człowieka bardziej odeń uprzejmego ani bardziej
umiejącego stopniować uprzejmość czy wyróżniać swoim zachowaniem i odpowiedziami wiek, zasługę i rangę rozmówcy,
o ile przekraczały krótkie: „Zobaczę." Stopniowanie to widocznym było, gdy przyjeżdżał lub odjeżdżał, w sposobie, w jaki
się kłaniał i przyjmował ukłony. Był podziwu godnym, gdy
odbierał rozmaicie pozdrowienia składane mu na czele armii
lub podczas parad. Niezrównanym był zwłaszcza wobec kobiet.
Nigdy nie przeszedł koło żadnego czepka, by nie uchylić kapelusza — mówię o pokojowych, o których wiedział, kim są,
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w Marly. Przed damami zdejmował kapelusz całkiem, ale różnica była w odległości, z jakiej się kłaniał. Przed osobami utytułowanymi uchylał kapelusza do połowy, trzymając go w powietrzu dłużej lub krócej. Wobec panów poprzestawał na podniesieniu ręki do kapelusza. Książętom krwi kłaniał się tak jak
damom. Gdy podchodził do pań, nie nakrywał głowy, póki od
nich nie odszedł. Wszystko to na dworze, gdyż w pokojach nigdy
kapelusza nie nosił. Jego ukłony, mniej lub więcej akcentowane,
ale zawsze bardzo lekkie, posiadały wdzięk i majestat niezrównany, widoczny nawet w sposobie, w jaki podnosił się nieco, gdy
podczas kolacji wchodziła która z pań mających prawo zasiadania. Nie czynił tego dla innych ani dla książąt krwi; a choć na
starość męczyło go to, nigdy przecież tego zwyczaju nie porzucił.
Panie mające prawo zasiadania unikały więc wchodzenia do pokoju, gdy król był już przy kolacji. Podobnym wyróżnieniem
cieszyli się książę Orleański i jego syn oraz książęta krwi, ale
tym ostatnim tylko markował gest, podobnie delfinowi i jego
synom, nieco żartobliwie; wysokim urzędnikom z wyrazem twarzy dobrotliwym i pełnym uznania.
Gdy musiał czekać, by mu co podano przy ubieraniu, znosił to
zawsze cierpliwie. Ściśle przestrzegał godzin wyznaczonych na
zajęcia w ciągu dnia, rozkazy wydawał z precyzją, zwięźle
i jasno. Jeśli niepogoda w zimie zatrzymała go w domu albo
jeśli przyszedł do pani de Maintenon o kwadrans wcześniej,
niż to zapowiedział, tak że dyżurny kapitan straży nie był jeszcze na miejscu, co się rzadko zdarzało, zawsze zaznaczał, że
to on zmienił godzinę, nie zaś dyżurny się spóźnił. Toteż trzymając się zasad punktualności, której nigdy nie uchybił, wyrobił
ją u swych podwładnych, co dla dworu było wygodą nieocenioną.
Traktował dobrze lokajów, zwłaszcza pokojowych. W ich towarzystwie czuł się najswobodniej i z nimi rozmawiał najbardziej poufale, szczególnie ze starszymi. Ich przyjaźnie i niechęci
odgrywały nieraz doniosłą rolę. Mogli bezustannie pomagać lub
szkodzić komukolwiek przy królu i przypominali nieraz owych
potężnych wyzwoleńców rzymskich cezarów, przed którymi
płaszczył się senat i patrycjat Imperium, o których względy
zabiegano, tracąc poczucie własnej godności. Ci za króla Ludwika XIV nie byli ani mniej wpływowi, ani mniej poważani.
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Nawet najpotężniejsi ministrowie liczyli się z nimi całkiem
jawnie, podobnie książęta krwi, a nawet nieślubne dzieci króla,
nie mówiąc już o wszystkim mniej znacznym na dworze. Stanowiska pierwszych szlachciców komnaty królewskiej były
wprost przyćmione przez pierwszych pokojowców, a wysokie
godności zachowały wpływ tylko w tej mierze, w jakiej lokaje
lub mali urzędnicy, do nich przywiązani, mieli z natury rzeczy
częstszy lub rzadszy dostęp do osoby królewskiej. Toteż wielka
była ich bezczelność i trzeba było umieć jej unikać albo też
cierpliwie ją znosić.
Król był ich podporą i opowiadał nieraz z zadowoleniem, jak
to za młodu posłał kiedyś pokojowca z listem do księcia de Montbazon, gubernatora paryskiego przebywającego w jednym ze
swych domów za miastem, i gdy lokaj zastał księcia siadającego
właśnie do obiadu, książę zmusił go do zajęcia miejsca przy
stole, a kiedy odjeżdżał, odprowadził go aż na dziedziniec, gdyż
był to posłaniec samego króla.
Nie zaniedbywał też nigdy wypytywać swych szlachciców na
służbie, posyłanych z gratulacjami czy kondolencjami do osób
utytułowanych, ale do nikogo poza tym, jak zostali przyjęci;
i miałby wielce za złe, gdyby ich nie proszono siąść i nie odprowadzano dostatecznie daleko, a jeśli szło o panów — w karetach.
Nikt mu nie dorównywał na paradach, zabawach i wszędzie,
gdzie obecność dam mogła stworzyć nastrój pełen galanterii.
Mówiłem już, że nauczył się tego na dworze królowej matki
i u hrabiny de Soissons. Towarzystwo kochanek rozwinęło w nim
ten sposób bycia. Zawsze jednak pozostał majestatyczny i choć
nieraz bywał wesoły, nigdy nie odezwał się w towarzystwie
w sposób nieodpowiedni albo dwuznaczny. Wszystko, aż do najmniejszego gestu, jego chód, postawa, wyraz twarzy, było opanowane, przyzwoite, wielkie, szlachetne, majestatyczne, a przecież całkiem naturalne, co ułatwiało mu przyzwyczajenie oraz
nieporównany i jedyny w swoim rodzaju wygląd zewnętrzny.
Toteż na uroczystych przyjęciach ambasadorów czy innych ceremoniach nigdy nikt nie wyglądał bardziej imponująco. Trzeba
było najpierw przyzwyczaić się do jego widoku, jeśli się doń
miało przemawiać na uroczystościach, aby nie zapomnieć języka
w gębie. Odpowiadał na owe przemówienia krótko, dokładnie,
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treściwie, bardzo rzadko nie dodał czegoś miłego, nawet pochlebnego, gdy mówca na to zasłużył. Szacunek, jaki budziła
jego obecność, gdziekolwiek się zjawił, powodował milczenie,
a nawet pewien rodzaj strachu.
Bardzo lubił świeże powietrze i ćwiczenia, póki mógł je wykonywać. Celował w tańcu, w grze w piłkę i w kręgle. Jeździł
konno wspaniale, nawet w starszym wieku. Lubił też patrzeć
na te ćwiczenia, o ile wykazywano w nich zręczność i wdzięk.
Lepszy lub gorszy wynik był zasługą lub przewiną w jego
oczach. Mawiał, że są to rzeczy niepotrzebne, więc kto ich
dobrze nie umie, niech się do nich nie bierze. Lubił bardzo
strzelać i nikt nie strzelał tak dobrze jak on ani z takim wdziękiem. Chciał mieć zawsze najlepsze psy myśliwskie i trzymał
stale w swych pokojach siedem czy osiem suk legawych, które
sam karmił, aby go znały. Również lubił bardzo polowanie
par force za jeleniem, ale na wózku, odkąd złamał sobie rękę
ścigając jelenia w Fontainebleau, niedługo po śmierci królowej
[1683]. Jeździł sam w lekkim powozie zaprzężonym w czwórkę
małych koni, pięć czy sześć razy zmienianych. Powoził pełnym
galopem ze zręcznością i dokładnością, jakiej nie mieli najlepsi
stangreci, i zawsze z równym wdziękiem. Forysiami były dzieci
od lat dziewięciu czy dziesięciu do piętnastu i on sam nimi
kierował.
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ROZRZUTNOŚĆ KRÓLEWSKA

Król lubił we wszystkim splendor, przepych i rozrzutność.
Skłonność ta stała się jego zasadą, celowo podtrzymywaną i narzuconą całemu dworowi. Aby mu się podobać, trzeba było
być rozrzutnym w przyjęciach, ubiorach, pojazdach, budowlach,
grze w karty. Stwarzało to okazje, przy których pozwalał zbliżać się do siebie. W gruncie rzeczy tą drogą dążył i doszedł do
wyczerpania przez luksus wszystkich majątków, niektórych doprowadził nawet do niedostatku, a każdego, kto chciał żyć na
pewnej stopie — do uzależnienia w zupełności od swojej łaski.
Ponadto zaspokajał tym swą pychę otaczając się dworem wspaniałym pod każdym względem i stwarzał zamieszanie zacierając
coraz bardziej wszelkie różnice naturalne między ludźmi.
Była to rana, która wnet stała się rakiem toczącym od wewnątrz każdego obywatela, ponieważ z dworu rozszerzył się on
na Paryż, na prowincję i na wojsko; ktokolwiek zajmował pewne stanowisko, szacowany był wedle tego, jaki prowadził stół,
i według przepychu, jaki roztaczał wokół siebie. Ta nowa moda
niszczy wszystkich, zmusza jednych do kradzieży, innym pochłania oszczędności, byle starczyło na wydatki. Wprowadza to
wciąż wzrastające pomieszanie stanów — szaleństwo idące od
góry, które pociągnie za sobą skutki niezmierzone, nie mniejsze
niż ruina i przewrót ogólny.
Nigdy przed nim nie osiągnięto nawet w przybliżeniu tej
liczby i takiego przepychu pojazdów myśliwskich i wszelkich
innych. Któż zliczy nowe budowle? I któż nie ubolewa jednocześnie nad pychą, kaprysem i złym gustem, jaki je cechuje?

37

Król porzucił Saint-Germain i nie ufundował w Paryżu żadnej
ozdoby ani udogodnienia prócz Pont-Royal, co było koniecznością. Dlatego to Paryż, mimo wielkiego obszaru, jaki zajmuje,
ustępuje tylu miastom na wszystkich krańcach Europy.
Gdy zakładano plac Vendôme, miał on pierwotnie kształt
kwadratu. Pan de Louvois dożył jeszcze zabudowy czterech
węgłów. Miał zamiar umieścić tam bibliotekę królewską, zbiór
medali, mennicę, wszystkie akademie i Wielką Radę, która
dotąd urzęduje w wynajętym domu. Gdy tylko Louvois umarł,
pierwszym staraniem króla było wstrzymać roboty i polecić
ściąć rogi placu, by w ten sposób zmniejszyć jego obszar i zabudować go wyłącznie kamienicami mieszkalnymi.
Saint-Germain, miejscowość jedyna, łącząca wszystkie cuda
malowniczości, z olbrzymim przylegającym do niej lasem, przepiękna urodą drzew, położeniem, obfitująca w źródła bijące na
tej wysokości, skupisko przepięknych ogrodów, wzgórz i teras
opadających we wszystkich kierunkach, zachwycająca urokiem
i wygodą bliskości Sekwany, jednym słowem, miejscowość jakby
stworzona na miejsce zamieszkania; a jednak król porzucił ją
dla Wersalu, okolicy smutnej i niewdzięcznej, bez widoków,
lasów, wody, ziemi, bo wszystko to tylko piaski ruchome lub
bagna, a co za tym idzie, bez powietrza, gdyż nie może być
ono w tych warunkach dobre.
Podobało mu się ujarzmiać przyrodę kosztem sztuki i pieniędzy. Wszystko to budowane sukcesywnie, bez ogólnego planu.
Piękno i brzydota razem zeszyte, rozległość i ciasnota. Apartamenty króla i królowej najniewygodniej urządzone, z widokiem
na ustępy i co się za nimi znajduje, zazwyczaj zakryte, tu
wstrętne i cuchnące. Ogrody, których przepych zdumiewa, ale
jałowość odpycha, pozbawione są również dobrego smaku. Do
chłodnego cienia dojść można tylko poprzez szeroką strefę rozżarzoną słońcem, za którą, gdziekolwiek byśmy się znaleźli, nie
ma nic innego, jak tylko ścieżki wiodące w górę lub z góry
i na tym małym pagórku kończy się cały ogród. Żwir pali
stopy, ale bez niego grzęzłoby się w piachu albo w najczarniejszym trzęsawisku. Gwałt, zadany co krok naturze, odpycha
mimo woli Wody zebrane zewsząd sztucznie, gęste, zielone
i błotniste, wydzielają wilgoć niezdrową i zapachy jeszcze
gorsze. Efekty osiągnięte przez nie są wspaniałe, z tym, że wy-
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magają troskliwej opieki; w rezultacie całość wywołuje podziw,
lecz nie zachęca do przebywania.
Od strony dziedzińca dławi ciasnota, a rozległe skrzydła pałacu uciekają nie oparte o nic. Patrząc od strony parku, można
rozkoszować się widokiem całości, ale wydaje się, że mamy
przed sobą ruiny spalonego pałacu, bez dachu i ostatniego
piętra. Kaplica przygniatająca wszystko, gdyż Mansart29 chciał
zmusić króla do dobudowania jeszcze jednego piętra, czyni
ze wszystkich stron smutne wrażenie kolosalnego katafalku.
Szczegóły wszelkiego rodzaju są znakomicie wykonane, plan
ogólny — żaden. Można by bez końca wyliczać potworne wady
pałacu tak olbrzymiego i tak bardzo kosztownego, wraz z otoczeniem jeszcze droższym: szklarnie, warzywniki, psiarnie, stajnie, wielka i mała, obie jednakowe, nie kończące się mieszkania
służby, jednym słowem, całe miasto tam, gdzie niegdyś stała
tylko nędzna knajpa, wiatrak i mały pałacyk zbudowany przez
Ludwika XIII, aby nie musiał spać na słomie. Było to tylko
parterowe otoczenie podwórca, a główny dom miał jedynie
dwa krótkie i małe skrzydła. Ojciec mój znał go dobrze i nieraz
tam nocował.
Wersal Ludwika XIV, owo arcydzieło tak kosztowne i w tak
złym guście, gdzie same zmiany drzew i sadzawek pożarły sumy
nieprzebrane, nie został ukończony. Pośród tylu salonów, zapychających pałac jeden na drugim, brak sali teatralnej, sali na
bankiety i na bale. Z frontu i z tyłu pozostaje wiele do zrobienia. Parki i aleje, wszystkie sadzone sztucznie, nie są ukończone.
Zwierzyny trzeba ciągle dodawać nowej; kopać niezliczoną ilość
kanałów długości czterech czy pięciu mil; wreszcie budować
mury, które otaczają tę jakby małą prowincję wśród najsmutniejszego i najbrzydszego krajobrazu świata.
W parku wersalskim, u samego wstępu — Trianon, zrazu dom
z porcelany na kolacje, potem poszerzony przez sypialnie, wreszcie pałacyk z marmuru, jaspisu i porfiru, otoczony rozkosznymi
ogrodami. Naprzeciw, po drugiej stronie kanału, zwierzyniec,
cały z prześlicznych drobiazgów, pełen najrzadszych ptaków
i czworonogów; wreszcie Clagny, zbudowane dla pani de Montespan, jej własność prywatna, która potem przeszła na jej
nieślubnego syna, księcia du Maine. Pałac wspaniały, z własnymi stawami, parkiem, ogrodem, wodociągami, godnymi Rzy-
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mian, ze wszystkich stron. Ani Azja, ani starożytność klasyczna
nie miały nic równie rozległego, urozmaiconego, wypracowanego, wspaniałego, pełnego najpiękniejszych pomników, marmurów, brązów, obrazów, rzeźb pochodzących z wieków ubiegłych,
a uzupełnionych sztuką współczesną.
Wody jednak brakowało mimo wszystkich wysiłków i rzeźbione fontanny stały suche, a i teraz jeszcze suche stoją nieraz,
mimo wielkiego mnóstwa rezerwuarów i przewodów, których
założenie i przeprowadzenie tyle kosztowało w terenie piaszczystym i bagnistym. Ten brak spowodował — nikt by w to nie
uwierzył — ruinę naszej piechoty. Panowała wówczas pani
de Maintenon. Pan de Louvois był z nią dobrze; nie spodziewano się wojny, cieszono się pokojem. Wpadł on na pomysł,
by odwrócić koryto rzeki Eure między Chartres i Maintenon
i doprowadzić ją całą do Wersalu. Któż policzy złoto i ludzi,
które upór przy owej koncepcji kosztował w ciągu kilku lat!
Doszło do tego, że zabroniono pod najsurowszymi karami mówić
w obozach, w tym celu ustanowionych i długo utrzymywanych,
o chorych, a zwłaszcza o zMarlych, zabitych ciężką pracą, a bardziej jeszcze wyziewami idącymi z wykopów. Ileż ludzi lata całe
nie mogło wyzdrowieć po tej zarazie! Ileż pozostało chorych aż
do zgonu! A przecież nie tylko saperzy, ale i pułkownicy, i brygadierzy, i wyznaczeni wyżsi dowódcy nie mogli oddalać się
nawet na kwadrans od prowadzonych robót ani się od nich odrywać. Wreszcie w 1688 roku wojna przerwała prace, nigdy
już potem nie podjęte, tak że w tej chwili tylko niekształtne kopce są pomnikami uwieczniającymi owo okrutne szaleństwo.
W końcu król, zmęczony pięknem i ciżbą, przyszedł do przekonania, że rad by mieć coś małego, gdzie mógłby czasem zażywać samotności. Zaczął szukać w okolicach Wersalu, czym by
zadowolić tę nową zachciankę. Zwiedził szereg miejsc, przejechał
zbocza wkoło Saint-Germain i rozległą równinę poniżej, oblaną
serpentyną Sekwany, posiadającą wiele dużych i bogatych wsi,
przez które się przejeżdża opuszczając Paryż. Naciskano go, by
wybrał Lucienne, gdzie marszałek nadworny Cavoye miał już
dom o przecudnym wyglądzie. Król jednak odparł, że zbyt
piękne położenie zgubiłoby go. Chciał mieć coś małego, ale nie
chciał, by go to zachęcało do zupełnego próżniactwa.
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Wynalazł za Lucienne dolinkę ciasną, głęboką, o brzegach
urwistych, niedostępną dzięki bagnom, bez żadnych widoków,
zamkniętą zewsząd wzgórzami. Na jednym zboczu była nędzna
wioska, zwana Marly, której całą zasługą był brak otwartego
horyzontu i niemożność uzyskania go. Również ciasnota kotliny,
gdzie niepodobna się było rozprzestrzenić, stanowiła zaletę. Król
poczuł się, jakby znalazł ministra, generała albo faworyta. Wiele
pracy kosztowało osuszenie tej kloaki, dokąd ściekały nieczystości z całej okolicy, i nawiezienie ziemi. Stworzono pustelnię.
Miała ona służyć za miejsce noclegu od środy do soboty, parę
razy do roku, królowi w towarzystwie co najwyżej tuzina dworzan zajmujących najbliższe mu stanowiska.
Stopniowo pustelnię powiększono. Zbocza zostały zrównane
pod place do budowy, a u wejścia kotliny otwarto szerszy widok,
co prawda niezbyt piękny. Wreszcie Marly, ze swymi budynkami, ogrodami, stawami, wodociągami, z tym ciekawym urządzeniem, znanym pod nazwą maszyny marleńskiej, z parkiem,
lasem ozdobnym, posągami i drogimi meblami, stało się tym,
czym jest dziś jeszcze, choć opustoszało po śmierci króla. Lasy
całe sprowadzane ciągle z Compiegne albo z jeszcze dalszych
okolic już jako stare drzewa, z których trzy czwarte usychało
i które zaraz zastępowano nowymi; wielkie przestrzenie gąszczu
i ciemnych alei, nagle zamieniane na ogromne sadzawki, po
których jeżdżono gondolami, potem znowu osuszane i zamieniane na lasy gęste od chwili posadzenia — oto co widziałem
w ciągu sześciu tygodni. Sadzawki przebudowywane po stokroć,
kaskady tak samo, o kształtach coraz to innych; baseny dla
karpi, ozdobione złoceniami i przepięknymi malowidłami, zaledwie skończone, już zmieniane i przebudowywane przez tych
samych mistrzów, i tak nieskończoną ilość razy; owa cudowna
maszyna, o jakiej mówiłem, ze swymi olbrzymimi wodociągami,
rezerwuarami zbudowanymi wyłącznie dla Marly — to mało
powiedzieć, iż Wersal nie kosztował tyle co Marly.
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REFORMY WOJSKOWE

Najwięksi możnowładcy, zmęczeni i zrujnowani długotrwałą
wojną domową, z konieczności poddali się jarzmu. Ich potomstwo, podzielone, rozbite, żyjące w ignorancji i lekkomyślności, oddawało się zabawom oraz szaleńczej rozrzutności, ci
zaś, co umieli jeszcze jako tako myśleć — staraniom o własną
przyszłość, a co za tym idzie, służalczości i jedynej ambicji —
podobania się na dworze. Parlamenty, podporządkowane przez
rozliczne ciosy, zbiedzone, wraz ze stratą dawnych radców straciły powoli dawny poziom wiedzy i surowości obyczajów. Na to
miejsce faszerowane dziećmi lichwiarzy, głupcami o gładkim
obliczu albo niedouczonymi pedantami, skąpcami, groszorobami zakochanymi w sakiewkach, nieraz handlującymi sprawiedliwością — wszystko to pod wodzą paru pyszałków, pod każdym
względem pustych. Żadnych związków; nikt nie śmiał snuć
jakichkolwiek planów inaczej jak w samotności, a jeszcze mniej
wyznać ich komukolwiek. Wreszcie rozbicie wśród najbliższych
krewnych w największych rodach, zupełne lekceważenie rodziny,
poza żałobą za najodleglejszymi, zanik wszelkich obowiązków
prócz jednego, który narzuciła konieczność, a którym był lęk
i chęć przypodobania się. Stąd ów spokój wewnętrzny w państwie, nie zakłócony niczym, chyba chwilowym szaleństwem
stryja pana de Soubise, kawalera de Rohan30, za które zaraz
zapłacił głową, i rozruchami fanatyków z Sewennów31, które
wywołały więcej niepokoju, niż to było warte, trwały krótko
i nie pozostawiły żadnych następstw, choć wybuchły w sam
czas wojny przeciw całej Europie.
Stąd władza nieograniczona, która mogła wszystko, co chciała,
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a za często chciała wszystko, co mogła, nie natrafiała na żaden
sprzeciw, chyba tylko pozorny, nie zaś rzeczywisty. Oto co się
zwie żyć i panować. Trzeba jednak przyznać, że, pomijając
sprawy rządu i wojska, nigdy żaden władca nie posiadł sztuki
królowania w równie wysokim stopniu. Dawny dwór królowej
matki, która celowała w utrzymywaniu go na właściwym poziomie, wyrobił w królu uprzejmość pełną dystynkcji, powagę
nawet, gdy wesoło bawił damy, godność i majestat we wszystkim, które to cechy utrzymał do końca życia, wówczas nawet
gdy porzucił już dwór na łaskę losu.
Godność tę pragnął jednak zachować tylko sam i w odniesieniu do siebie; wszelką inną, nawet stosunkowo niewielką,
zniszczył niemal całkowicie.
Z wolna zmusił wszystkich do służenia sobie i sprowadził
do dworu tych nawet, na których mu wcale nie zależało. Kto
był w wieku odpowiednim, nie śmiał uchylać się od służby
wojskowej lub dworskiej. Stanowiło to jeszcze jeden zręczny
sposób, by zrujnować panów, przyzwyczaić ich do równości
i traktowania wszystkich bez różnicy. Był to pomysł króla
i Louvois, który także chciał panować nad możnowładztwem
i uczynić je zależnym od siebie, tak aby zasada wyższego urodzenia ludzi stworzonych do dowództwa pozostała tylko w sferze idei i nie znalazła żadnego realnego zastosowania.
Pod pozorem, iż każda służba wojskowa jest zaszczytna, a kto
chce umieć rozkazywać, musi nauczyć się słuchać, król zmusił
wszystkich, poza jedynym wyjątkiem książąt krwi królewskiej,
do rozpoczynania służby od stopnia prostego kadeta w swej straży przybocznej i wykonywania wszystkich czynności prostych
strażników w kordegardzie i na dworze, zarówno w zimie, jak
w lecie, w stolicy i w obozie. Ową rzekomą szkołę zmienił potem,
gdy mu przyszła fantazja, w szkołę muszkieterów; w rzeczywistości zarówno w tej, jak i w tamtej mało można się było
nauczyć, chyba tylko zepsucia i straty czasu. Ale też przyzwyczajała ona do współżycia wskutek pomieszania z ludźmi
najróżniejszego rodzaju i pochodzenia, równała z nimi, a królowi o to tylko chodziło. Trzeba w niej było pozostawać cały rok,
wykonując jak najskrupulatniej całą tę pedantyczną i niepotrzebną służbę, po czym szło się do innej, gdzie przynajmniej
można było czegoś się nauczyć. Kto chciał służyć w kawalerii,
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miał kompanię jazdy, kto w piechocie, zostawał porucznikiem
w pułku królewskim, którym król dowodził jako pułkownik
i który umyślnie wyróżniał spośród wszystkich innych.
Na tym nowym podrzędnym stanowisku król zatrzymywał
oficera dłużej lub krócej, nim pozwalał mu zakupić dowództwo
pułku. Dawało to możność jemu, a także ministrowi okazywać
się łaskawym lub srogim, zależnie od tego, jak chciał traktować
młodzieńca na podstawie otrzymanych świadectw, i to raczej
tych poufnych niż jawnych, albo też zależnie od stosunków,
w jakich król lub minister pozostawał z jego rodzicami, co wywierało wpływ decydujący. Poza tym awanse otrzymywano zależnie od lat służby, począwszy od daty nominacji na stopień
kwatermistrza, tak że służba poprzednia, nieokreślonej długości,
za nic się liczyła.
Dzięki tej zasadzie, z wyjątkiem wydarzeń rzadkich i niezwykłych, jak jakiś wyróżniający się czyn, doniesienie wiadomości o wielkim znaczeniu wojennym, wszystko w zakresie
awansów pozostawało na stopie całkowitej równości. Czyniło to
bardziej dotkliwym każde przyspieszenie czy zwłokę w otrzymaniu pozwolenia na zakup dowództwa pułku, gdyż od tej daty
zależały wszystkie dalsze stopnie i awanse, oparte już tylko
na latach służby, co nazywano „porządkiem rejestru". Stąd
możnowładcy w tłumie oficerów najróżniejszego pochodzenia;
stąd owo pomieszanie, do którego król właśnie dążył. Stąd stopniowe zapomnienie u wszystkich wszelkich różnic osobistych
lub urodzenia i wyłączność dyspozycji w ręku króla, a bardziej
jeszcze ministra czy nawet jego podwładnych. Minister miał
bezustanne okazje wysuwać lub upokarzać, kogo tylko chciał,
i nie omieszkał przygotowywać zawczasu, z pominięciem porządku rejestru, awansów swoich protegowanych lub odsuwania
swoich wrogów.
Jeżeli znudzenie, oburzenie czy jakiekolwiek obrzydzenie
skłamało kogoś do opuszczenia służby, mógł być pewien niełaski. Trzeba było cudu, by po niezliczonych latach nieudanych
prób mógł wypłynąć z powrotem na powierzchnię. Tych, co
nie należeli do dworu czy choćby do szlachty, ale król miał na
nich oko, minister wojny strzegł pieczołowicie: gdy który z nich
służbę opuścił, narażał się wraz z całą rodziną w swojej prowincji lub mieście na niezliczone przykrości i upokorzenia,
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często nawet na prześladowania, za co byli odpowiedzialni
intendenci, a co wpływało zazwyczaj na stan majątkowy.
Nim zakończę rozdział o polityce wojskowej, wskazać muszę,
do jakiego stopnia Louvois wykorzystał ową nieszczęsną zawiść
króla, ową ambicję, by wszystko robić samemu i wszystkich
uzależniać bezpośrednio od siebie, jak wykorzystał ją, aby
podporządkować wszystko swojej własnej władzy, i jak ta jego
zgubna ambicja zahamowała dopływ dowódców wojskowych
wszelkiego rodzaju aż tak, że ich w kraju zabrakło; ona także
zniweczyła nadzieję na przyszłość, ponieważ uczniowie mogą
się kształcić tylko u mistrzów i wiedza ta iść musi z pokolenia
w pokolenie, jakkolwiek rzecz jasna zdolności w człowieku stworzyć nie można.
Wiele ciężarów zawdzięczała Francja temu szkodliwemu ministrowi. Prowadził bez końca niezliczone wojny, aby samemu
stać się niezbędnym, by rosnąć w wielkość, władzę, wszechpotęgę. Wojska zaciągał niezmierne, co nauczyło naszych wrogów tego samego, z tym, że u nich kontyngent ludzi jest niewyczerpany, a u nas spowodowało to wyludnienie, ruinę handlu,
przemysłu, floty handlowej, kolonii — wszystko przez zazdrość
o Colberta, jego brata i syna, w rękach których spoczywały
te resorty. Wreszcie Louvois powziął plan, aż nadto dobrze
wykonany, zniszczenia Francji bogatej i kwitnącej, tylko po to,
by obalić Colberta. Pozostaje teraz wskazać, jak, chcąc stać się
wszechwładnym panem, podciął korzenie, z których wyrastali
wodzowie Francji, i uniemożliwił odrodzenie się ich w przyszłości.
Otóż Louvois, zrozpaczony ciążącym nad nim jarzmem księcia
Kondeusza i pana de Turenne, nie mniej zniecierpliwiony znaczeniem, jakie posiadali ich podkomendni, postanowił zabezpieczyć się od ich następców, a ich samych poniżyć. Wmówił w króla niebezpieczeństwo pozostawiania dowódcom armii za wielkiej
swobody. Nie znając bowiem tajemnic gabinetowych i przenosząc swoją sławę nad wszystko inne, mogą oni przekraczać
plany ułożone przed ich wyjazdem, korzystać z nadarzających
się okazji, wykazywać inicjatywę, której powodzenie pokrzyżowałoby tajemnie prowadzone rokowania, a niepowodzenia przyniosły jeszcze bardziej smutne skutki. Jedynie doświadczenie
i zdolności króla są w stanie nie tylko układać plany kampanii,
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ale kierować również ich wykonaniem ze swego gabinetu, nie
powierzając losu spraw takiej wagi fantazji generałów nie posiadających tyle zdolności, doświadczenia ani autorytetu, co
Kondeusz i Turenne, którzy ich wychowali.
Louvois przejrzał pychę króla i pod pozorem jej zaspokojenia
opracował plany rozmaitych kampanii, uczynił je prawem dla
generałów i z biegiem czasu nie zezwolił im nawet dyskutować
nad nimi. Podobnie trzymał ich w szachu podczas działań i to
do tego stopnia, że nie mogli korzystać z żadnych dogodnych
sposobności bez otrzymania pozwolenia. Nim jednak pozwolenie
przyszło, okazji zwykle już nie było. Louvois stał się panem
zezwalającym na rozwój kampanii wojennych lub powstrzymującym je, popuszczającym lub ściągającym cugle generałom,
jednym słowem decydującym wedle swego widzimisię o ich
sławie lub zapomnieniu.
Po dokonaniu tego przełomowego kroku Louvois namówił
króla do owego zgubnego porządku rejestru, do owych licznych
promocji z racji lat służby, co zadowoliło pychę króla, gdyż
czyniło z wodzów prostych poddanych, lecz z biegiem czasu
doprowadziło do zaniku wszelkiego współzawodnictwa, skoro,
poza zupełnie wyjątkowymi wypadkami, i to połączonymi z protekcją, nikt nie mógł awansować wyżej, niż to przewidywał
porządek rejestru; natomiast każdy pewny był awansu w miarę
upływu lat, nikt więc już nie zabiegał o wykształcenie, nie pracował i tylko zadowalał się unikaniem niełaski.
Nie poprzestano na tym. Pod pretekstem, że w armii generałowie rodzą się w miarę wysługi lat, Louvois, który pragnął
zapanować nad wszystkim i zamknąć wszystkie inne drogi
awansu prócz tej, którą dysponował, rozszerzył porządek rejestru i na dowodzących poszczególnymi grupami operacyjnymi.
Do tej pory generał dowodzący armią miał zupełną swobodę
wyznaczenia, kogo zechciał, na dowódcę większych lub mniejszych grup operacyjnych. Zależnie od znaczenia grupy, wyznaczał, kogo chciał, i żaden oficer bez względu na rangę nie miał
prawa pretendować z urzędu do takiego dowództwa. Jeśli grupa
operacyjna była poważna, wódz wyznaczał któregoś z oficerów
wyższych stopni, jeżeli była mniejsza, brał spośród niższych
rang. Panował zwyczaj, iż dowódca wybierał takich, którzy wyróżniali się pilnością i chęcią zdobycia wiedzy. Dowódca obser-
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wował, jak się wyznaczony oficer wywiązał z otrzymanego
zadania, i zależnie od tego zlecał mu później także poważniejsze
akcje. Turenne mawiał przy tych okazjach, że równie ceni tych,
co zostali pobici, jak takich, którym się powiodło; w pierwszym
bowiem wypadku dopiero nauczyć się mogą samodzielnego kierowania, gdyż trzeba być pobitym dwa lub trzy razy, aby stać
się czymkolwiek. Jeśli wodzowie spostrzegali przy okazji takich
operacji niewiele talentu u oficera, nieznacznie pozostawiali go
w cieniu. Jeżeli się wybijał, posuwano go w górę. Dlatego też
oficerom zależało na wyróżnieniu się. Zarówno wyżsi, jak i niżsi
oficerowie zdawali sobie sprawę z tego, że ich reputacja i los
zależy od gorliwości, prowadzenia się, od wyniku ich działań;
że codzienne wyróżnienie się przyniesie awans albo zapomnienie.
Wszystko przyczyniało się więc, by wzbudzić w nich emulację,
współzawodnictwo w pilności, nauce, nabyciu doświadczeń.
Młodzi zabiegali u tych, którzy byli zwykle wyznaczani na dowódców grup operacyjnych, aby ich ze sobą brali i by mogli
się przy nich nauczyć sztuki wojennej. Taką była owa szkoła,
gdzie stopniowo od małych oddziałów do większych, od łatwiejszych zadań do poważnych, wyrosło, zależnie od zdolności,
mnóstwo doskonałych oficerów sztabowych i kilku wielkich
wodzów.
Dowódcy armii donosili o sukcesach podwładnych w przesyłanych królowi depeszach, a bardziej szczegółowo w sprawozdaniach składanych po zakończeniu kampanii. Każdy zdawał
sobie sprawę z wagi, jaką miały dla jego przyszłości te sprawozdania, każdy więc starał się zasłużyć na jak najlepsze, podobać
się, to jest — podejmować się wszystkiego, byle ulżyć i pomóc
w miarę swych możliwości wodzowi armii albo generałowi, do
grupy którego był przydzielony. Wyrabiało to wolę, pilność,
czujność, których suma oddawała nieocenione usługi dowodzącemu i wpływała na sukces kampanii.
Kto się najsilniej wybijał, postępował odpowiednio w górę.
Szybko dostawał stopień generała lejtnanta32 i wszyscy prawie,
którzy otrzymali buławę marszałkowską, nim się nią zajął Louvois, zdobyli ją w wieku poniżej lat czterdziestu. Doświadczenie
wykazało, że ci właśnie są najlepsi, i zależnie od stanu zdrowia
mogli rozwijać swe zdolności na czele armii przez dwadzieścia
pięć do trzydziestu lat. Wojownicy tak zasłużeni nie gięli się
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zbyt chętnie przed Louvois. Toteż zniszczył ich, a wraz z nimi
i ich szkołę; dokonał tego dzieła przez ów fatalny porządek rejestru.
Ograniczył już dowódców armii do tego, że otrzymywali
z jego ręki plany kampanii, jakoby pochodzące od króla. Wykluczył jakiekolwiek zmiany dokonywane w tych planach samodzielnie. Nie pozwalał im porozumiewać się w czymkolwiek
z królem ani królowi z nimi inaczej niż w swej obecności.
Wreszcie stopniowo wziął ich na oko i ograniczył tak ściśle,
że nie śmieli już uczynić kroku ani skorzystać z jakiejkolwiek
okazji, choćby sama szła im w rękę, bez rozkazu lub pozwolenia.
Doprowadził ich do posłuszeństwa wobec kurierów rządowych,
a wnet posunął się jeszcze dalej.
Wytłumaczył królowi, że stanowisko dowódcy armii jest samo
przez się dość znaczne, nie trzeba zatem jeszcze dodawać mu
potęgi przez łatwość pozyskiwania sobie podkomendnych, a nawet całych rodzin tych podkomendnych, na których potem
łatwo by im się było oprzeć. Że wolność wybierania dowódców
grup operacyjnych detaszowanych była potrzebna przed okresem owego przezornego porządku rejestru, który wszystko oddawał w ręce Jego Królewskiej Mości, ale odtąd porządek ów
winien się rozciągać na wszelkie nominacje i nie pozostawiać
już dowódcom armii prawa wyboru oficerów detaszowanych.
Ze prawo to jest nawet dla podwładnych obelżywe, gdyż oznacza uprzywilejowanie będące wyrazem większego zaufania,
a więc i wyższego szacowania jednych ponad drugich; bywa
ono często wynikiem niechęci i uprzedzenia do jednych, przyjaźni, fantazji czy też innych racji osobistych do drugich. Należy
więc, aby oficerowie sztabowi oraz inni dyżurni według kolejności lat detaszowani byli na czele grup operacyjnych, dowódcy
zaś odjąć należy prawo ingerencji w ten porządek, tak aby
znikło pole do zazdrości, a zarazem możność wysuwania lub
usuwania przez wodza, kogo by zechciał.
Skłonności króla, bardzo zgodne z zamierzeniami ministra,
których nie przejrzał, sprawiły, że przyjął łatwo jego propozycję. Uczynił z niej zasadę, odtąd zawsze przestrzeganą, tak że
jeśli dowódca armii ma jakąś trudną misję komu powierzyć,
zmuszony jest zlecić ją jakiemuś matołowi, na którego kolej
przypadła. Jeśli matołów wypadnie kilku z kolei, co nieraz się
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zdarza, wódz musi albo zdać się na ryzyko tego, co zdziałają,
albo męczyć wojsko niepotrzebnie wysyłaniem zbytecznych grup
operacyjnych, póki nie dojdzie w kolejności do tego, któremu
naprawdę ważne zadanie polecić pragnął. Ale niechby się to
zdarzyło parę razy, zaraz byłyby skargi i krzyki o honorze i niesprawiedliwości, skoroby się spostrzeżono, o co szło dowódcy.
Już z powyższego widać, jak ta zasada jest szkodliwa dla armii;
ale ważniejsze jest co innego. Oto zasada ta spowodowała upadek
wszelkiej szkoły wojennej, wszelkiego wykształcenia i współzawodnictwa. Nie ma już gdzie się uczyć ani od kogo. Nie ma
już potrzeby starać się o pochwałę dowódców ani być im
w czymkolwiek przydatnym przez pilność i czujność w wykonywaniu zadań. Wszystko zależy tylko od lat służby i porządku
rejestru. Każdy sobie mówi, że wystarczy spać, odrobić byle jak
służbę i tylko baczyć na listę dat, bo od nich jedynie awans
zależy, zatem czekać spokojnie i cierpliwie, nie zawdzięczając
nic nikomu ani też samemu sobie.
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POLITYKA DWORSKA I SZPIEGOSTWO

Dwór stał się innym terenem tej samej polityki despotyzmu.
Widzieliśmy największych panów poróżnionych, upokorzonych,
zrównanych z tłumem, ministrów wyniesionych pod względem
potęgi i władzy ponad wszystkich, nawet nad książąt krwi; pod
względem znaczenia nad pierwszych możnowładców, po zupełnym odwróceniu stanów. Trzeba ukazać na innych polach rozwój tej samej polityki, dążącej do tego samego celu.
Kilka przyczyn złożyło się na oderwanie dworu od Paryża
na zawsze i na stałe umieszczenie go na wsi. Zamieszki podczas
małoletności króla zraziły go do Paryża i wpoiły weń przekonanie, że stolica, która była teatrem rozruchów, nie jest bezpieczna; że siedziba dworu poza Paryżem utrudni spiski z powodu odległości — choćby niewielkiej — i trudności nie zauważonych wyjazdów. Król miał niechęć do Paryża i nie mógł mu
przebaczyć swej pośpiesznej ucieczki z miasta w przeddzień
Trzech Króli [1649] ani też tego, że uczynił je mimo woli świadkiem swych łez przy pierwszym wyjeździe pani de la Valliere.
Kłopoty z metresami i niebezpieczeństwo skandalicznego trybu
życia, w środowisku tak ludnym i pełnym ludzi o najróżniejszych przekonaniach, wpłynęły niemało na oddalenie króla od
stolicy. Zawadzał mu tłum przy każdym wyjeździe, powrocie,
pojawieniu się na ulicach. Tak samo czuł się zmęczony tłumem
odwiedzających go, a niezbyt skłonnych do opuszczania w tym
celu miasta; zamiłowanie do spacerów i polowań, łatwiejszych
na wsi niż w Paryżu ubogim w lasy i promenady, następnie
upodobanie do budowania, które wzrastało w nim coraz bardziej
i nie mogło dać mu dostatecznej przyjemności w mieście, gdzie
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niepodobna było uniknąć ustawicznego przebywania na oczach
wszystkich. Wreszcie myśl, że stanie się bardziej czczony, gdy
będzie przebywał poza zasięgiem wzroku pospólstwa i pozbawi
je możności oglądania go codziennie — wszystko to skłoniło
króla do przeniesienia się do Saint-Germain wnet po śmierci
królowej matki [1666].
Częste uroczystości, wycieczki do Wersalu i podróże stały
się środkiem używanym przez króla dla wyróżnienia lub upokorzenia, gdyż każdego imiennie wyznaczał do takiej wyprawy;
każdy też musiał o to zabiegać i usilnie starać mu się przypodobać. Król czuł dobrze, że prawie brak mu faworów do rozdawania. Prawdziwe zastąpił więc urojonymi, niecąc zazdrość
o różne drobne wyróżnienia, do których były okazje codziennie
i które sam umiał nieustannie stwarzać. Nikt tak jak on nie
potrafił budzić nadziei przez te małe dowody łaski i nadać im
tyle znaczenia. Później wycieczki do Marly stały się w tym
względzie wielce przydatne, a także Trianon, gdzie każdy mógł
składać mu uszanowanie, a panie miały zaszczyt jadać z nim
razem i były wyznaczane imiennie na każdy posiłek. Podobnie
lichtarz, który, gdy szedł spać, dawał do trzymania jednemu
z dworu, wybierając zawsze najznaczniejszego i wymieniając
codziennie jego nazwisko po skończonych pacierzach. Wreszcie
kurtka dyplomowa była także jego wynalazkiem. Była ona niebieska z podszewką czerwoną, wyłogami i kamizelką tegoż
koloru, wspaniale wyszywana złotem i znacznie mniej srebrem.
Ilość osób uprawnionych do jej noszenia była ściśle oznaczona:
wchodziła w nią osoba króla, jego rodziny i książąt krwi. Ci
ostatni jednak otrzymać ją mogli, tak jak i reszta dworu, tylko
jeżeli jakieś miejsce wakowało. Najwybitniejsze osobistości na
dworze, bądź z racji pochodzenia, bądź z łaski królewskiej, prosiły o nią i było to wielkie odznaczenie, jeżeli ją dostały. Sekretarz stanu, mający pieczę nad domem królewskim, wygotowywał dyplom, bez którego nikt nie miał prawa tej kurtki nosić.
Wymyślono ją dla bardzo małego grona osób, które miały prawo
towarzyszyć królowi na wycieczkach z Saint-Germain do Wersalu bez zaproszenia. Kiedy zwyczaj ten ustał, kurtka nie dawała żadnego przywileju prócz prawa noszenia jej w okresach
żałoby, i to nie bardzo ciężkiej, ani też w okresach, kiedy
ozdoby złote i srebrne były zabronione. Nigdy nie widziałem,
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żeby ją nosił król, delfin albo też brat króla, książę Orleański.
Natomiast nosili ją często trzej synowie delfina33 i wszyscy
inni książęta. Do samej śmierci króla, jeśli tylko jaka kurtka
wakowała, zabiegano o nią wśród najwybitniejszych osobistości
dworu, a jeżeli otrzymał ją który z młodych możnowładców,
było to bardzo poważne wyróżnienie. Nie skończyłbym nigdy
opowiadać o przeróżnych pomysłach tego rodzaju, mnożących
się kolejno, w miarę jak król się starzał. Starał się przez nie
utrzymać zawsze przy sobie dwór jak najliczniejszy.
Był czuły nie tylko na obecność koło siebie tego, co było
wybitne, lecz także i niższych warstw. Patrzał w prawo i w lewo, gdy wstawał z łóżka, gdy się kładł, gdy jadł, gdy przechodził przez swe apartamenta lub chadzał na spacery po ogrodach
Wersalu, gdzie tylko dwór miał prawo mu towarzyszyć. Widział
i dostrzegał wszystkich obecnych; nigdy nikt nie uszedł jego
uwagi, nawet ci, którzy nie spodziewali się, że zostaną zauważeni. Konotował sobie doskonale nieobecność tych, co byli
stale na dworze, i tych, co bawili nań przejazdem; znał przyczyny ogólne lub specjalne tej nieobecności, umiał je zestawiać
i nie zaniedbał nigdy najmniejszej okazji, aby wyciągnąć z nich
konsekwencje. Było zaniedbaniem najpierw ze strony wszystkich wybitniejszych ludzi, jeśli nie przebywali na dworze stale.
Dalej innych, jeśli nie zjawiali się tam od czasu do czasu. Wreszcie na niełaskę bezwzględną skazani byli ci, co nie bywali na
dworze nigdy albo prawie nigdy. Gdy szło o jakieś ich sprawy:
,,Nie znam go wcale" — odpowiadał dumnie król. O tych, co
zjawiali się rzadko, mawiał: „Tego człowieka nigdy nie widuję."
Wyroki takie były nieodwołalne. Inną zbrodnią było nie pokazywać się w Fontainebleau, który stawiał na równi z Wersalem.
Jeszcze inną popełniali ci, co nie starali się o zaproszenie do
Marly, jedni stale, inni czasem, choć ani jednych, ani drugich
król zapraszać nie myślał. Kto natomiast bywał zapraszany stale,
musiał mieć poważne usprawiedliwienie, aby się nie zjawić,
zarówno mężczyzna, jak kobieta. Nie znosił zwłaszcza ludzi,
którzy lubili Paryż. Można było natomiast lubić swoje majętności na prowincji, ale trzeba było przedsięwziąć środki ostrożności, aby móc w nich spędzić nieco dłuższy okres czasu. Nie
ograniczało się to do ludzi na stanowiskach ani do tych, których
wiek lub zasługi wysuwały na czoło. Gdy raz pojechałem do
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Rouen na proces, mimo młodego mego wieku król to zauważył
i polecił Pontchartrainowi napisać do mnie z zapytaniem o powód wyjazdu.
Ludwik XIV dokładał usilnych starań, by być dobrze informowanym o tym, co się dzieje wszędzie: w miejscach publicznych, w domach prywatnych, na spotkaniach towarzyskich,
w zaciszu rodzinnym, w stosunkach sekretnych. Liczba szpiegów
i donosicieli była nieskończona. Było ich wiele gatunków: jedni
nie wiedzieli nawet, że ich doniesienia dochodzą aż do króla,
inni wiedzieli o tym, jeszcze inni adresowali wprost do niego
listy i doręczali je drogami przezeń wskazanymi. Listy te czytywał tylko sam król, i to przed całą resztą korespondencji.
Niektórzy widywali się z nim wchodząc do gabinetu tylnymi
schodami. Na skutek tych wszystkich nieznanych informacji
skręciła kark niezliczona ilość ludzi wszystkich stanów i żaden
z nich nie dowiedział się nigdy, co było przyczyną jego zguby.
Bardzo często były to doniesienia nieprawdziwe, ale król, raz
uprzedzony, nigdy już nie zmieniał zdania albo tak rzadko, że
nic rzadszym nad to nie było.
Miał jeszcze jedną wadę, bardzo niebezpieczną dla innych,
a także i dla niego samego, gdyż pozbawiała go dobrych poddanych. Choć pamięć miał doskonałą — i do ludzi, tak że poznawał po dwudziestu latach prostego człowieka, którego raz
w życiu widział, i do rzeczy, których nigdy nie plątał — to
przecież nie było możliwym, by pamiętał każdą z tych niezliczonych spraw, które co dzień doń napływały. Jeżeli przypominał sobie jakieś zapomniane nazwisko tak, jakby owa osoba
coś miała przeciw niemu, wystarczało to, by ją przekreślić. Nie
ustępował tu perswazji ministra, generała, a nawet spowiednika,
zależnie od rodzaju sprawy lub człowieka, o którego chodziło.
Odpowiadał, że nie wie już, skąd go sobie przypomina, ale że
lepiej wziąć kogo innego, kto by mu w ogóle nic na pamięć
nie przywodził.
Ciekawość królewska była przyczyną powstania niebezpiecznych funkcji szefa policji. Zasięg tych funkcji stale wzrastał. Lękano się urzędników tej instytucji za jego panowania, zabiegano
o ich względy i szanowano ich na równi z ministrami. Zabiegali
o ich względy ministrowie i książęta krwi, i rzec można, nikogo
w całej Francji nie było, kto by nie musiał tego czynić i kto
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by tego nie czynił. Poza poważnymi raportami, jakie mu składali, król bawił się plotkami o miłostkach i wszelkich pustotach
paryskich. Pontchartrain, do departamentu którego należał Paryż i dwór, tak bardzo tym niegodnym sposobem starał się
królowi przypodobać, co oburzało nawet jego ojca, że obroniło
go to niejeden raz przed poważnymi zarzutami, które musiałyby
doprowadzić do jego upadku. Mówił to sam król, potwierdzała
pani de Maintenon, księżna Burgundzka, hrabia Tuluzy34 i pokojowcy.
Ale najokrutniejszą drogą, jaką król informował się lata całe,
nim się spostrzeżono, i przez który to czas nieświadomość i nieostrożność wielu ludzi wciąż mu jeszcze dostarczała wiadomości,
była kontrola poczty. To właśnie dało taką potęgę Pajotom
i Rouille, którzy byli jej dzierżawcami, że nie można było nigdy
ich usunąć ani opłat im podwyższyć, nikt nie wiedział dlaczego,
a co dało im ogromne bogactwo kosztem społeczeństwa i samego
króla.
Trudno pojąć szybkość i zręczność, z jaką wykonywano ten
proceder. Król otrzymywał wyciąg wszystkich listów, w których
było cokolwiek, co kierownicy poczty, a potem minister, któremu podlegała, sądzili, że znać powinien. Otrzymywał również
cały tekst listu, kiedy na to zasługiwał przez swą treść lub stanowisko autora czy adresata. Stąd naczelnicy poczty i ich urzędnicy mogli wmawiać wszystko, co im się podobało i komu
im się podobało, a ponieważ wystarczało bardzo niewiele, aby
człowieka zgubić, nie potrzebowali nawet komponować i motać
długiej intrygi. Wystarczało jedno słowo pogardliwe o królu
lub rządzie, jeden dowcip, krótko mówiąc, jedno zdanie najbardziej oderwane i bez znaczenia by zgubić kogoś bezpowrotnie,
bez żadnych dochodzeń. Środek en był stale w ich rękach, toteż
uwierzyć trudno, ilu ludzi zgubili przy pomocy prawdziwych
lub zmyślonych wyciągów. Otaczała ten proceder niezgłębiona
tajemnica, a nigdy nic królowi łatwiej nie przychodziło, jak zachowywać głębokie milczenie albo nawet udawać.
Ten ostatni talent rozwinął tak dalece, że bywał fałszywy,
nigdy jednak nie kłamał. Miał też ambicję dotrzymywać słowa,
toteż nigdy go prawie nikomu nie dawał. Tajemnic cudzych
dochowywał równie skrupulatnie jak własnych. Pochlebiały mu
zwierzenia, sekrety, a nawet wyznania, i nigdy żadna metresa,
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żaden minister czy faworyt nie zdołał mu ich wydrzeć, choćby
dotyczyły ich samych.
Wśród wielu innych przykładów znana była przygoda pewnej
damy o głośnym nazwisku, która, będąc od roku z dala od męża,
zaszła w ciążę i nagle dowiedziała się, że mąż jej powraca
z wojska. Poprosiła króla o audiencję najzupełniej tajną, w najważniejszej, jak mówiła, sprawie jej życia. Król się zgodził.
Zwierzyła mu się jako najszlachetniejszemu człowiekowi we
Francji — jak mu powiedziała. Król poradził jej, by skorzystała z ciężkiego doświadczenia na przyszłość i żyła nieco rozsądniej; przyrzekł, że natychmiast każe zatrzymać męża na granicy tak długo, by nie mógł powziąć najlżejszego podejrzenia.
W istocie tego samego dnia polecił to Louvois, który nie tylko
wstrzymał mu urlop, ale i zabronił oddalić się choćby na jeden
dzień z zajmowanego stanowiska, gdzie kazał mu dowodzić całą
zimę. Oficer, który był znacznym człowiekiem i wcale nie pragnął ani nie prosił o dowództwo w zimie na granicy, a także
Louvois, który dawać mu go wcale nie zamierzał, byli obaj zagniewani i zdumieni. Niemniej trzeba było skrupulatnie wykonać rozkaz i nie pytać o przyczynę; dopiero w wiele lat później,
kiedy już nie było najmniejszej obawy, by kto mógł rozwikłać
zagadkę, o kim mowa, król rzecz tę opowiedział.
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DZIEŃ LUDWIKA XIV

Po przedstawieniu króla takim, jakim był naprawdę, bez żadnych uprzedzeń, choć pozwoliłem sobie na własne sądy wynikające w sposób naturalny z faktów, pozostaje mi już tylko
przedstawienie zewnętrznej strony życia tego monarchy, od czasu kiedy stale zamieszkałem na jego dworze.
Jakkolwiek nudne i, być może, zbyteczne wydać się mogą
szczegóły, na domiar tak ogólnie znane, po tym wszystkim, co
powiedziałem o życiu toczącym się wewnątrz dworu, sądzę, że
znajdą się jeszcze w nich rzeczy pożyteczne dla królów, którzy
chcą być szanowani i chcą szanować sami siebie. Co mnie ponadto skłania do napisania tego rozdziału, to przekonanie, iż to,
co wydać się może nudnym, a nawet wstrętnym czytelnikom
znającym owe zwyczaje od tych ludzi, którzy jeszcze byli ich
naocznymi świadkami, wymyka się przyszłym pokoleniom; doświadczenie nas uczy, że żałujemy, iż nie znalazł się nikt, kto
by się podjął pracy niewdzięcznej dla współczesnych, ale ciekawej dla potomnych — przekazania charakterystyki władców,
którzy tyle hałasu zrobili na świecie, jak ten, o którym mowa.
Choć trudno się przy tym nie powtarzać, będę się tego wystrzegał, ile tylko zdołam.
O godzinie ósmej rano pierwszy pokojowiec króla na dyżurze,
który sam jeden spał z nim w pokoju i ubrał się był wcześniej,
budził go. Jednocześnie wchodzili: pierwszy lekarz, pierwszy
chirurg i piastunka, póki żyła. Całowała go, tamci zaś nacierali
i nieraz zmieniali mu koszulę, gdyż król się pocił. Kwadrans
później wołano wielkiego szambelana, a w jego nieobecności
pierwszego szlachcica komnaty królewskiej, i całą asystę cere-
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monialnego wstawania. Jeden z dwu wyżej wymienionych rozsuwał zasuniętą znowu u łoża kotarę i podawał królowi wodę
święconą z kropielnicy znajdującej się u wezgłowia. Stali chwilę
i jeżeli który z nich miał co do powiedzenia albo jaką prośbę,
przedkładał ją wówczas królowi, inni zaś oddalali się nieco.
Jeżeli nikt o nic nie prosił, ten, co odsunął kotarę i podał
wodę święconą, podawał książkę z nabożeństwem do Ducha
Świętego, po czym wszyscy wychodzili do gabinetu rady. Po
odmówieniu krótkiej modlitwy król wołał i wszyscy wracali.
Znowu ten sam podawał mu szlafrok i wtedy wchodziła asysta
drugiego wstawania, czyli urzędnicy. Chwilę później dworzanie
komnaty królewskiej, zaraz za nimi wszyscy ludzie wybitniejsi,
potem cały dwór. Król wkładał buty; wszystko czynił sam,
z wielką zręcznością i wdziękiem. Co drugi dzień golił sobie
brodę. Nosił krótką perukę, bez której nie pokazywał się nigdy
publicznie, nawet gdy leżał w łóżku, kiedy był chory. Często
mówił o polowaniu albo parę słów do kogoś z obecnych. Nie
przynoszono mu żadnych przyborów toaletowych prócz lustra.
Zaraz po ubraniu się szedł modlić się przy łóżku. Wszyscy
obecni przy tym duchowni klękali, kardynałowie nawet, wprost
na ziemi, świeccy zaś stali. Kapitan straży podchodził do balustrady wkoło łóżka, skąd król przechodził do gabinetu. Tu znajdowali się już albo wchodzili za nim ci, co mieli prawo do tej
ceremonii, a było tego wiele, gdyż wszystkie godności dawały
do niej prawo. Król każdemu polecał, co ma w ciągu dnia czynić, tak że od razu znano cały rozkład dnia królewskiego niemal
co do minuty. Następnie tłum wychodził, pozostawali tylko bastardowie królewscy, panowie de Montchevreuil i d'O jako ich
guwernerzy, Mansart, a po nim d'Antin35; wchodzili oni zawsze
tylnymi drzwiami. Wreszcie pokojowcy królewscy. Była to
chwila dogodna dla jednych i drugich, zastanawiano się nad
planami ogrodów i budowli. Trwało to dłużej lub krócej, zależnie od tego, co król miał potem do roboty.
Cały dwór tymczasem czekał w galerii, tylko kapitan gwardii
siedział w pokoju, koło drzwi gabinetu. Wchodził tam, kiedy go
zawiadamiano, że król chce już iść na mszę. Był to czas audiencji, jeśli król ich komu udzielał albo jeżeli chciał kogo widzieć
czy też udzielać tajnych przyjęć posłom zagranicznym w obecności Torcy'ego38. Nazwano je tajnymi w odróżnieniu od tych,
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które uzyskiwano bez ceremoniału przy wstawaniu króla, koło
łóżka, po ukończeniu modlitwy, które zwano prywatnymi, oraz
od przyjęć oficjalnych udzielanych również ambasadorom.
Król szedł na mszę, podczas której śpiewacy wykonywali
motet. Na dół schodził tylko w największe święta albo w uroczystości. Gdy szedł i wracał ze mszy, każdy, kto chciał, mógł
z nim rozmawiać, byle podał swe nazwisko kapitanowi straży.
Jeżeli to były znane osobistości, wchodziły i wychodziły przez
drzwi od gabinetów do galerii. Zawiadamiano ministrów, że
msza się odprawia, wówczas schodzili się w pokoju króla, gdzie
też ludzie wybitni mogli z nimi mówić. Król nie tracił wiele
czasu po powrocie ze mszy i zaraz zwoływał radę. Poranek był
skończony.
W niedzielę, a często także w poniedziałek, zbierała się Rada
Państwa; we wtorki Rada Finansowa, w środy Rada Państwa,
w soboty Rada Finansowa. Rzadko bardzo dwie rady zbierały
się tego samego dnia albo też odbywały posiedzenia w czwartki
i piątki. Raz czy dwa razy na miesiąc odbywały się w poniedziałek rano Rady Depesz; ale polecenia, wydawane sekretarzom
stanu rano przy wstawaniu lub przed mszą, ujmowały im materiału i skracały je. Wszyscy ministrowie siedzieli na naradach
w jednym rzędzie za kanclerzem i księciem Beauvillier lub jego
następcą marszałkiem Villeroy, z wyjątkiem Rady Depesz, gdzie
wszyscy stali, poza królewiczami, jeśli byli obecni, kanclerzem
i księciem de Beauvillier. Czwartek rano był niemal zawsze
wolny. Był to dzień audiencji, jakich król chciał udzielać, i to
najczęściej audiencji poufnych, na które szło się tylnymi drzwiami. Był to też dzień wybrany bastardów, budowniczych i pokojowców, gdyż król nie miał nic do roboty. W piątek; po mszy
czas był przeznaczony dla spowiednika. Ten nie był ograniczony niczym i mógł pozostawać aż do obiadu. W Fontainebleau
w te ranki, kiedy nie było rady, król szedł wprost ze mszy do
pani de Maintenon, podobnie w Trianon i w Marly, chyba że
z rana wyjeżdżała do Saint-Cyr. Był to czas ich sam na sam,
bez ministrów i bez przeszkód, w Fontainebleau do samego
obiadu. Często w te dnie, kiedy nie było rady, obiad przesuwano na wcześniejszą godzinę z powodu polowania albo spaceru.
Król zwykle jadał o pierwszej. Jeżeli rada jeszcze trwała, obiad
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czekał i króla nie zawiadamiano, że podano do stołu. Po Radzie
Finansowej często zostawał sam Desmaretz i pracował z królem.
Obiad król jadł zawsze z małym ceremoniałem, czyli sam,
w swoim pokoju, na stole kwadratowym naprzeciw środkowego
okna. Był mniej lub bardziej obfity, zależnie czy król zarządzał
mały lub bardzo mały ceremoniał. Ale i ten składał się z wielu
półmisków i z trzech dań prócz owoców. Gdy stół wniesiono,
wchodzili dworzanie, potem wszyscy co znakomitsi, a pierwszy
szlachcic komnaty królewskiej szedł zawiadomić króla. On też
podawał, jeżeli wielki szambelan był nieobecny.
Widziałem, ale to bardzo rzadko, delfina i królewiczów jego
synów stojących, przy czym król im nigdy nie proponował
krzesła. Dość często widywałem księcia Orleańskiego37, bądź to
gdy przyjeżdżał z Saint-Cloud odwiedzić króla, bądź gdy wychodził z Rady Depesz, jedynej, której był członkiem. Podawał
królowi serwetę i pozostawał stojąc. Chwilę później król, widząc, że nie odchodzi, pytał go, czyby nie usiadł. Książę kłaniał
się, a król polecał podać mu krzesło. Przynoszono taboret i ustawiano za księciem. Parę minut później król mówił: „Siadajcież,
bracie." Książę kłaniał się, siadał i zostawał do końca obiadu,
kiedy znowu podawał serwetę. Kiedy indziej, gdy przyjeżdżał
z Saint-Cloud, król prosił o nakrycie dla niego albo pytał go,
czy nie chciałby zjeść obiadu. Jeśli książę odmawiał, wychodził
wkrótce i nie było mowy o krześle. Jeżeli przyjmował, król
polecał podać nakrycie. Stół był kwadratowy, książę siadał tyłem do drzwi gabinetu. Wielki szambelan podawał mu półmiski
i odbierał talerze zupełnie na równi z królem, tylko że książę
przyjmował te wszystkie usługi z jak najbardziej podkreślaną
uprzejmością. Jeżeli książę znajdował się przy ceremonii wstawania, odbierał funkcję pierwszemu szlachcicowi komnaty i sam
ją pełnił, co mu sprawiało widoczną przyjemność. Przy obiedzie
ożywiał bardzo rozmowę. Król zazwyczaj mało mówił przy stole, tylko kilka słów od czasu do czasu, chyba że byli obecni
panowie bardziej z nim spoufaleni. Z tymi więcej rozmawiał,
tak jak i przy wstawaniu.
Wielki ceremoniał przy obiedzie był rzadkością: zdarzał się
tylko przy większych uroczystościach albo czasami w Fontainebleau, kiedy królowa angielska38 była obecna. Żadna z pań nie
przychodziła przy małym ceremoniale. Bardzo rzadko widywa-
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łem tylko marszałkową de La Motte, która zachowała ten zwyczaj od czasu, gdy przyprowadzała dzieci królewskie jako ich
guwernantka. Jeśli tylko się zjawiała, przynoszono jej krzesło
i siadała, gdyż była księżną nominowaną.
Po wstaniu od stołu król wracał natychmiast do swego gabinetu. Był to moment, kiedy ludzie znaczniejsi mogli z nim rozmawiać. Chwilę zatrzymywał się przy drzwiach słuchając tego,
kto do niego mówił, po czym wchodził; czasem można było
wejść za nim, ale nigdy bez zapytania — tego nikt nie śmiał
czynić. Jeśli ktoś wszedł, król stawał we framudze okna najbliższego drzwi, które zamykano natychmiast i które potem
otwierał rozmówca króla, gdy wychodził. Była to również godzina bastardów i pokojowców oraz budowniczych, którzy czekali w gabinetach od tyłu. Tylko pierwszy lekarz, który zawsze
był przy obiedzie, wchodził od frontu. Wtedy także przychodził
delfin, jeżeli nie widział króla rano. Wchodził zwykle i wychodził przez drzwi galerii.
Król zabawiał się karmieniem psów legawych, przy czym
pozostawał krócej lub dłużej, potem wołał szatnych i przebierał
się wobec tych nielicznych osób znaczniejszych, których podobało się pierwszemu szlachcicowi komnaty królewskiej wpuścić.
Zaraz potem schodził małymi tylnymi schodami na podwórzec
marmurowy i wsiadał do karety. Od ostatniego stopnia schodów
do karety każdy, kto chciał, mógł z nim mówić, tak samo, kiedy
powracał.
Król nadzwyczaj lubił świeże powietrze; gdy nie mógł wychodzić, cierpiał na bóle głowy i uderzenia krwi, czego się nabawił
od nadmiaru perfum za młodu, tak że później całymi latami nie
znosił żadnych prócz kwiatu pomarańczy i trzeba było mieć się
na ostrożności, żeby nie pachnieć perfumami, przynajmniej jeżeli można było się znaleźć w pobliżu króla.
Był bardzo odporny na zimno i gorąco; nawet nie zważał na
deszcz, tak że tylko wyjątkowo zła pogoda przeszkadzała mu
w codziennych wyjazdach. Wyjazdy te miały trzy cele: polowanie na jelenia, co najmniej raz na tydzień, a zwykle częściej,
w Marly i Fontainebleau, z własną sforą i kilku cudzymi; strzelanie w parkach, a trzeba wiedzieć, że nikt we Francji nie strzelał równie celnie, zręcznie i z tak wielkim wdziękiem; odbywało
się to w dnie świąteczne lub w niedzielę, kiedy nie było wiel-
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kich polowań ani robót przy budowach, zwykle dwa razy w tygodniu. W inne dnie chadzał oglądać wykonywane prace w ogrodach i budynkach, czasem urządzał spacery z paniami i wtedy
jadał kolacje z nimi w lesie Marly albo Fontainebleau. W tej
miejscowości odbywał spacery z całym dworem wkoło kanału,
co było widokiem wspaniałym; kilku dworzan jechało konno.
W innych wycieczkach nikt mu nie towarzyszył prócz ludzi,
których funkcje obowiązywały do najbliższej z nim styczności.
Wyjątkiem były spacery po ogrodach wersalskich, kiedy to sam
jeden miał kapelusz na głowie, podobnie w Marly, ale tylko jeżeli przyjeżdżał tam na parę dni. Wtedy wszyscy, którzy przyjechali z nim razem, z całą swobodą mogli mu towarzyszyć w parku, podchodzić doń lub odchodzić, jak się komu podobało.
Miejscowość ta miała jeszcze jeden przywilej, nigdzie indziej
nie stosowany. Oto wychodząc z pałacu król mówił głośno: „Kapelusze, panowie!", i natychmiast dworzanie, oficerowie straży,
budowniczowie, stojący z tyłu czy obok niego, nakrywali głowy,
a król miałby za złe temu, co by tego nie uczynił lub choćby
zwlekał. Tak pozostawali przez cały czas spaceru, to jest, nieraz
cztery czy pięć godzin w lecie lub innej porze roku, kiedy król
jadł wcześnie w Wersalu i przyjeżdżał do Marly jedynie na przechadzkę, bez nocowania.
Polowanie na jelenia było bardziej tłumne. W Fontainebleau
brał w nim udział, kto tylko chciał, gdzie indziej jedynie ci,
którzy otrzymali pozwolenie raz na zawsze, oraz ci, którzy
mieli kurtki dyplomowe. Było ich sporo, ale przypadek sprawiał,
że zawsze tylko pewna część była razem obecna. Król lubił
mieć ich dużo, ale za wielka ilość wprowadzała zamieszanie
i przeszkadzała w polowaniu. Sprawiało mu przyjemność, gdy
kto lubił polowania, ale nie chciał, aby ktokolwiek polował nie
lubiąc tego, uważał to za śmieszne i nie miał też za złe nikomu,
kto by w nich nigdy nie brał udziału.
Podobnie było i z grą w karty. Lubił, gdy grano często i wysoko. W Marly w salonie był stół do lancknechta i wiele stołów
do innych gier. W Fontainebleau w niepogodę król zabawiał się
chętnie przypatrywaniem się, jak panowie, najlepsi gracze, grają
w piłkę, w czym sam niegdyś celował, lub też w Marly, w kręgle, w czym był dawniej również bardzo zręczny.
Nieraz w dnie, kiedy nie było posiedzenia rady ani postu

61

i gdy był w Wersalu, jeździł stamtąd na obiad do Marly albo
do Trianon w towarzystwie księżny Burgundzkiej, pani de
Maintenon i innych pań; pod koniec życia zdarzało się to coraz częściej. W lecie, wstając od stołu, spotykał ministra, z którym
miał pracować, a kiedy robota była skończona, spacerował do
wieczora z paniami, grał z nimi i nieraz urządzał loterię fantową, w której wszystkie bilety wygrywały. Nic to nie kosztowało, król chciał tylko przypodobać się paniom czyniąc prezenty przy pomocy losowania. Wygrywało się różne rzeczy, jak
kosztowne materie, srebra, klejnoty. Pani de Maintenon ciągnęła
losy na równi z innymi i rozdawała na miejscu to, co wygrała.
Król sam nigdy nie ciągnął; często jeden los wygrywał kilka
nagród. Prócz tych dni bywały jeszcze nieraz loterie u pani de
Maintenon, kiedy król jadł u niej obiad. Przyzwyczaił się dość
późno do tych obiadów; długi czas rzadko się one odbywały, w
końcu zdarzały się co tydzień, ze znajomymi paniami, muzyką
i grą w karty. W lecie król pracował u siebie po odejściu od
stołu, z ministrami, a gdy dnie stawały się krótsze, u pani de
Maintenon.
Gdy wracał ze spaceru, od wyjścia z karety do pierwszego
stopnia schodów, kto chciał, mógł z nim rozmawiać. Przebierał
się znów i pozostawał w gabinecie. Był to najlepszy czas dla
bastardów, pokojowców i budowniczych. Te przerwy w zajęciach, trzy razy dziennie, stanowiły czas poświęcony dla nich,
a także dla sekretarzy składających sprawozdania ustne lub
pisemne. Wtedy też król pisywał, jeśli było co do napisania,
własnoręcznie.
O dziesiątej wieczór podawano do stołu. Kamerdyner dyżurny,
z laską w ręku, donosił o tym dyżurnemu kapitanowi straży
w przedpokoju pani de Maintenon, gdzie wchodził, wezwany
przez strażnika. Był to bardzo mały przedpokój, do którego
wolno było wchodzić tylko kapitanom straży; położony był między pokojem pani de Maintenon a innym przedpokojem, w
którym przebywali oficerowie. Kapitan ukazywał się w progu, oznajmiał królowi, że podano do stołu, i natychmiast powracał do przedpokoju. Kwadrans potem król przychodził na
kolację. Od drzwi przedpokoju pani de Maintenon aż do stołu
każdy miał prawo do niego mówić.
Przy kolacji, zawsze podawanej z wielkim ceremoniałem,
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w obecności domu królewskiego, to jest — synów i córek Francji, wnuków i wnuczek Francji, była zawsze wielka liczba dworzan i pań, zarówno siedzących, jak i stojących. W przeddzień
wyjazdów do Marly przychodziły wszystkie te, które chciały być
zaproszone nazajutrz. Nazywało się to: przedstawić się do Marly.
Mężczyźni prosili o to w sam dzień wyjazdu rano, mówiąc królowi tylko: „Najjaśniejszy panie, Marly!" W ostatnich latach
życia nudziło to króla. Wtedy paź zapisywał w galerii nazwiska
tych, którzy reflektowali na wyjazd. Panie nadal przedstawiały
prośbę osobiście.
Po kolacji król stał chwilę tyłem, do balustrady koło swego
łoża, otoczony całym dworem; potem, kłaniając się paniom,
szedł do gabinetu. Wchodząc tu, dawał hasło. Pozostawał w gabinecie niecałą godzinę z dziećmi legalnymi, bastardami, wnukami ślubnymi i nieślubnymi oraz ich żonami i mężami. Siedział
w jednym fotelu, książę Orleański w drugim; w życiu prywatnym traktował on króla jak brata. Królewicz stał, podobnie jak
i inni książęta, księżne siedziały na taboretach. Księżna Orleańska została dopuszczona do tych zebrań po śmierci królewiczowej. Wszyscy wyżej wymienieni wchodzili tylnymi drzwiami,
tak samo pokojowcy oraz Chamarande, który był pierwszym
lokajem pokojowym po swoim ojcu, potem zaś został pierwszym
kamerdynerem królewiczowej i wyróżnianym generałem lejtnantem. Był dobrze widziany i przyjmowany wszędzie w towarzystwie, niezbyt inteligentny, ale bardzo miły.
Damy dworu księżnych i damy pałacowe dyżurne czekały
w gabinecie rady, który znajdował się przed gabinetem królewskim, zarówno w Wersalu, jak i gdzie indziej. W Fontainebleau, gdzie był tylko jeden duży gabinet, damy księżnych
siedzących uzupełniały cercle — siedząc koło nich na takich
samych taboretach. Inne panie stały z tyłu i mogły, jeżeli
chciały, stać albo usiąść na podłodze, bez poduszek, co też wiele
z nich czyniło. Rozmawiano tylko o polowaniu i o paru innych
rzeczach równie mało ważnych.
Gdy król chciał zostać sam, szedł karmić psy, potem mówił
dobranoc, przechodził do swego pokoju przed łóżko, gdzie modlił się tak jak rano, po czym się rozbierał. Życzył dobrej nocy
skinieniem głowy i podczas gdy wychodzono z pokoju, stał koło
kominka. Tu dawał hasło pułkownikowi straży, po czym na-
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stępowało wchodzenie do łóżka przy małym ceremoniale, to jest
tylko w obecności specjalnie uprzywilejowanych. Trwało to niedługo; wychodzili, kiedy król był już w łóżku. Był to moment,
kiedy ci uprzywilejowani mogli z nim rozmawiać. Gdy jeden
z nich przystępował do króla, wszyscy inni odchodzili; król zostawał sam z tym, który do niego mówił.
W całym swym życiu król raz tylko opuścił mszę, w wojsku,
w dniu długiego marszu. Również nigdy nie zaniedbywał postu,
chyba z powodu prawdziwej i poważnej choroby. Na parę dni
przed wielkim postem wygłaszał publicznie przy wstawania
mowę, w której zaznaczał, że miałby bardzo za złe, gdyby ktokolwiek pod jakimkolwiek pretekstem nie pościł, i nakazywał
wielkiemu sędziemu dworu mieć to na oku i zawiadomić go,
jak rozkaz wykonano. Również nie pozwalał, by ci, którzy nie
poszczą, jadali razem z innymi ani też, by podawano im co innego, jak tylko sztukę mięsa i pieczyste bardzo chude. Nikt nie
śmiał przekraczać tych zakazów, bo każdy wiedział, że wnet by
musiał pożałować. Rozciągało się to na cały Paryż, gdzie szef
policji czuwał nad tą sprawą i zdawał królowi relację. W te dni
wielkiego postu, kiedy król nie pościł, obiad przy małym ceremoniale był bardzo skąpy, wieczorem zaś przy wielkim ceremoniale wszystko było postne, a w niedzielę same tylko ryby,
pięć czy sześć półmisków mięsnych co najwyżej dla niego i dla
tych, co nie suszyli przy jego stole. W Wielki Piątek obiad i kolacja z wielkim ceremoniałem, jedynie z jarzyn, bez żadnej ryby, tak samo przy każdym innym stole królewskim.
Rzadko kiedy opuszczał kazania podczas postu i adwentu,
nigdy zaś praktyk religijnych Wielkiego Tygodnia ani procesji
ku czci Bożego Ciała, uroczystości orderu Sw. Ducha czy Wniebowstąpienia. W kościele zachowywał się z wielkim szacunkiem.
Na jego mszy każdy był obowiązany klęknąć na Sanctus i pozostawać na klęczkach aż do komunii kapłana. Bardzo się gniewał, gdy zauważył, że ktoś rozmawia albo czyni najmniejszy
szmer podczas nabożeństwa. Rzadko w niedzielę opuszczał błogosławieństwo, często bywał na nim w czwartki i zawsze podczas całej oktawy Bożego Ciała. Przystępował do komunii zawsze
w uroczystym stroju, ze wstęgą orderu Sw. Ducha, pięć razy
w roku: w Wielką Sobotę w parafii, w inne dni w swej kaplicy,
a mianowicie: w wigilię Zielonych Świątek, we Wniebowstą-
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pienie, w wigilią Wszystkich Świętych i wigilię Bożego Narodzenia. Po komunii słuchał jeszcze jednej mszy cichej bez muzyki, i za każdym razem dotykał chorych. W tych dniach chodził też na nieszpory, a po nich pracował ze swoim spowiednikiem w gabinecie nad rozdziałem wakujących beneficjów kościelnych. Nic rzadszego, jak przydział jakiegoś beneficjum
w inny dzień. W Wielki Czwartek podawał biedakom do obiadu.
Podczas mszy odmawiał różaniec (nic więcej nie umiał), zawsze
na kolanach, z wyjątkiem ewangelii. Na sumie siadał na swym
fotelu tylko wtedy, kiedy zwyczaj pozwala na to. Podczas pielgrzymek i Drogi Krzyżowej wszystkie stacje obchodził pieszo.
Ubierał się zawsze w stroje w odcieniach brązowych, z dyskretnym haftem, nigdy jednak na biodrach, czasem tylko ze
złotym guzem, czasem z wyłogami z czarnego aksamitu. Zawsze
miał kamizelkę z sukna albo atłasu, czerwoną lub niebieską,
bogato wyszywaną. Nigdy nie nosił pierścieni ani klejnotów,
chyba na sprzączkach od bucików albo podwiązek. Kapelusz
miał zawsze ozdobiony haftem, z białym piórem.
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PIERWSZE MIŁOSTKI KRÓLEWSKIE

Miłostki króla wywołały skandal, którego echo rozeszło się
po całej Europie, który poruszył Francję, wstrząsnął państwem
i ściągnął nań klątwy, które przywiodły króla nad brzeg przepaści, z prawym potomstwem ograniczonym do jednej tylko
gałęzi. Te klęski zmieniły się w plagi wszelkiego rodzaju, które
długo jeszcze dawały się odczuć. Ludwik XIV, za młodu stworzony do miłości w wyższym stopniu niż którykolwiek z jego
poddanych, zmęczony zmiennością i przelotnymi miłostkami,
przywiązał się nareszcie do pani de la Valliere. Znany jest rozwój tego stosunku i jego owoce.
Następnie pani de Montespan była tą, której wyjątkowa uroda
wstrząsnęła królem jeszcze podczas panowania pani de la Valliere. Pani de Montespan wnet to spostrzegła, lecz daremnie
nalegała na męża, by ją wywiózł do Gujenny. Szaleńcze zaufanie sprawiło, że nie chciał jej słuchać. Wtedy mówiła doń jeszcze w dobrej wierze. Wreszcie uległa królowi i ten odebrał
ją mężowi z tym straszliwym skandalem, który wywołał odrazę
u wszystkich narodów i dał światu nowe widowisko: dwu metres
utrzymywanych jednocześnie. Król woził je ze sobą nad granicę,
do obozów, czasem do wojska, obie w karecie królowej. Lud
zbiegał się zewsząd, pokazywał sobie trzy królowe, a jeden drugiego pytał naiwnie, czy widział wszystkie trzy.
Wreszcie zatryumfowała pani de Montespan i zawładnęła
niepodzielnie królem i dworem, z rozgłosem nie tłumionym
już niczym. I aby nie zabrakło niczego jawnej swawoli tego
trybu życia, pan de Montespan za okazane niezadowolenie został
zamknięty w Bastylii, po czym wygnany do Gujenny, a jego

66

żona otrzymała stanowisko nadintendentki dworu królowej,
stworzone niegdyś umyślnie dla hrabiny de Soissons i teraz odebrane jej drogą wymuszenia pod grozą niełaski. Dano jej taboret, rzekomo związany z tą godnością, gdyż mając męża nie
mogła być mianowana księżną.
Ujrzano potem niezrównaną ksienię, jak wyszła ze swego
klasztoru w Fontevrault, z welonem i ślubami, dowcipniejsza
i bardziej jeszcze urodziwa niż jej siostra, pani de Montespan,
i przybyła radować się chwałą tej Nike i stać się wraz z trzecią
siostrą, panią de Thiange, ozdobą dworu, najbardziej wyróżnianą i najbardziej lubianą wśród wszystkich dam.
Ciąże były jawne i porody odbywały się publicznie. Dwór
pani de Montespan stał się centrum dworu królewskiego, ośrodkiem rozrywek, powodzenia, nadziei, przedmiotem przerażenia
ministrów i wodzów, upokorzeniem całej Francji. Był to również ośrodek dowcipu, i to tak niezwykłego, delikatnego, subtelnego, a jednocześnie tak naturalnego i miłego, że od razu
można go było rozróżnić. Cechował on wszystkie trzy siostry;
obdarzone nim były w nadmiarze i umiały go wzbudzać u innych. Dziś jeszcze poznaje się ten sposób mówienia, naturalny
i przemiły, u osób wychowanych u nich i do nich przywiązanych;
można je rozpoznać wśród tysiąca innych, rozmawiając z nimi
nawet o rzeczach najzwyklejszych.
Ksieni z Fontevrault miała tego wdzięku najwięcej, była też
chyba najpiękniejszą z trzech sióstr. Posiadała poza tym wiedzę
rzadko spotykaną i rozległą. Znała dobrze teologię i ojców
Kościoła, obeznana była z Pismem świętym, znała języki klasyczne, była porywająca, gdy poruszała jakikolwiek temat. Bystrość jej nie dała się wtedy ukryć, ale poza tym trudno się było
domyślić, że wie cokolwiek więcej niż inne osoby jej płci. Celowała we wszystkich rodzajach pisarstwa. Miała wyjątkowy dar
rządzenia i cały zakon ubóstwiał ją, mimo iż trzymała go w jak
najściślejszej regule. Choć uczyniono ją zakonnicą bardziej niż
obcesowo, sama przestrzegała tej reguły także, kiedy była przeoryszą. Jej wizyty na dworze, podczas których nie wychodziła
od swoich sióstr, nie zaszkodziły nigdy jej reputacji, chyba tylko
przez zdumienie, jakie wywoływało połączenie jej stroju ze
względami specyficznego rodzaju, jakimi cieszyła się jej siostra.
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Jeśli może być tu mowa o przyzwoitości, to powiedzieć by można, że
nawet na tym dworze nigdy jej nie uchybiła.
Pani de Thiange przewyższała obie siostry i władała nawet
królem, którego bawiła więcej od nich. Panowała nad nim, póki
żyła, i nawet po wygnaniu z dworu pani de Montespan zachowała wielkie wpływy i znaczenie.
Pani de Montespan była zła, kapryśna, miała częste napady
złego humoru i była wyniosła w traktowaniu wszystkich, nawet króla. Dworzanie unikali przechodzenia pod jej oknami,
zwłaszcza gdy król był u niej. Mawiano, że jest to przejście
pod obstrzałem, i powiedzenie to stało się przysłowiem na dworze. Prawdą jest, że nie oszczędzała nikogo, bardzo często tylko
po to, aby zabawić króla, a ponieważ była nieskończenie dowcipna, pomysłowa i szydercza, przeto nic nie było bardziej niebezpieczne, jak gdy kogo ośmieszała, co czynić umiała lepiej niż
ktokolwiek inny. Przy tym wszystkim lubiła swój dom i swoich
krewnych, nie omieszkała też oddawać usług ludziom, z którymi
się przyjaźniła. Królowa z trudem znosiła jej wyniosłość, tak
sprzeczną ze względami i szacunkiem, jakie okazywała jej
księżna de la Valliere, którą bardzo lubiła. W stosunku do pani
de Montespan, przeciwnie, nieraz wyrywało jej się: „Ta k....
doprowadzi mnie do grobu." Widziano później usunięcie się
od świata, surową pokutę i pobożny koniec życia pani de Montespan.
W czasie panowania nie brakło jej przedmiotów zazdrości.
Panna de Fontange39 podobała się królowi na tyle, by zostać
nawet metresą uznaną. Dublet taki, choć dziwny, nie był nowością. Widziano już przecież równocześnie panią de la Valliere
i de Montespan i ta ostatnia odbierała teraz tylko to, co sama
przedtem innej wyrządziła. Ale panna de Fontange nie miała
tyle szczęścia ani do grzechu, ani do powodzenia, ani do pokuty. Uroda podtrzymywała ją czas jakiś, ale umysłu nie dostawało, a to było niezbędne, aby króla bawić i utrzymać przy
sobie. Zresztą nie miał czasu, by ją sobie całkiem obrzydzić.
Szybka śmierć, która wszystkich zdumiała, przerwała wnet tę
nową miłość. Inne też nie trwały dłużej.
Jedna tylko wytrzymała próbę czasu i zamieniła się w przyjaźń do końca życia pięknej damy, która potrafiła zeń ciągnąć
bajeczne korzyści, póki żyła, i jeszcze zostawić swe ohydne
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i wspaniałe dziedzictwo dwóm synom, którzy umieli je też odpowiednio wyzyskać40. Bezecna polityka męża, co w Hiszpanii
ma swą nazwę oznaczającą rogacza dobrowolnego i nigdy tam
nie bywa wybaczana, sprawiła, że ścierpiał chętnie tę miłość
i zbierał jej bogate owoce zaszyty w Paryżu, służąc w wojsku,
nie pokazując się prawie nigdy na dworze królewskim, gromadząc po cichu kapitały i dzieląc wszystkie korzyści, jakie w porozumieniu z nim zdobywała jego piękna połowica. Chodziła do
marszałkowej de Rochefort, tam czekała na umówioną godzinę,
po czym marszałkowa odprowadzała ją, o czym sama nieraz mi
mówiła, opowiadając też o przeszkodach, na jakie natrafiała,
które jednak nic nie zdziałały. Nie pochodziły one ze strony męża. Wiedząc o wszystkim i wszystkim kierując z głębi swego domu w Paryżu, udawał najstaranniej nieświadomość; zmienił już
był wówczas swoją ciasną kamieniczkę znajdującą się na Place-Royale na pałac Gwizjuszów. Nie poznaliby oni rozmiarów ani
przepychu, jaki przybrał w rękach owego męża i jego dwu
synów. Ta sama polityka utrzymała tajemnicę tej miłości,
tajemniczość przedłużyła jej urok, zręczność odpowiedniego postępowania pozyskała najważniejsze osoby i pozwoliła zdobyć
nieprawdopodobnie szybko bajeczną fortunę. Zręczność podtrzymywała miłość i potrafiła, póki był jeszcze czas, przemienić
ją w przyjaźń i prawdziwie głęboki szacunek.
Inna kobieta również przez całe życie ciągnęła sporo korzyści
z podobnego prowadzenia się, ale ani jej uroda, ani umiejętność,
ani pozycja owej piękności i jej męża, prostaka i błazna, nie
pozwoliły jej osiągnąć trwałości, ciągłości ani blasku powodzenia, jaki tamta zdobyła i przekazała swoim dzieciom, wnukom
oraz właściwie całemu swemu rodowi. Wystarczyło jej tylko
chcieć, choć stosunek był bardzo dawno skończony, a pozory
zawsze zachowane z największą starannością, dwór znał jej potęgę; wszystko się przed nią korzyło. Ministrowie, książęta krwi,
nic nie oparło się jej woli. Jej bileciki szły wprost do króla,
a odpowiedzi od razu wracały do niej, nim się ktokolwiek spostrzegł. Jeżeli musiała rozmówić się z królem bezpośrednio, co
dzięki tej korespondencji zdarzało się bardzo rzadko i czego
o ile możności unikała, była przyjmowana natychmiast, kiedy
tylko chciała. Działo się to zawsze w godzinach, kiedy było
dużo ludzi, w gabinecie królewskim, wówczas i teraz jeszcze
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służącym dla narad z ministrami. Oboje siadali na fotelach w głębi, ale drzwi z obu stron były na rozcież otwarte, rzecz nigdy
nie praktykowana przy żadnych innych wizytach, a pokoje
przyległe pełne dworzan. Jeżeli chciała powiedzieć tylko słówko,
stawała koło drzwi od tego gabinetu, wobec wszystkich, i poznawano bez trudu, wedle tego, jak się król z nią witał, rozmawiał,
słuchał i żegnał, że do ostatnich dni swego życia nie była mu
obojętna. Raz na trzy lata krótka wizyta w Marly; nigdy żadnej
rozmowy z królem na osobności czy choćby w towarzystwie
innych pań. Równy poziom z całym dworem bardzo starannie
zachowany. Była na nim prawie ciągle, często na kolacjach,
przy czym król nigdy jej w niczym nie wyróżniał. Taka była
umowa z panią de Maintenon, która w zamian nagradzała ją
wszystkim, czego tylko tamta zapragnęła. Mąż przeżył ją o parę
lat, nigdy prawie nie zjawiał się na dworze, trzymał się w cieniu, przebywając w Paryżu zagrzebany w swoich interesach,
które prowadził doskonale; winszował sobie rozsądku, który
wspólnie z żoną zawiódł go tak daleko na drodze bogactwa,
stanowisk i wielkości, pod osłoną z gazy, bo osłona zawsze pozostała, choć wcale nie nieprzejrzysta.
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BURZLIWA KARIERA PANI DE MAINTENON (1636—1719)

Trzeba przejść do innego rodzaju miłości, która tyle samo
zdumiała wszystkie narody, ile poprzednia je zgorszyła, miłości,
którą król zabrał z sobą do grobu. Któż by z tych paru słów
nie poznał, że będzie mowa o owej sławnej Franciszce d'Aubigne,
markizie de Maintenon, której rządy trwały bez przerwy nie
mniej jak trzydzieści dwa lata [1683—1715]? Urodzona na wyspach amerykańskich, gdzie jej ojciec, być może szlachcic, pojechał z żoną za chlebem i gdzie zmarli w niepamięci, wróciła
sama na los szczęścia do Francji, wylądowała w la Rochelle,
przyjęta została z litości przez mieszkającą w sąsiedztwie tego
miasta panią de Neuillan, matkę księżny marszałkowej de Navailles. Ubóstwo i skąpstwo starej damy doprowadziło ją do
tego, że musiała nosić klucze od strychu i co dzień wydawać
owies dla koni. Przywędrowawszy w jej orszaku do Paryża,
młoda, zgrabna, inteligentna i piękna, poznała przez szczęśliwy
zbieg okoliczności sławnego Scarrona41. Podobała mu się, a może
bardziej jeszcze jego przyjaciołom. Wydało jej się, że wygrywa
wielki i niespodziewany los wychodząc za mąż za tego wesołego
i uczonego paralityka. Ludzie, którym żona była może bardziej
niezbędna niż jemu, wytłumaczyli mu, że powinien się z nią
ożenić i w ten sposób wydobyć z nędzy tak miłą i nieszczęśliwą
osóbkę.
Odbył się ślub; młoda małżonka podobała się wszystkim znajomym odwiedzającym Scarrona. Było ich sporo, należących do
różnych rodzajów towarzystwa: intelektualiści, ludzie dworscy,
mieszczaństwo — wszystko to uznawało odwiedziny u Scarrona
za obowiązującą modę. On sam nie mógł opuszczać domu, ale
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ludzi wybitnych przyciągał do siebie niezrównanym dowcipem,
wiedzą, wyobraźnią, stałą wesołością mimo boleści, ciągle nową
i płodną, i wreszcie żartami w najlepszym gatunku, który i teraz podziwiać można w jego dziełach.
Tak więc pani Scarron poczyniła tu wiele różnych znajomości, co jej wszakże nie przeszkodziło, gdy mąż umarł [1660],
być skazaną na korzystanie z miłosierdzia parafii Sw. Eustachego. Dostała tam wraz ze swą służącą pokój pod strychem i żyła
dość biednie. Wdzięki jej zaradziły jednak temu z biegiem czasu.
Villars, ojciec marszałka, Beuvron, ojciec d'Harcourta, Villarceaux i wielu innych ją utrzymywało.
Wypłynęła tedy na powierzchnię, co pozwoliło jej powoli dostać się do pałacu Albret, a stamtąd do pałacu Richelieu i innych.
Nie była tam bynajmniej przyjmowana na stopie towarzyskiej.
Pomagała, w czym mogła, raz, by wezwać czyjąś karocę, to
znowu postarać się, by przyniesiono drzewa czy podano do stołu.
Oddawała setki drobnych usług, niepotrzebnych już teraz, odkąd wprowadzono dzwonki.
W tych to domach, przede wszystkim w pałacu Richelieu,
a bardziej jeszcze w pałacu Albret, poczyniła znajomości, z których jedne bardzo jej się przydały, innym ona dała korzyści.
Marszałkowie de Villars i d'Harcourt, przez swych ojców,
a przedtem jeszcze Villars, ojciec marszałka, jej zawdzięczali
swe kariery. Księżna d'Arpajon, siostra Beuvrona, została damą
honorową księżny delfinowej bawarskiej po śmierci księżny de
Richelieu. Ta zaś tej samej przyczynie zawdzięczała godność
damy honorowej królowej, a potem królewiczowej. Książę
de Richelieu42 w tenże sposób został za nic kawalerem honorowym, po czym godność tę odkupił od niego za pięćset tysięcy
liwrów de Dangeau i na niej zrobił majątek.
Marszałek d'Albret, bardzo światowy i mocny w intrygach
dworskich, dostał (jeszcze jako hrabia Miossens) kompanię jazdy
pancernej, która na rozkaz kardynała Mazariniego aresztowała
księcia Kondeusza, Conti i de Longueville i odprowadziła z Palais-Royal do Vincennes, w zamian za przyrzeczoną mu buławę
marszałkowską. Dostał ją jednak dopiero pod naciskiem ciągłych gróźb, w roku 1653. W 1661 został kawalerem orderu
Sw. Ducha, w 1670 otrzymał gubernatorstwo Gujenny. Nigdy
wiele nie służył, ani razu jako dowódca; liczono się z nim jed-
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nak, gdyż był cięty, odważny i hojny. Miał córkę jedynaczkę,
którą wydał za jedynego syna swego starszego brata, który wnet
zginął, nie pozostawiwszy potomstwa, w jakiejś awanturze miłosnej. Wdowa została pierwszą żoną hrabiego Marsana43,
w którym się zakochała i któremu dała cały swój majątek.
Marszałek d'Albret żył w najściślejszej przyjaźni z rodziną de
Richelieu. Tak samo ze swym bratem ciotecznym, panem
de Montespan, i jego żoną. Gdy jednak stała się ona metresą
królewską, został jej doradcą i porzucił pana de Montespan.
Dzięki temu zdobył sobie wielkie znaczenie i cieszył się nim aż
do śmierci, która nastąpiła w Bordeaux w 1676 roku. Ale wróćmy do pani Scarron.
Nieprawdopodobną fortunę, jaką zdobyła czternaście czy piętnaście lat później [1683], zawdzięczała bliskiemu pokrewieństwu
pana d'Albret z panem de Montespan. De Montespan nie ruszali
się na krok od marszałka d'Albret, który prowadził w Paryżu
dom otwarty na wielką skalę i przyjmował najlepsze towarzystwo dworskie i miejskie. Szacunkiem, jaki jej okazywała, sztuką
podobania się, dowcipem i wdziękiem udało się pani Scarron
pozyskać sobie zupełnie panią de Montespan. Pani de Montespan przyjaźniła się z nią, a gdy przyszły na świat pierwsze
dzieci, jakie miała z królem, książę du Maine i księżna de Bourbon, które chciano ukryć, zaproponowała królowi, by powierzyć je pani Scarron. Dano jej więc dom w Marais dla niej
i dla dzieci, żeby mogła je wychowywać w najściślejszej tajemnicy. Dopiero z biegiem czasu dzieci te zostały pokazane
matce, potem królowi, a w końcu wydobyto je powoli z ukrycia i uznano. Guwernantka, ulokowana na dworze wraz z wychowankami, coraz bardziej podobała się pani de Montespan,
tak że wyjednała dla niej od króla kilka razy prezenty. Natomiast król jej nie znosił; to, co jej dawał, a było tego niewiele,
dawał tylko z nadmiaru ustępliwości i nie krył wcale niechęci,
jaką odczuwał.
Gdy dobra Maintenon niedaleko Wersalu zostały wystawione na sprzedaż, pani de Montespan zapragnęła ich dla pani
Scarron i póty królowi nie dała spokoju, aż dał jej, ile było
na to potrzeba; wówczas to pani Scarron zaczęła nazywać się
panią de Maintenon. Pani de Montespan dostała też pieniądze
na wyremontowanie pałacu i szturmowała do króla, by dał
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z kolei na odnowienie ogrodu, gdyż panowie d'Angennes pozostawili wszystko w stanie ruiny.
Scena ta odegrała się w jej gabinecie, gdzie za królem wszedł
tylko dyżurny kapitan straży. Był nim wówczas marszałek
de Lorge, najbardziej prawdomówny człowiek na świecie, i on
to opowiadał mi parokrotnie scenę, której był świadkiem. Król,
najpierw głuchy na prośby pani de Montespan, wreszcie zniecierpliwiony nieustanną jej natarczywością, rozgniewał się
i powiedział, że już aż nadto uczynił dla tej kreatury, że pojąć
nie może fantazji pani de Montespan ani uporu, z jakim ją
proteguje, choć on tyle razy prosił, by ją oddalono. Że przyznać musi, iż jemu wydaje się ona nie do zniesienia i jeżeli
otrzyma przyrzeczenie, że nigdy jej więcej nie zobaczy i nikt
mu o niej nie wspomni, gotów dać jej, co zechce, choć, prawdę
mówiąc, uważa, iż jak na taką kreaturę, dał jej już aż nadto.
Marszałek de Lorge nigdy nie mógł zapomnieć tych słów, mnie
i innym powtarzał je nieraz, zawsze z jednaką precyzją, tak
bardzo był nimi zdziwiony wówczas, a bardziej jeszcze, gdy
ujrzał zdarzenia niezwykłe i sprzeczne, jakie nastąpiły w przyszłości. Pani de Montespan zamilkła, zmartwiona, że zbyt daleko
zaszła w wywieraniu nacisku na króla.
Książę du Maine kulał mocno. Mówiono, że upadł na ziemię
z rąk niańki. Gdy żadne środki nie pomagały, posłano go do
różnych uczonych do Flandrii i gdzie indziej, a potem do wód,
między innymi do Bareges. Pani de Montespan pokazywała
królowi listy, jakie otrzymywała od guwernantki z tej podróży.
Uznał, że są dobrze pisane, podobały mu się i był już mniej
uprzedzony do ich autorki.
Złe humory pani de Montespan dokonały reszty. Nawiedzały ją często, przyzwyczaiła się nie panować nad nimi.
Król padał ich ofiarą częściej niż ktokolwiek inny; kochał ją
jeszcze, ale już cierpiał z jej powodu. Pani de Maintenon strofowała ją za to, o czym pani de Montespan nie omieszkała
donieść królowi. Starania, by ułagodzić jego metresę, doszły
także do króla inną drogą; zaczął rozmawiać z panią de Maintenon, zwierzać się jej, czego by chciał, aby dokonała u pani
de Montespan, wreszcie skarżył się na nią i prosił o rady.
Wprowadzona powoli w najbardziej poufne sprawy kochanka i metresy, i to przez samego króla, zręczna pomocnica po-
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trafiła z tego skorzystać i z biegiem czasu zająć jej miejsce.
Za późno pani de Montespan przekonała się, że to ona jej potrzebuje. Od tej chwili z kolei pani de Maintenon uczyniła
króla powiernikiem wszystkich przykrości, jakich zaczęła doświadczać od pani de Montespan, która jej nie oszczędzała.
Oboje tak często skarżyli się sobie nawzajem na panią de Montespan, że w końcu pani de Maintenon zupełnie wyrugowała
ją z zajmowanego miejsca i potrafiła się w nim utwierdzić.
Los, nie śmiem bowiem powiedzieć: Opatrzność, który przygotowywał dla najdumniejszego króla upokorzenie najgłębsze,
najbardziej jawne, trwałe i niebywałe, wzmógł jego zainteresowanie kobietą tak zręczną i doświadczoną w swym zawodzie.
Zazdrość pani de Montespan umacniała tylko to uczucie. Przyczyniały się do tego jej wybuchy, gorzkie wyrzuty, jakie czyniła bez żadnych hamulców królowi i rywalce. Pani de Sevigne
wspomina o tym w domyślnikach, w listach do pani de Grignan,
w których opisuje czasem tak pięknie wydarzenia dworskie.
Pani de Maintenon była towarzysko dość związana z paniami
de Sevigne, de Coulanges i de La Fayette i dawała im odczuć,
że wpływ jej rośnie. Tamże znaleźć można w tym samym stylu wzmianki o względach, zawoalowanych wprawdzie, ale jasnych, jakimi cieszyła się pani de Soubise.
Ta sama Opatrzność, władczyni absolutna czasu i wydarzeń,
sprawiła również, że królowa żyła dość długo, aby zainteresowanie króla doszło do szczytu, za krótko zaś, aby miało czas
ostygnąć. Największym nieszczęściem, jakie dotknęło króla,
a jak się potem okazało, i państwo, była nagła śmierć królowej
[1683], spowodowana głęboką ignorancją i uporem pierwszego
lekarza królewskiego, d'Aquina; nadeszła w chwili najwyższego
przywiązania króla do pani de Maintenon, wzmożonego niechęcią do dawnej metresy, której ataki wściekłości stawały się
trudne do zniesienia i nie były temperowane żadnymi względami.
Ta władcza piękność, przyzwyczajona do panowania i do adoracji, nie mogła się oprzeć rozpaczy widząc, jak chyli się do
upadku własna wielkość. Co jednak doprowadzało do szaleństwa panią de Montespan, to niezaprzeczony sukces rywalki
niskiego pochodzenia, której ona sama dała chleb, która miała go jedynie dzięki niej, a ponadto jej właśnie zawdzię-
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czała ową miłość, która teraz ją zabijała, bo nie potrafiła niegdyś
się zdecydować, by wypędzić ją, gdy król tyle razy tego żądał.
Do tego rywalka ustępowała jej pod względem urody, o parę
lat była starsza, a mimo to pani de Montespan czuła, że przez
tę dworkę, żeby nie powiedzieć: służącą, król już do niej nie
przychodzi, a jeśli przychodzi, to tylko dla tamtej, nie ukrywając niezadowolenia, jeśli jej tam nie zastał; najczęściej też
opuszczał ją, aby zostać z tamtą sam na sam. Wreszcie czuła,
że tamta w każdej chwili jest jej potrzebna, aby króla przyciągnąć, aby ją z nim godzić po wybuchach gniewu i wyjednać u niego łaski, o które zabiegała. I w tym to czasie, tak
dogodnym dla owej czarodziejki, król stał się wolny.
Pierwsze dni po śmierci królowej spędził w Saint-Cloud,
u księcia Orleańskiego, skąd pojechał do Fontainebleau, gdzie
pozostał całą jesień. Tam właśnie przywiązanie do pani de Maintenon, zaostrzone jeszcze przez oddalenie, sprawiło, że jej nieobecność wydała mu się niemożliwą do zniesienia. Powiadają,
że gdy wrócił, gdyż trzeba nam odróżnić rzeczy pewne od niepewnych, otóż powiadają, że po powrocie król przemówił nieco
swobodniej do pani de Maintenon, ona zaś, ośmielając się próbować swych sił, zasłoniła się zręcznie pobożnością i czystością
swego ostatniego stanu; że król nie był tym zrażony, że ona
upominała go i straszyła diabłem i że potrafiła grać miłość
i sumienie z tak wielkim artyzmem, iż w końcu dopięła tego,
co nasze oczy oglądały.
Co jest arcypewne i zupełnie prawdziwe, to że w jakiś czas
po powrocie króla z Fontainebleau, pierwszej zimy po śmierci
królowej, rzecz, w którą potomność z trudnością uwierzy, choć
jest całkowicie sprawdzona i pewna, ojciec de la Chaise, spowiednik królewski, odprawił podczas głębokiej nocy mszę w jednym z gabinetów króla w Wersalu. Bontemps, gubernator
wersalski i pierwszy pokojowiec króla na dyżurze, najbardziej
zaufany spośród czterech innych, służył do mszy, podczas której ów monarcha i pani de Maintenon wzięli ślub w obecności
Harlaya, arcybiskupa Paryża, jako przedstawiciela diecezji,
i Louvois; obu im król miał dać słowo, że nigdy nie ujawni tego
małżeństwa. Trzecim i ostatnim świadkiem był de Montchevreuil, krewny i przyjaciel z tego samego rodu de Mornay co
i Villarceaux, któremu niegdyś użyczał swego domu w Mont-
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chevreuil na każde lato, nie ruszając się zeń wraz z żoną i pokrywając wszystkie wydatki swego kuzyna i tej królowej, którą utrzymywał. Villarceaux był bowiem biedny i wstydził się
swego konkubinatu przed żoną, której cierpliwość i cnotę szanował.
Dosyt poślubny, zwłaszcza po tego rodzaju ślubie, zwykle
fatalny dla miłości, tym razem wzmocnił tylko stanowisko pani
de Maintenon. Nabrało ono rozgłosu wkrótce, kiedy to dano jej
własny apartament w Wersalu, u góry wielkich schodów, na
tym samym piętrze co pokoje króla, na wprost nich. Od tej
chwili król przez całe życie spędzał tam co dzień parę godzin,
o ile był w Wersalu, w innych zaś miejscowościach pani
de Maintenon zamieszkiwała zawsze równie blisko i na tym
samym piętrze, o ile to było możliwe.
Skutki tego: sukces, całkowite zaufanie, rzadko spotykana
uległość króla, wszechpotęga, uwielbienie publiczne i powszechne, ministrowie, generałowie i wodzowie, najbliższa rodzina
królewska, jednym słowem, wszystko u jej stóp. Wszelkie łaski
i dobrodziejstwa dzięki niej; bez niej odtrącenie; ludzie, sprawy,
rzeczy, nominacje, wyroki, łaski, religia — wszystko bez wyjątku skupione w jej ręku; król i państwo jej ofiarą. Jaką była
ta niewiaiygodna czarodziejka, jak rządziła bez przeszkód, bez
przerwy, bez najmniejszej chmury na horyzoncie przez lat
trzydzieści, a nawet trzydzieści dwa — to widowisko nie dające
się z niczym porównać, na które patrzyła cała Europa i które
należy tu przypomnieć.
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PORTRET PANI DE MAINTENON

Była to kobieta wielkiej inteligencji; najlepsze towarzystwo,
które zrazu ją tolerowało, a potem się nią cieszyło, dodało jej
poloru i ozdobiło wiedzą o sztuce życia światowego. Miłostki
dokończyły tej edukacji i uczyniły ją najmilszą osobą na świecie. Różne koleje losu, jakie przechodziła, zrobiły ją przypochlebną, ujmującą, życzliwą, starającą się zawsze wszystkim
przypodobać. Potrzeba intryg różnego rodzaju, jakich wiele
widziała i w jakich nieraz brała udział, ukształtowały ją, przyzwyczaiły do tego sposobu postępowania, tak że w nim zasmakowała, zyskała wprawę i zręczność wszelaką. We wszystkim miała wdzięk niezrównany, wygląd swobodny, a jednocześnie umiar i godność, co przez długi czas jej nędznego życia
wrosło w jej naturę i wspomagało cudownie jej zdolności; do
tego sposób wyrażania miły, ścisły, w odpowiednich słowach,
z naturalną swadą i zwięzłością. Okres jej piękności, bo była
o trzy lub cztery lata starsza od króla, zbiegł się z epoką miłych
konwersacji i flirtów, jednym słowem z tym, co zwano przyjęciami u wezgłowia, i pozostawił jej tyle dowcipu, że nie straciła
doń nigdy zamiłowania ani też mocnego zabarwienia w konwersacji. Do ówczesnego sposobu bycia dodajmy wykwint i wyszukanie, którego miała trochę, teraz spotęgowane blaskiem
znaczenia, jakie zdobyła, a jeszcze bardziej pobożnością, która
stała się główną cechą jej charakteru i zdała się dominować
nad wszystkimi innymi. Było to kapitalne narzędzie utrzymania
się na zdobytym stanowisku i dało jej możność rządzenia, co
stało się z czasem istotą jej życia i dla czego poświęciła bez
wahania wszystko inne. Prawość i szczerość były za trudne do
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pogodzenia z tego rodzaju planami i karierą, można zatem sądzić, iż zachowała z nich tylko zewnętrzny pozór. Nie była
jednak na tyle fałszywa, aby można to było wziąć za jej prawdziwą skłonność; wszelako konieczność z dawna już przyzwyczaiła ją do niej, a wrodzona lekkomyślność sprawiała, że wydawała się o wiele bardziej fałszywą, niż była w rzeczywistości.
Nie była w niczym stała, chyba że zmuszała się do tego siłą.
Lubiła jak motyl przelatywać z kwiatka na kwiatek wśród
znajomych, przyjaciół i zabaw, prócz kilku wiernych przyjaciół
z dawnych czasów, o jakich była mowa, w stosunku do których
nie zmieniła się zupełnie, i kilku nowych, którzy stali się jej
niezbędni. Co do zabaw, już nie mogła ich urozmaicać od czasu,
gdy stała się królową. Nierówny charakter trafił tu na najbardziej solidny, co ją wielce dręczyło. Zapalała się łatwo i przesadnie, równie łatwo zniechęcała się, często jedno i drugie czyniąc bez powodu i wbrew rozsądkowi.
Poniżenie i bieda, w jakiej żyła tak długo, zacieśniły jej
umysł i upodliły serce i uczucia. We wszystkim myślała i czuła
tak małostkowo, że w rzeczywistości była czymś mniej niż panią
Scarron i taką też okazywała się zawsze i wszędzie. Nic nie
było bardziej odrażającego jak ta nikczemność w sytuacji tak
pełnej blasku. Nic tak nie niweczyło wszelkich dobrodziejstw
i nic nie było równie groźne jak owa zmienność w przyjaźni
i zaufaniu.
Miała też inny jeszcze powab oszukańczy. Kiedy tylko kto
zyskał u niej audiencję i przypadł jej czymkolwiek do gustu,
zwierzała mu się ze szczerością zadziwiającą i otwierającą przed
nim najśmielsze nadzieje. Za drugim razem nudził ją, stawała
się oschła i lakoniczna. Nie mówię, żeby kilku osobom nie udało
się uniknąć tej chwiejności, tak zwykłej u niej, ale były to tylko
nieliczne wyjątki potwierdzające ogólną regułę, tym bardziej
że fawory, jakimi się cieszyły, nieraz przesłaniane były cieniami
i jakakolwiek by wobec nich była, od czasu jej ostatniego małżeństwa nikt nie przystępował do niej inaczej jak ostrożnie
i z niepewnością.
Można z tego wnosić, jak ciernista była droga zabiegów wkoło
niej, droga zresztą prawie niedostępna, zarówno z powodu jej
własnej woli, jak i woli króla; a jednak właśnie te zabiegi regu-
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lowały większość wszystkich spraw, a czego nie decydowały, na
to przynajmniej miały swój wpływ.
Wadą pani de Maintenon było to, iż dała się powodować zaufaniu, a bardziej jeszcze różnorodnym zwierzeniom, w które
ślepo wierzyła na skutek odosobnienia, w jakim się zamknęła.
Miała też słabość kierowania innymi, co jej odjęło resztę swobody, jaką jeszcze mogła się cieszyć. Ile w tym zakresie kosztował ją czasu Saint-Cyr, w to nikt nie uwierzy ani też w to, ile
czasu zabrały jej inne klasztory. Uważała się za jakąś uniwersalną ksienię, zwłaszcza w zakresie kierownictwa duchownego,
i stąd jej zainteresowanie sprawami diecezjalnymi. Wyobrażała
sobie, że jest matką Kościoła. Wybierała mu pasterzy najwyższych, przełożonych seminariów i zgromadzeń męskich i żeńskich. Stąd istne morze zajęć drugorzędnych, zwodniczych,
przykrych, zawsze pozornych, listów i odpowiedzi w nieskończoność, prowadzenie dusz wybranych i różne inne błahostki,
zazwyczaj nie dające w rezultacie niczego, ale niekiedy dające
też rzeczy ważne, żałosne omyłki w decyzjach, w rozstrzygnięciu spraw, w doborze ludzi.
Ujawnienie małżeństwa było zawsze najgorętszym pragnieniem pani de Maintenon. Opór, jaki temu stawił heroicznie
Louvois w ostatniej niemal chwili, zgubił go wkrótce potem,
a wraz z nim arcybiskupa Paryża, który go poparł. Ona jednak
nie straciła nadziei. Mogła sobie pochlebiać, że rzuciła pod nią
fundamenty, nim jeszcze mogła o niej marzyć, bo już za życia
królowej przypomniała królowi swoje szlacheckie pochodzenie,
aby się zamaskować i zatrzeć swą przeszłość. Potem, przy ślubie
delfina [1680], otoczyła jego żonę osobami pewnymi, sama zaś
uzyskała przy niej godność dającą prawo i możność czuwania
nad nią.
Mimo tego otoczenia duma niemiecka opanowała umysł księżny delfinowej i kierowała jej polityką wobec pani de Maintenon. Delfin nie sprzeciwiał się żonie, gdyż pani de Maintenon
nie lubił. W tym okresie przebywał zawsze w towarzystwie
księżny Conti, która nim rządziła, a która, jako córka pani
de la Valliere, nie miała nic wspólnego z dziećmi pani de Montespan ani z ich guwernantką i trzymała się nawet od nich
z dala. Nie więcej lubiła księżnę delfinową, której konkurencji,
a co gorsza, zaufania u delfina się lękała. Nie martwiła się więc
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zbytnio, widząc, że ta ostatnia ma złe stosunki z panią de Maintenon i że dzięki postawie, jaką przybiera wobec niej, zepsuje
sobie stosunki z królem i z czasem straci wszelkie znaczenie,
co też się stało. Mało kto się z nią liczył. Opowiadano, że księżna
Conti, mocno naperfumowana, była przy niej długo i bardzo
blisko zaraz po urodzeniu księcia de Berry. Jakkolwiek rzecz
się miała, życie jej odtąd było już tylko jedną ciągłą chorobą,
lżejszą lub cięższą. Jej śmierć [1690] była ulgą dla męża, teścia,
a zwłaszcza teściowej, która w czternaście miesięcy później
uwolniona została także od Louvois [zmarł w 1691 r.].
Wtedy to nadzieje na ujawnienie małżeństwa ożyły u pani
de Maintenon z całą siłą. Delfin i książę Orleański stanowiliby
przeszkodę; żyli jednak w takiej zależności od króla, że ich
zdania w tej sprawie nie brano pod uwagę. Pogłoska o mającym
nastąpić ogłoszeniu małżeństwa rozeszła się szeroko w chwili,
gdy miano otworzyć na nowo apartamenty królowej, zamknięte
od czasu, gdy zmarła w nich księżna delfinowa.
Wówczas to istotnie miało nastąpić ujawnienie. Król jednak,
pamiętny wszystkiego, co mu o tym mówiono, radził się sławnego Bossueta44, biskupa Meaux, i Fenelona, arcybiskupa Cambray, którzy obaj go od tego odwiedli, i tym razem już na
zawsze. Arcybiskup był poróżniony z panią de Maintenon o panią
de Guyon, bez nadziei poprawy, z powodu biskupa Chartres,
Godeta, u króla jednak w owej chwili miał jeszcze dość wpływu,
choć wnet potem został i tam bezpowrotnie zgubiony. Bossuet
uniknął niełaski pani de Maintenon; z wielu powodów nie działała przeciw niemu. Po pierwsze, biskup Godet, który ją miał
najzupełniej w rękach, potrzebował pióra i sławnego nazwiska
Bossueta, aby zwyciężyć ostatecznie Fenelona. Królowi zależało
na Bossuecie z przyzwyczajenia i szacunku, gdyż w pierwszych
czasach swego biskupstwa Bossuet cieszył się najgłębszym,
a także najtajniejszym zaufaniem króla w okresie jego swawoli. Wreszcie niechcący oddał pani de Maintenon największą,
jaką tylko można, usługę.
Człowiek ten łączył w sobie honor, cnotę i prawość równie
nierozerwalnie jak wiedzę i rozległą erudycję. Stanowisko preceptora przy delfinie spoufaliło go z królem, który nieraz przedstawiał mu swe skrupuły w sprawach moralnych. Bossuet przemawiał doń ze swobodą godną pierwszych wieków i pierwszych
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biskupów chrześcijaństwa. Częściej niż raz przerywał bieg swawoli i ośmielił się ścigać króla, kiedy mu się wymykał. Wreszcie
spowodował, że grzeszne stosunki ustały, i uwieńczył to wielkie
dzieło ostatnimi posunięciami, które wygnały na zawsze z dworu
panią de Montespan. Pani de Maintenon, u szczytu chwały, nie
mogła zażywać spokoju, póki widziała dawną swą panią mieszkającą obok i co dzień odwiedzaną przez króla. Zdawało jej
się, że ten czas i względy jej są odebrane. Poza tym nie mogła
uniknąć okazywania swej dawnej pani jeśli nie tyle szacunku
co pierwej, to przynajmniej pewnych względów i pozornego
poważania. Przypominało jej to dawne poniżenie, a także pani
de Montespan nie pomijała okazji, by jej to wytknąć bez żadnej
żenady. Codzienne, na pół publiczne wizyty króla u swej dawnej
metresy, zawsze między mszą a obiadem, aby można je było
skracać, i tylko z grzeczności, tworzyły komiczny kontrast z długim, codziennym przebywaniem u tej, która dawniej tamtej
służyła i u której, choć nie miała tytułu żony ani metresy, ogniskował się cały dwór i całe państwo. Odejście więc pani de Montespan z dworu na zawsze było wielką ulgą dla pani de Maintenon; wiedziała o tym, że zawdzięcza to wyłącznie Bossuetowi,
który wystarał się w końcu o rozkaz królewski.
Był to okres tak bliskiego i poufnego współdziałania pani
de Maintenon i księcia du Maine, którego jakby adoptowała
i odtąd coraz bardziej popierała, że otworzyło mu to drogę do
niewiarygodnych zaszczytów, które kolejno otrzymywał i które
byłyby go zawiodły aż na tron, gdyby to była w stanie zdziałać
jego dawna guwernantka.
Książę du Maine nieustannie był zbyt blisko króla, by nie
dojrzeć wcześnie początków powodzenia pani de Maintenon
oraz szybkich jego postępów i nie zorientować się, że pierwszym
ich skutkiem musi być niełaska jego matki, pani de Montespan.
Nikt nie był bardziej bystry niż on. Nikt w wyższym stopniu
nie posiadał sztuki ukrywania inteligencji i sprytu pod pozorami czarujących zalet, przy wyglądzie naturalnym, prostym,
czasem nawet naiwnym. Nikt łatwiej nie przybierał najróżniejszych wyrazów twarzy, nikt nie poznawał lepiej ludzi, których
poznać nakazywał mu interes. Nikt nie posiadał więcej pomysłowości, sprytu i zręczności, by wkraść się w ich łaski. Nikt
wreszcie pod wyglądem nabożnisia, samotnika, filozofa i odludka
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nie ukrywał zamiarów bardziej szerokich i ambitnych, które
jego skrajna nieśmiałość pomagała jeszcze taić.
Dostrzegł więc książę du Maine wcześnie wszystkie przykrości
wynikłe z jego sytuacji między matką a guwernantką, w sporze
nie do pogodzenia, gdyż szło o serce króla. Zrozumiał jednocześnie, że matka będzie mu ciężarem nader niewygodnym,
podczas gdy przy guwernantce może mieć wszelkie widoki.
Prędko zdecydował się, kogo poświęcić. Przystąpił do dzieła,
by wspólnie z biskupem Meaux przyśpieszyć oóldalenie matki
z dworu. W oczach pani de Maintenon starał się pozyskać zasługę tym, że sam naciskał na matkę, by wyjechała do Paryża
i już nigdy na dwór nie wracała. Podjął się doręczenia jej rozkazu króla, a w końcu nawet bardzo kategorycznego. Wywiązał się z tego obowiązku w niczym jej nie oszczędzając, zmusił
ją do posłuszeństwa i zobowiązał tym sobie panią de Maintenon
bez zastrzeżeń. Długo był w bardzo złych stosunkach z matką,
która nie chciała go widzieć i nigdy nie pogodziła się z nim
zupełnie. Było to jednak najmniejszym jego zmartwieniem.
Miał za sobą tę, co rządziła wówczas i miała rządzić zawsze,
i miał ją do tego stopnia, że mógł korzystać z jej usług przez
całe życie, ona zaś, póki żyła, nie znała granic w swej miłości
do niego.
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TRYB ŻYCIA PANI DE MAINTENON

Bezpowrotne wygnanie pani de Montespan [1687] było doniosłym wydarzeniem, po którym rządy pani de Maintenon
nabrały nowego blasku. Gdy po raz drugi zawiodła próba ujawnienia jej małżeństwa, zrozumiała, że już do niej wracać nie
należy, i miała dość siły woli, by przejść nad tym gładko i nie
ryzykować niełaski, dlatego że nie udało jej się zostać królową.
Król odczuł ulgę i potrafił ocenić postępowanie pani de Maintenon, toteż zdwoił serdeczność, szacunek i zaufanie, jakie żywił
dla niej. Byłaby może ugięła się pod ciężarem godności, o jaką
się ubiegała, a tak umacniała się coraz bardziej przez utrwalenie
swej przejrzystej tajemnicy.
Nie trzeba sobie jednak wyobrażać, by mogła ją podtrzymywać i korzystać z niej bez wielkiej zręczności. Wprost przeciwnie: jej panowanie było ciągłym zwodzeniem, a król był ustawiczną tego ofiarą. Nie przyjmowała niczyich wizyt i nikomu
ich nie składała; wyjątki od tej reguły były bardzo nieliczne.
Odwiedzała i gościła czasem królowę angielską. Czasem bywała
u pani de Montchevreuil, swej najlepszej przyjaciółki, ale zwykle
przyjmowała ją u siebie. Po jej śmierci składała wizyty, ale
rzadko, panu de Montchevreuil, on zaś przychodził do niej,
kiedy chciał, ale tylko na chwilę. Czasem odwiedzała jeszcze
swoją ukochaną siostrzenicę, panią de Caylus, która też do niej
często chodziła. Jeżeli w ciągu dwu lat wybrała się raz do
księżny de Lude czy kogoś równie znacznego, stanowiło to
ewenement, o którym mówiono jak o czymś niezwykłym, choć
była to najzwyczajniejsza wizyta. Pani de Heudicourt, jej dawna przyjaciółka, także chodziła do niej, kiedy chciała, a pod
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koniec życia marszałek de Villeroy, niekiedy Harcourt, nikt
więcej. Podczas swej świetnej podróży księżna Orsini bywała
u niej w Marly często, ona zaś u księżny tylko raz. Nigdy nie
bywała u żadnej księżny krwi, nawet u księżny Orleańskiej.
Nigdy też one nie bywały u niej, chyba na audiencji, co było
niezmierną rzadkością i czyniło sensację. Jeżeli jednak chciała
pomówić z córkami króla, co się zdarzało nieczęsto i zwykle
tylko po to, aby im zmyć głowę, posyłała po nie. Przychodziły
drżące i wychodziły płacząc. Co się tyczy księcia du Maine,
drzwi jej były dlań zawsze otwarte szeroko, gdziekolwiek przebywała. Książę de Noailles od chwili swego małżeństwa widywał ją, ile razy chciał. Kardynał de Noailles przed sprawą konstytucji odwiedzał ją na osobności regularnie raz na tydzień,
w te dni, kiedy miał audiencję u króla. Później kardynał de Bissy
prawie zawsze, kiedy zechciał; i — już nie tak często — kardynał de Rohan. Brat jej, póki żył, doprowadzał ją do rozpaczy.45
Wchodził do niej o każdej porze, mówił jej rzeczy nie z tego
świata, często wybuchał gniewem. Żadnych spraw mu nie załatwiała. Jej bratowa nie zjawiała się nigdy na dworze ani w towarzystwie. Pani de Maintenon jadała z nią czasem obiad i nie
pozwalała jej przyjeżdżać do Wersalu, chyba tylko bardzo
rzadko, najwyżej dwa, trzy razy w roku, w tym raz z nocowaniem. Godet, biskup Chartres, i Aubigny, arcybiskup Rouen,
widywali ją jedynie w Saint-Cyr.
Uzyskać u niej audiencję było co najmniej tak trudno jak
u króla. Udzielała ich tylko w Saint-Cyr, w wyznaczonym dniu
i godzinie. Czekano na nią, gdy wychodziła z Wersalu lub gdy
wracała, by rzec jej słowo; czynili tak zarówno ludzie prości,
nawet biedni, jak też znaczne osobistości. Trwało to tylko chwilę,
korzystał z niej ten, komu się udało. Marszałkowie de Villeroy,
Harcourt, często Tesse, w ostatnich czasach pan de Vaudemont — tak z nią rozmawiali. Jeśli wracała, nie szli z nią dalej
niż do jej przedpokoju; tu ucinała szybko rozmowę i zostawiała
ich samych. Wielu innych podobnie z nią rozmawiało. Co do
mnie, nigdy z nią nie mówiłem poza tym, co podaję w pamiętniku. Bardzo mało pań, do których król był przyzwyczajony
i które widywał prywatnie, odwiedzało ją niekiedy w nieobecności króla, a rzadziej jeszcze niektóre z nich jadały z nią obiad.
Poranki, które zaczynała bardzo wcześnie, wypełnione były
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wizytami nieznanych ludzi zabiegających o wsparcie lub wskazówki duchowne. Czasem bywali ministrowie, rzadko bardzo
dowódcy armii, i to zwykle ci, którzy utrzymywali z nią stosunki, jak de Villars, de Villeroy, d'Harcourt, a niekiedy Tesse.
Dość często, o ósmej rano albo jeszcze wcześniej, odwiedzała
któregoś z ministrów. Rzadko jadała u nich obiady, w towarzystwie ich żon i gości z bardzo ekskluzywnego towarzystwa. Było
to wielkie wyróżnienie, o którym mówiono, ale nic ono nie
dawało, chyba tylko zazdrość i pewne poważanie. Pan de Beauvillier był jednym z pierwszych uprzywilejowanych przy wydawaniu takich obiadów; często i długo je dawał, póki Godet,
biskup Chartres, nie przewrócił całego rusztowania i nie przeciął
krótko postępów Fenelona, który był natchnieniem Beauvilliera.
Pani de Maintenon najczęściej miała interesy do ministrów
wojny, a zwłaszcza do ministrów finansów, i tych najwięcej odwiedzała. Bardzo rzadko udawała się do innych ministrów, jedynie dla interesów, nieraz państwowych; czyniła to z samego
rana i nigdy u nich nie jadała obiadów.
Zazwyczaj, skoro tylko wstała, jechała do Saint-Cyr, jadła
obiad w swoim apartamencie, sama albo w towarzystwie jakiej
faworytki z tego zakładu, starała się udzielić możliwie jak najmniej audiencji, rządziła sobie, jak chciała, zakładem wewnątrz,
Kościołem na zewnątrz, czytała listy, odpowiadała na nie, kierowała klasztorami żeńskimi, dostawała od nich korespondencję
i powracała w sam raz, na moment kiedy król miał przyjść do
niej. Gdy się postarzała i osłabła, przyjeżdżała do Saint-Cyr
między siódmą a ósmą rano i kładła się do łóżka, aby odpocząć
albo wziąć jakieś lekarstwo.
W Fontainebleau miała dom w mieście, gdzie często bywała
i spędzała czas tak samo jak w Saint-Cyr. W Marly kazała sobie
urządzić mały apartament z oknem wychodzącym do kaplicy.
Był on przeznaczony na ten sam użytek co i Saint-Cyr, nazywało się to jednak, że tam odpoczywa, i w czasie tego odpoczynku była niedostępna dla wszystkich, z jednym wyjątkiem —
księżny Burgundzkiej.
W Marly, w Trianon i w Fontainebleau król bywał u niej
rano w dnie, kiedy nie było narady i kiedy nie wyjeżdżała do
Saint-Cyr. W Fontainebleau zachodził między mszą a obiadem —
o ile obiadu nie podawano zaraz po mszy, aby jechać na jele-
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nie — i pozostawał u niej półtorej godziny, czasem, dłużej.
W Trianon i w Marly wizyty trwały znacznie krócej, bo wprost
od niej król szedł na spacer do swych ogrodów. Odwiedziny te
były prawie zawsze sam na sam w przeciwieństwie do wizyt
popołudniowych, które rzadko obywały się bez świadków, i to
na krótko, gdyż wchodzili kolejno ministrowie pracować z królem. W piątki, kiedy zwykle ich nie było, przychodziły panie
bardziej z nim zaprzyjaźnione, z którymi grał, czasem była
muzyka. Pod sam koniec jego życia takie dnie stały się częstsze.
Około dziewiątej wieczór dwie pokojowe przychodziły rozbierać panią de Maintenon. Zaraz potem kamerdyner i pokojowiec przynosili nakrycie do stołu, podawali jakąś zupę lub coś
lekkiego. Kiedy tylko skończyła jeść, pokojowe kładły ją do
łóżka, wszystko to w obecności króla i ministra, którzy nie
przerywali pracy ani nawet nie zniżali głosu. Jeśli nie było
ministra, były przy tym panie zaprzyjaźnione. Tak dochodziła
dziesiąta, król szedł na kolację i zasuwano firanki nad łożem
pani de Maintenon.
Podobnie było w podróżach. Wyjeżdżała wcześnie, w towarzystwie którejś ze swych faworytek, z panią de Montchevreuil,
póki żyła, z panią d'Heudicourt, panią de Dangeau lub panią
de Caylus. Wiozła ją kareta królewska, zawsze dla niej gotowa,
nawet gdy udawała się z Wersalu do Saint-Cyr. Koniuszy stajni
prywatnej, des Epinays, wprowadzał ją do karety i towarzyszył
jej konno. Było to jego codzienne zajęcie. W podróżach kareta
pani de Maintenon wiozła jej pokojowe i jechała za karetą królewską, w której jechała ona. Starała się, aby król przyjeżdżając zastawał ją już zadomowioną, kiedy do niej przychodził.
Tak to druga dama przyboczna księżny delfinowej częściowo
swym autorytetem, częściowo pomysłowością dopięła tego, że
jej kareta i lektyka, niesiona przez ludzi w jej liberii, miały
wstęp wszędzie jak kareta i lektyki osób tytułowanych.
Będąc królową w życiu prywatnym, pozostawała na zewnątrz,
jeżeli idzie o ton, krzesło i miejsce przy królu, królewiczu,
księciu Orleańskim, przy dworze angielskim i kimkolwiek innym — najzwyklejszą osobą postronną, zajmującą ostatnie
rzędy. Widziałem ją na obiadach króla w Marly jedzącą z nim
i z paniami, a w Fontainebleau w strojach uroczystych u królowej angielskiej, jak ustępowała bezwzględnie swego miejsca
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i cofała się zawsze przed paniami utytułowanymi, a nawet czasem przed znakomitymi, lecz bez tytułu. Pierwsze nigdy nie
zdołały jej zmusić do zajęcia przed sobą miejsca, drugim udawało się to czasem, ale i wtedy ustępowała z wyrazem twarzy
zmartwionym i uprzejmym. Zawsze grzeczna, miła, rozmowna,
jak osoba nie pretendująca do niczego, nic po sobie nie okazująca, ale imponująca, jak to widać było choćby po zachowaniu
tych, co ją otaczali.
Była zawsze bardzo dobrze ubrana, szlachetnie, czysto, w dobrym tonie, ale nader skromnie i w sposób, który ją postarzał.
Odkąd przestała się udzielać publicznie, gdy przypadkiem ją
dostrzegano, były to już tylko czarne czepki i szale.
Do króla nie chodziła nigdy, chyba że był chory albo w poranki, kiedy brał na przeczyszczenie, tak samo do księżny Burgundzkiej. Nigdy nikogo innego nie odwiedzała w chorobie ani
w żadnej innej potrzebie.
Gdy król był u niej, każde siedziało na swoim fotelu i miało
przed sobą stół, przy dwu rogach kominka, ona od strony łóżka,
król tyłem do ściany, od strony drzwi do przedpokoju. Przy
jego stole stały dwa taborety: jeden dla ministra, który przychodził z nim pracować, drugi na jego sakwę z papierami.
W dniach pracy byli razem tylko na krótko, nim wchodził minister, i jeszcze krócej po jego wyjściu. Król przechodził na
sedes, po czym wracał aż do łóżka pani de Maintenon, mówił
jej dobranoc i szedł na kolację. Taki był mechanizm czynności
u pani de Maintenon.
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MECHANIZM RZĄDÓW PANI DE MAINTENON

Podczas pracy króla pani de Maintenon czytała albo wyszywała. Słyszała wszystko, co się działo, bo król i minister mówili
głośno. Rzadko kiedy wtrącała słówko, rzadziej jeszcze słówko
to miało jakieś znaczenie. Często król pytał ją o zdanie. Odpowiadała wówczas z wielkim umiarem. Nigdy albo prawie nigdy
nie okazywała, że się przejęła czymkolwiek, a mniej jeszcze
kimkolwiek. Ale była w zmowie z ministrem, który nie śmiał
czegokolwiek nie uzgodnić z nią poprzednio na osobności, a tym
bardziej z czym się wyrwać w jej obecności. Gdy tylko chodziło
o jaką łaskę albo nominację, rzecz była ustalona przez nich
przed posiedzeniem, na którym decyzja miała zapaść, i to nieraz
ją opóźniało, o czym ani król, ani nikt inny nie wiedział.
Zawiadamiała ministra, że chce z nim uprzednio pomówić.
Nie śmiał przedłożyć sprawy do załatwienia, nim otrzymał od
niej rozkazy i nim rozkład dni i godzin dał im sposobność widzenia się. Gdy to załatwiono, minister proponował kandydatów
i pokazywał listę. Jeśli przypadkiem król zatrzymywał się nad
tym nazwiskiem, którego sobie życzyła pani de Maintenon,
minister poprzestawał na nim i kierował rozmowę tak, aby
dalszych już nie rozpatrywać. Jeżeli król zatrzymywał się na
kim innym, proponował, aby przejrzeć też innych kandydatów,
i korzystał z tego, by tamtą osobę wykluczyć. Rzadko proponował wyraźnie tego, o którego mu chodziło; zwykle przedstawiał
kilku, między którymi się wahał, aby króla zakłopotać wyborem.
Król wtedy pytał go o zdanie, on rozpatrywał kilka nazwisk
i wreszcie popierał tego, kogo chciał. Prawie zawsze król wahał
się jeszcze i pytał panią de Maintenon, co o tym sądzi. Uśmie-
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chała się, udawała nieświadomość, czasem coś mówiła o jakimś
innym, po czym powracała do kandydata ministra i rozstrzygała.
W rezultacie tej taktyki trzy czwarte łask i nominacji, które
załatwiano w jej gabinecie, oraz trzy czwarte pozostałej części
były w jej dyspozycji. Czasem też, jeśli nikogo nie popierała,
czynił to minister na własną rękę, nie bez jej wiadomości i poparcia, przy czym król niczego nie podejrzewał. Zdawało mu
się, że rozporządza wszystkim sam, a w rzeczywistości dysponował tylko małą cząstką władzy, i to przypadkiem, chyba że
przyszła mu fantazja kogoś poprzeć, co się bardzo rzadko zdarzało, albo też, że ktoś, kogo faworyzował, prosił go o poparcie
dla kogoś.
Co się tyczy spraw, to pani de Maintenon, jeżeli chciała, by
je załatwiono czy odrzucono, czy też w jaki inny sposób rozstrzygnięto, przygotowywała je uprzednio z ministrami i tej
samej sztuki używała. Zdarzało się to jednak rzadziej, niż gdy
była mowa o nominacjach i beneficjach. Widać więc, że ta
zręczna kobieta mogła uczynić prawie wszystko, co chciał»,
choć nie wszystko, co chciała, i nie zawsze wtedy i tak, jak
chciała.
Jeśli król się upierał, był w odwodzie inny podstęp. Unikano
decyzji komplikując i przewlekając sprawę, przedstawiając inną,
rzekomo z tamtą związaną, albo proponowano, by zażądać dodatkowych wyjaśnień. Dzięki temu pierwsze wrażenia ulegały
stępieniu i za drugim razem atak, zręcznie prowadzony, dawał
pożądany rezultat. Podobnie postępowano, by powiększyć bądź
to umniejszyć czyjeś przewiny, przypomnieć zasługi albo też
przejść nad nimi szybko do porządku i tak zgotować komuś
zgubę albo ułatwić karierę.
Oto co uczyniło pracę króla u pani de Maintenon tak ważną
dla osób postronnych, a dla niej tworzyło konieczność uzależniania ministrów od siebie. To też im pomogło wielce wznieść
się nad wszystko i powiększać bezustannie znaczenie i władzę
własną oraz swych bliskich, gdyż pani de Maintenon podsuwała
im, co mogła, aby ich sobie pozyskać w zupełności.
Nim przychodzili do pracy albo zaraz po ich wyjściu korzystała z wolnej chwili, by wybadać króla, jakie ma o nich zdanie, tłumaczyć ich lub chwalić, litować się nad ich ciężką pracą,
unosić się nad ich zasługami, a jeśli szło o jakąś ich korzyść,
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przygotować im drogę, czasem przełamać pierwsze lody pod
pozorem, że są tak skromni i w interesie króla leży, by ich zachęcić do wyręczania go i coraz lepszej pracy. Było to więc
zamknięte koło wzajemnych potrzeb i usług, o którym król nie
miał najmniejszego pojęcia. Stąd też ustawiczne wzajemne
względy.
Jeżeli wszakże pani de Maintenon nie mogła nic albo prawie
nic bez nich, oni także nie mogli się utrzymać bez niej, a tym
bardziej — wbrew niej. Gdy tylko dostrzegła, że nie uda jej się
nakłonić ich do swoich projektów, od których się uchylali, albo
też, gdy który z nich popadł u niej w niełaskę, jego zguba była
przesądzona i nie chybiła go nigdy. Trzeba jej było na to nieraz
wiele czasu, cieniowania, giętkości, na przykład gdy zniszczyła
Chamillarta. Louvois popadł w niełaskę jeszcze przed nim. Pontchartrain ocalał tylko dzięki dowcipowi, za co król go lubił,
i trudnościom finansowym podczas wojny, a także dzięki rozsądkowi i zręczności jego żony, która pozostała w przyjaźni
z panią de Maintenon jeszcze długo potem, gdy ta poróżniła
się z jej mężem, wreszcie dzięki złotym drzwiom kancelarii,
które otwarły się przed nim w samą porę. Książę de Beauvillier
dwakroć myślał, że tonie; nie byłby się uratował bez dwukrotnego cudownego zbiegu okoliczności, jak o tym piszę na właściwym miejscu.
Jeżeli ministrowie, i to nawet najbardziej wpływowi, tak zależni byli od pani de Maintenon, można sądzić, jak wielką była
jej władza nad resztą śmiertelników, nie mogących się bronić,
a nawet dostrzec, co im grozi. Wielu ludziom skręciła kark,
przy czym nie dowiedzieli się nigdy, dlaczego im się to przytrafiło, choć wysilali się niemało, by przyczynę upadku odkryć
i jej zapobiec.
Rzadkie i krótkie prace z generałami dowodzącymi armiami
przeprowadzano zwykle wieczorem przy niej i w obecności
sekretarza stanu od spraw wojny. Asystując przy sprawozdaniu
Pontchartraina, pełnym donosów szpiegowskich i najrozmaitszych plotek paryskich i dworskich, była w stanie wyrządzać
wiele złego i dobrego. Torcy nie pracował u niej i nie widywał
jej nigdy. Toteż nie lubiła go wcale, a jeszcze mniej jego żonę,
której nazwisko panieńskie d'Arnauld przekreślało wszystkie
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zasługi. Torcy'emu podlegała poczta. W jego to rozmowach sam
na sam z królem podawane były tajemnice listów; król pokazywał czasem pewne zdania pani de Maintenon, ale pozostawało
to bez konsekwencji, gdyż były to tylko urywki, jakie król
decydował się jej pokazać albo opowiedzieć.
Wszystkie sprawy zagraniczne były przedkładane Radzie
Państwa albo, jeżeli było coś szczególnie pilnego, Torcy przynosił natychmiast do króla. Żadnych więc godzin stałych ani
pracy z góry przewidzianej. Pani de Maintenon życzyła sobie
bardzo, żeby te konferencje mogły się odbywać u niej, by mieć
na sprawy państwowe taki sam wpływ, jaki miała na wszystkie
inne; Torcy jednak umiał nader roztropnie uniknąć tej niebezpiecznej pułapki. Bronił się twierdząc skromnie, że nie ma dość
spraw, by wypełnić nimi tego rodzaju konferencje. Nie to, żeby
król nie opowiadał pani de Maintenon wszystkiego, o czym była
mowa; czuła jednak, że wielką różnicę stanowi, czy będzie obecna podczas konferencji przewidzianej, na którą miałaby czas
i środki zręcznie przygotowane, czy też będzie zmuszona wypowiedzieć swoje zdanie wprost królowi, kiedy ją o to zapyta,
bez żadnej pomocy, licząc tylko na własne siły, stawić mu sama
czoło, kiedy zechce bronić raczej jednego stanowiska niż drugiego lub też otwarcie komuś szkodzić czy pomóc.
Król sam także był czujny, jeśli chodzi o te sprawy. Zdarzało
się, gdy zabierano się do rzeczy bez większych ostrożności i wybiegów, a król dostrzegał, że minister lub generał popiera krewnego czy protegowanego pani de Maintenon, ucinał dyskusję,
po czym mówił na wpół gniewnie, na wpół drwiąco: „Ten minister dobrze się wysługuje; gdyby od niego zależało, mianowałby tego to a tego, bo jest krewnym czy protegowanym pani
de Maintenon." Takie szarpnięcia munsztukiem czyniły ją bardzo
nieśmiałą i ostrożną, gdy chodziło o to, by otwarcie wypowiedzieć królowi swe zdanie o jakiejś sprawie czy osobie. Toteż
ktokolwiek się do niej zwracał, nawet w najdrobniejszych rzeczach, odpowiadała zawsze, że do niczego się nie miesza. Jeśli
nader rzadko mówiła coś ponadto, o ile rzecz interesowała departament ministra, na którego mogła liczyć, odsyłała do niego
i dodawała, że z nim pomówi. Powtarzam jednak, iż zdarzało
się to nadzwyczaj rzadko. Pomimo to nie przestawano udawać
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się do niej, aby przynajmniej nie mieć jej przeciw sobie, i w
nadziei, że mimo zdawkowej odpowiedzi uczyni może, o co się ją
prosi, co też zdarzało się niekiedy.
Było może pięć czy sześć osób w całym państwie, przeważnie
dawnych jej przyjaciół, którym odpowiadała nieco szczerzej,
lecz zawsze miękko i z rezerwą. Dla nich też rzeczywiście czyniła, co tylko mogła, ale choć jej się to udawało zazwyczaj, nie
można powiedzieć, żeby udawało się zawsze.
Niezwykła chęć mieszania się w sprawy zagraniczne, podobnie
jak mieszała się w inne, i niemożność ściągnięcia prac z tego
zakresu do swego gabinetu sprawiła, że dokonała szeregu zabiegów, dzięki którym uczyniła księżnę Orsini panią całej Hiszpanii i utrzymała ją na tym stanowisku aż do pokoju w Utrechcie
[1713], kosztem Torcy'ego oraz ambasadorów francuskich i hiszpańskich, czyli kosztem Hiszpanii i Francji. Pani Orsini była
dość zręczna, by wszystko przekazywać na jej ręce i upewniać
ją, iż rządzi dworem i państwem hiszpańskim tylko z jej woli
i na jej rozkaz.
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JAK KRÓL BRONIŁ SIĘ PRZED OTOCZENIEM

Le Tellier, na długo przedtem nim został kanclerzem [1677],
znał już króla dobrze. Jeden z jego najlepszych przyjaciół,
a miał ich wielu, bo potrafił sobie ludzi zdobywać, prosił go
o załatwienie mu pewnej sprawy, jaka miała być rozpatrywana
podczas pracy króla z nim. Le Tellier zapewnił go, że zrobi
wszystko, co będzie mógł. Przyjacielowi nie podobała się ta odpowiedź; odparł szczerze, że, ciesząc się takim wpływem, jaki
posiada, mógłby przyrzec coś pewniejszego. „Nie znasz terenu —
odpowiedział Le Tellier. — Na dwadzieścia spraw, jakie przedkładamy królowi do zatwierdzenia, jesteśmy pewni, że dziewiętnaście przejdzie według naszej woli. Równie pewni jesteśmy, że dwudziestą rozstrzygnie wprost przeciwnie. Otóż nie możemy przewidzieć, którą z tych dwudziestu spraw odrzuci, i często się zdarza, że będzie nią właśnie ta, na której nam najwięcej zależy. Król rezerwuje sobie tego dżokera, aby dać nam
odczuć, że jest panem i że to on rządzi. I jeżeli przypadkiem
uprze się przy jakiej sprawie, a sprawa jest dość ważna sama
przez się albo przez wagę, jaką my do niej przykładamy, byśmy
się także upierali przy naszym rozwiązaniu, wówczas, choć rzadko wypadek taki zachodzi, wybuch gniewu jest pewny. Ale,
prawdę mówiąc, po tym wybuchu i wywróceniu naszych projektów, rad, że nam dowiódł, iż nic bez niego nie możemy,
zmartwiony sprawioną nam przykrością, król mięknie i wówczas
możemy załatwić każdą inną sprawę, na jakiej nam zależy."
Oto jak król postępował przez całe życie wobec ministrów,
zawsze doskonale wodzony przez nich, nawet przez najmłodszych i najmierniejszych, nawet przez najmniej wpływowych
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i poważanych, zawsze czujny, by nim nie być, i zawsze przekonany, że mu się udało tego uniknąć.
Podobnie postępował i z panią de Maintenon, wobec której
od czasu do czasu wybuchał straszliwym gniewem, z czego
zresztą sam był bardzo zadowolony. Niekiedy ona zaczynała
płakać w jego obecności i przez parę dni czuła się jak na szpilkach. Odkąd wprowadziła do króla Fagona zamiast d'Aquina,
którego wypędziła, gdyż był z poręki pani de Montespan, ona
zaś chciała mieć na stanowisku pierwszego lekarza człowieka
zupełnie sobie oddanego, bardzo inteligentnego, którego przywiązała do siebie, kiedy towarzyszył jej i księciu du Maine
w podróżach do wód, człowieka, który mając najbliższy dostęp
do króla mógł jej oddawać nieustanne usługi — odtąd, ile razy
król robił jej sceny, udawała chorą i tym sposobem zwykle
cała rzecz kończyła się z największą dla niej korzyścią.
Nie znaczy to wcale, by ten podstęp czy nawet rzeczywistość
najbardziej realna mogły zmusić króla do czegokolwiek. Był to
człowiek jak najbardziej samolubny, nie liczący się z nikim,
ktokolwiek by to był, inaczej jak w zależności od własnej osoby.
Na tym punkcie był niezmiernie twardy. W okresie swego
życia, kiedy był najczulszy dla kochanek, ich słabości, najbardziej niedogodne w podróży i nie nadające się do uroczystego
stroju dworskiego (bo nawet najwyżej uprzywilejowane panie
nie mogły się ukazać w karecie ani w żadnym miejscu dworu
inaczej ubrane, nim Marly złagodziło te zwyczaje), nic, mówię,
nie mogło ich zwolnić od przestrzegania nakazów etykiety.
Ciężarne, chore, w niecałe sześć tygodni po porodzie, w innych
niekorzystnych okolicznościach, musiały być ubrane w stroje
uroczyste, ozdobione klejnotami i ściśnięte, jeździć tak do
Flandrii i dalej jeszcze, tańczyć, nie dosypiać, bywać na zabawach, jeść, weselić się, być miłe, przenosić się z miejsca na
miejsce, nie okazywać lęku ani wstrętu wobec niepogody, upału,
zimna, wiatru, kurzu, i to w oznaczonych dniach i godzinach,
bez najmniejszego opóźnienia. Tak samo król traktował swoje
córki. Widziano, że nie więcej miał względów dla księżny de
Berry ani nawet dla księżny Burgundzkiej,46 cokolwiek mówili
i czynili Fagon, pani de Maintenon i inni, choć księżnę Burgundzką kochał serdecznie, na ile tylko go było stać. Obie po-
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roniły wskutek tego, co król przyjął z ulgą, choć nie miały jeszcze
dzieci.
Podróżował zawsze w karecie pełnej kobiet. Najpierw były
to jego metresy, potem córki nieślubne, synowe, czasem księżna
Orleańska i inne panie, jeśli znalazło się jeszcze miejsce. Tak
było tylko przy wyjazdach na polowania albo do Fontainebleau,
do Chantilly, do Compiegne i innych, dalszych już podróżach.
Na strzelanie, na spacer czy na nocleg do Marly lub do Meudon
jeździł sam w kolasie. Lękał się rozmów, które wysocy urzędnicy
mogliby wobec niego prowadzić w karocy; mówiono, że to stary
Charost, który przeszło czterdzieści lat temu chętnie wykorzystywał podróże, aby powiedzieć królowi pewne prawdy, nauczył
go tego. Dogadzało to także ministrom, inaczej bowiem byliby
niepokojeni codziennie.
W jego karecie podczas podróży było zawsze pełno różnych
rzeczy do jedzenia: mięsa, ciast, owoców. Jeszcze nie ujechano
ćwierć mili, kiedy król pytał, czyby kto czego nie zjadł. Sam
nigdy nic nie brał do ust między posiłkami, nawet owoców;
bawiło go jednak, gdy widział, jak inni jedzą, i to tak, że mało
nie pękną. Należało być głodną, wesołą, jeść z apetytem i chętnie, inaczej król miał to za złe i nawet cierpko wypominał, że
udaje się delikatną, wybredną, że przybiera się tony; nie przeszkadzało, że te same panie i księżne, które jadły przy jego
stole kolację tego dnia, musiały jeść tak chętnie, jak gdyby
cały dzień nic w ustach nie miały, a to pod grozą takiego samego
niezadowolenia. Poza tym nie wolno było wspomnieć o żadnej
potrzebie, już nie mówiąc o tym, że dla kobiet byłoby to bardzo
krępujące, gdyż straż przyboczna jechała z przodu i z tyłu,
a koniuszowie z boków. Podnosili kurz, który wszystko pokrywał. Król lubił świeże powietrze, więc szyby w oknach były
spuszczone i uważałby to za niestosowne, gdyby która z pań
zaciągnęła firankę, by się ochronić przed słońcem, wiatrem lub
zimnem. Nie wolno było w ogóle na to zważać ani na żadną
inną niewygodę. Król podróżował zawsze bardzo szybko, najczęściej rozstawnymi końmi. Zasłabnąć — byłoby niewybaczalnym uchybieniem.
Pani de Maintenon, która nader bała się świeżego powietrza
i innych niewygód, również nie zdołała nigdy uzyskać na tym
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punkcie żadnych przywilejów. Udało jej się tylko, pod pretekstem skromności i innych racji, podróżować oddzielnie, jak
to już opisałem. Ale w jakimkolwiek znajdowałaby się stanie,
musiała jechać, znaleźć się w miejscu wyznaczonym, być obecną
i rozpakowaną, nim król do niej zajdzie. Wiele razy jeździła do
Marly w stanie, w jakim nikt nie kazałby wstać z łóżka służącej.
Raz pojechała tak do Fontainebleau i nikt doprawdy nie wiedział, czy dojedzie żywa. Jakkolwiek się czuła, król zawsze odwiedzał ją w wyznaczonych godzinach i robił, co zamierzał; co
najwyżej kładła się do łóżka. Często miała gorączkę i pot spływał z niej grubymi kroplami; król, który, jak już mówiłem,
lubił świeże powietrze i bał się zaduchu, dziwił się wchodząc
do jej pokoju, że wszystkie okna są pozamykane, kazał je otwierać i nie pozwolił zamknąć, choć widział, jak jest słaba pani
de Maintenon, a noc zimna, i tak aż do dziesiątej godziny wieczór, kiedy to szedł na kolację. Jeśli miała być muzyka, ani
gorączka, ani ból głowy nie był żadną przeszkodą, ani sto świec
świecących prosto w oczy. Tak to król nie zmieniał nigdy swego
trybu życia, nie pytając nawet pani de Maintenon, czy jej to
dogadza.
Służba jej, bo każdy szczegół jest tu ciekawy, nieliczna, mało
się pokazywała, była skromna, pełna szacunku, pokorna, milcząca, nigdy niczym się nie pyszniła. Był to nastrój domu i kto
by go nie dzielił, byłby wydalony. Z czasem ludzie ci dochodzili
do skromnych fortunek, zależnie od stanowiska, co nie mogło
budzić zazdrości ani powodować plotek. Wszyscy żyli w dostatku
mniejszym lub większym, ale cichym. Jej służące wiodły całe
życie w zamknięciu; nie tylko nie chciała, aby wychodziły, ale
nawet nie pozwalała im nikogo przyjmować. Król znał je wszystkie i często z nimi rozmawiał, kiedy przychodził do pani de
Maintenon, a jej jeszcze nie było.
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INNE SZCZEGÓŁY O PANI DE MAINTENON

Mówiłem już, że pani de Maintenon była zwykłą osobą, jak
wszystkie inne, gdy występowała publicznie. Prywatnie była
królową, czasem nawet wobec publiczności, jak w obozie w Compiegne albo na spacerach w Marly, kiedy łaskawie zgadzała się
brać w nich udział, bo król miał jej coś nowego do pokazania.
Tu muszę przyznać, że jestem w ambarasie między dwoma niebezpieczeństwami: powtarzać się czy pominąć pewne szczegóły
i ciekawostki, których brak nam we wszystkich historiach
i prawie we wszystkich pamiętnikach różnych wieków. Chciałoby się widzieć władców wraz z ich metresami i ministrami
w życiu codziennym. Poza zrozumiałą ciekawością, poznalibyśmy
z nich obyczaje tamtych czasów, talenty monarchów, ich kochanek, ministrów, faworytów, ich najbliższego otoczenia, sposoby, jakich używano, aby kierować monarchami lub też dochodzić do rozmaitych własnych celów. Jeśli rzeczy te mogą
uchodzić za ciekawe, a nawet pouczające w stosunku do wszelkich panowań, są one nimi tym bardziej, jeśli chodzi o okres
tak długi i wypełniony zdarzeniami, jak panowanie Ludwika
XIV oraz drugiej jeszcze osoby, jedynej w dziejach monarchii
od najdawniejszych czasów, osoby, która potrafiła przez trzydzieści dwa lata grać rolę zausznika, metresy, żony, ministra
i władczyni wszechpotężnej, i to po długim okresie, kiedy była
niczym i, jak to się mówi, wycierała obce kąty. Oto co mnie
ośmiela do powtarzania się. Wszystko razem wziąwszy pod rozwagę, sądzę, iż lepiej ryzykować, że mi się zdarzy coś powtórzyć, niż pozbawić czytelnika szczegółów tak interesujących.
Wróćmy więc na chwilę po naszych śladach.
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W życiu prywatnym jako królowa pani de Maintenon pozostawała zawsze w swoim fotelu, w najdogodniejszym miejscu
pokoju, wobec króla, wobec całej rodziny królewskiej, nawet
wobec królowej angielskiej. Wstawała co najwyżej, by przywitać księcia Orleańskiego lub delfina, gdyż obaj rzadko u niej
bywali. Książąt krwi widywała zasadniczo tylko na audiencjach, to jest — tak jakby nigdy. Ale delfin, jego synowie, książę Orleański i jego syn, książę de Chartres, składali jej wizyty
zawsze, ilekroć wyjeżdżali do wojska, i w ten sam dzień, kiedy
zeń powracali, czy też nazajutrz rano, jeśli przybyli za późno.
Dla żadnych innych książąt krwi ani ich żon, ani bastardów królewskich nie wstawała, ani dla nikogo innego, tylko podnosiła się
nieco dla osób prostych, z którymi nie utrzymywała stosunków
i którzy uzyskali audiencję. Była bowiem skromna i grzeczna
i okazywała to zawsze tym właśnie sposobem.
Nigdy prawie nie mówiła do księżny delfinowej inaczej jak
„kochaneczko", nawet w obecności króla i pań pałacowych, i to
aż do jej śmierci. Gdy mówiła o niej czy o księżnej Burgundzkiej wobec tych pań, nigdy nie mówiła: „księżna pani Burgundzka" czy „księżna pani de Berry", ale zawsze tylko: „księżna
Burgundzka", „księżna de Berry". Tak samo mówiła o książętach
Burgundii i de Berry. Można stąd sądzić, jak się wyrażała
o innych.
Mówiłem już, jak wzywała do siebie królewny, legalne i nieślubne, jak im głowy zmywała, z jakim drżeniem zjawiały się
na jej rozkaz, z jakim płaczem wychodziły, jak były niespokojne, póki trwała ich niełaska. Tylko jednej księżnej Burgundzkiej udało się wziąć nad nią górę, dzięki jej niezrównanemu
urokowi i troskliwości, z jaką się z panią de Maintenon obchodziła. Nie nazywała jej nigdy inaczej jak tylko „ciocią".
Co zawsze zdumiewało, to spacery z królem, o czym już
uprzednio mówiłem, w ogrodach Marly, na które się zgadzała
przez nadmiar uprzejmości. Król byłby stokroć swobodniejszy
w obecności królowej, mniej rycerski i nadskakujący. Był to
szacunek jak najbardziej podkreślany wobec dworu i wszystkich mieszkańców Marly, jacy tylko chcieli się zjawić. Król
uważał się za zwykłego obywatela, kiedy znajdował się w Marly.
Ich pojazdy szły razem tuż przy sobie, bo pani de Maintenon
nigdy nie chciała wsiąść do kolasy. Król jechał sam w swojej,
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ona w lektyce. Jeżeli w orszaku znajdowały się księżna delfinowa, księżna de Berry czy córki królewskie, szły z tyłu albo
z boku pieszo, a jeżeli w pojazdach, z innymi paniami, to z tyłu,
w pewnej odległości, nigdy jej nie wyprzedzając. Często król
szedł pieszo obok lektyki. Co chwila zdejmował kapelusz i pochylał się, aby mówić do pani de Maintenon albo odpowiedzieć,
jeżeli do niego coś powiedziała, co czyniła znacznie rzadziej niż
on, miał bowiem zawsze coś do powiedzenia jej albo do pokazania. Ponieważ lękała się świeżego powietrza nawet w najpiękniejszą i najspokojniejszą pogodę, za każdym razem opuszczała
szybę o trzy cale i zaraz potem ją podnosiła. Gdy stawiano
lektykę na ziemi, aby mogła podziwiać nową fontannę, postępowała tak samo. Nieraz wówczas księżna delfinowa siadała na
przednim drążku i przyłączała się do rozmowy, ale szyba od
frontu nie była nigdy opuszczana. Przy końcu spaceru król odprowadzał panią de Maintenon aż do pałacu, żegnał się z nią,
a sam spacerował jeszcze dłużej. Było to widowisko, do którego
nie można było przywyknąć. Takie drobiazgi prawie zawsze
uchodzą uwagi i nie pojawiają się w pamiętnikach. A przecież
one właśnie dają bardziej niż cokolwiek innego ścisłe pojęcie
o tym, czego się w pamiętnikach szuka, to jest charakteru tego,
co było, a co przedstawia się dzięki tym szczegółom w sposób
naturalny, bo przez fakty.
Prowadzenie się żon wnuków królewskich, jego córek nieślubnych, polecenia, jakie im należy wydać, miłostki i nabożeństwa, przypadłości pań dworu, najrozmaitsze przygody, zachowanie się żon ministrów i ich samych, donosy najróżniejszego
gatunku, jakich dwór był pełen, zabawy i wycieczki księżniczek
z damami, wszystko, co się na nich działo, kary, a czasem wygnania, które im wymierzano, nagrody, odznaczenia, pozwolenia
na pobyt w Marly czy na zabawę u księżny delfinowej — oto
sprawy, jakimi zajmowała się pani de Maintenon. Bawiła nimi
króla, który skłonny był brać je na serio. Były użyteczne, bo
pozwalały podtrzymywać konwersację, szkodzić komu albo pomóc i zachodzić z daleka króla z różnymi sprawami, które umiała mu przy tej okazji podsuwać zręcznie z prawa i lewa.
Mówiłem już, że odpowiadała każdemu, co się do niej uciekał,
że nie miesza się do niczego. Ci zaś, co się z nią bliżej stykali,
narażeni byli na ową niewiarygodną wrodzoną niestałość, która
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sprawiała, że bez żadnych powodów tak często zmieniała zamiłowania, skłonności i pragnienia. Lekarstwa, których na to szukano, stawały się trucizną. Jedynym wyjściem było prześliznąć
się nad tą zmianą, trzymać sią na uboczu, jak człowiek chroni
się przed deszczem zbaczając nieco z drogi. Czasem zbliżała się
znowu i stawała się szczera sama z siebie, jak przedtem sama
z siebie zamykała się w sobie i oddalała. Jeśli tak się nie stało,
nie było żadnej nadziei. Te mutacje, dotyczące zarówno spraw,
jak i ludzi, niszczyły ministrów, ludzi, którzy z nią załatwiali
jakiekolwiek sprawy, i panie, bardzo nieliczne, których życiem
wpadło jej na myśl pokierować. Co jej się podobało nie dalej
jak wczoraj, dziś już było uchybieniem; co pochwaliła, nawet
sama proponowała, potępiała potem, tak że nigdy człowiek nie
wiedział, czy zasłużył na miłość, czy nienawiść. Tłumaczyć się
zmiennością jej zdania byłoby dla każdego zgubą. Rozciągała się
ona aż na sposób ubierania czy czesania i nikt z tych, co zbliżyli się do niej z jakiegokolwiek tytułu, nie uniknął w mniejszej
lub większej mierze skutków tej nieznośnej niestałości. Chęć
panowania i rządzenia były to jedyne rzeczy, w których nigdy
się nie zmieniła.
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ŚLUB KSIĘCIA DE CHARTRES (1692)

Król, przejęty pragnieniem urządzenia swych dzieci nieślubnych, z dnia na dzień wywyższał je i już wydał dwie córki za
dwu książąt krwi; jedna, księżna Conti, jedyna córka jego i pani
de la Valliere, była wdową bezdzietną. Druga, najstarsza córka
króla i pani de Montespan, była żoną księcia de Bourbon. Bardziej jeszcze od króla pani de Maintenon zamyślała, i to już od
dawna, podnieść je wyżej, i oboje chcieli wydać pannę de Blois,
drugą córkę króla i pani de Montespan, za księcia de Chartres.
Był to najbliższy i jedyny rzeczywisty bratanek króla, stojący
znacznie wyżej od innych książąt krwi jako wnuk królewski
[Ludwika XIII] i syn księcia Orleańskiego. Małżeństwa obu wyżej wspomnianych książąt krwi wywołały powszechny skandal.
Król dobrze o tym wiedział i zdawał sobie sprawę z wrażenia,
jakie uczyni ten ślub, niewspółmiernie bardziej rzucający się w
oczy. Od czterech lat rozważał już ten projekt w głowie i przedsiębrał pierwsze kroki. Były one tym trudniejsze, że książę
Orleański był nieskończenie przywiązany do wszystkiego, co miało związek z jego wysokim stanowiskiem, a księżna47 pochodziła
z rodu, który brzydził się mezaliansami i nieślubnymi dziećmi,
oraz miała charakter tego rodzaju, że trudno było sobie wyobrazić, by kiedykolwiek spodobało jej się takie małżeństwo syna.
Aby przezwyciężyć tyle przeszkód, król zwrócił się do wielkiego koniuszego, z którym zawsze żył poufale, by pozyskał
swego brata, kawalera Lotaryńskiego, który znowu rządził księciem Orleańskim. Miał twarz uroczą, a książę nie miał gustu
do kobiet i wcale się z tym nie krył. Tenże gust sprawił, że kawaler Lotaryński faktycznie stał się jego panem i pozostał nim
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całe życie. Obaj bracia chętnie się zgodzili przypodobać królowi
na punkcie tak drażliwym, postanawiając, jako ludzie zręczni,
wynieść stąd własne korzyści. Początki tych spraw datowały
się z lata 1688 roku. Był już tylko tuzin kawalerów orderu Sw.
Ducha; każdy widział, że nową promocję trudno dłużej odwlekać. Bracia poprosili o nią, i to w kolejności przed książętami.
Król z powodu tej pretensji nie dał jeszcze nigdy żadnemu księciu Lotaryńskiemu orderu Sw. Ducha i trudno mu było się do
tego skłonić. Bracia jednak trzymali się mocno i wygrali: kawaler Lotaryński, opłacony z góry, zaręczył za zgodę księcia Orleańskiego na ślub i obiecał też znaleźć sposoby uzyskania zgody
księżny oraz księcia de Chartres.
Młody ten książę, gdy wyszedł spod opieki kobiet, oddany został w ręce Saint-Laurenta. Był to człowiek niewielkiego znaczenia, zastępca mistrza ceremonii od wprowadzania ambasadorów do księcia Orleańskiego. Powierzchowność miał nikczemną,
ale, by wszystko rzec w jednym zdaniu, był to najwłaściwszy
człowiek tego stulecia dla wychowania księcia i wykształcenia
wielkiego króla. Niskie pochodzenie przeszkodziło mu zostać
tytularnym wychowawcą księcia, ale jego niezwykłe zasługi
sprawiły, że był wychowawcą wyłącznym. Gdy ze względu na
opinię trzeba było dać księciu guwernera, dano mu go tylko dla
pozoru, a Saint-Laurent zachował zawsze całkowite zaufanie
i pełną władzę nad chłopcem.
Był on w przyjaźni z proboszczem parafii Sw. Eustachego,
człowiekiem nadzwyczaj zacnym. Proboszcz miał służącego nazwiskiem Dubois48. Poprzednio był on u lekarza arcybiskupa
Reims, Le Telliera, który odkrył w nim zdolności i kazał go
uczyć, tak że służący ów znał wyśmienicie literaturę, a nawet
historię. Był jednak służącym, nic nie posiadał i po śmierci
swego pierwszego pana przystał do proboszcza Sw. Eustachego.
Proboszcz polubił służącego, ale wiedząc, że niewiele będzie
mógł mu pomóc, odstąpił go Saint-Laurentowi, przy którym
chłopiec mógł mieć lepsze widoki. Saint-Laurent przyzwyczaił
się do niego i z biegiem czasu zaczął go używać jako pisarza
przy nauce księcia de Chartres. Potem, pragnąc mieć z niego
większy pożytek, uczynił go klerykiem, by go nieco podnieść,
i wprowadził go na lekcje z księciem, aby mu pomagał w przygotowywaniu lekcyj, pisaniu wypracowań, szukaniu słówek
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w dykcjonarzach. Widywałem go tysiąc razy przy tych jego początkach, gdy chodziłem bawić się z księciem. Następnie, kiedy
Saint-Laurent zaczął zapadać na zdrowiu, Dubois sam prowadził
lekcje i prowadził je bardzo dobrze, a jednocześnie zyskiwał
sobie sympatię księcia.
Saint-Laurent zmarł nagle. Dubois w zastępstwie prowadził
naukę dalej; odkąd jednak stał się prawie księdzem, znalazł
drogę, by przypodobać się kawalerowi Lotaryńskiemu i jego
przyjacielowi, markizowi d'Effiat, pierwszemu koniuszemu księcia Orleańskiego, równie dobrze widzianemu przez swego pana.
Uczynić Dubois wychowawcą za jednym zamachem — tego nie
można było proponować, ale jego protektorzy najpierw oddalili
moment wyznaczenia nowego guwernera, po czym skorzystali
z postępów czynionych przez księcia, aby nic nie zmieniać i pozwolić Dubois działać; wreszcie wyrwali dla niego tę funkcję.
Nigdy nie widziałem człowieka bardziej zadowolonego, i nie
bez racji. To niezwykłe zobowiązanie, a bardziej jeszcze konieczność trzymania się na tym stanowisku — przywiązywały
go coraz bardziej do protektorów, i nim to posłużył się kawaler
Lotaryński, aby pozyskać zgodę księcia de Chartres na zamierzone małżeństwo.
Dubois zdobył sobie jego zaufanie. Łatwo mu było, mając do
czynienia z chłopcem w tym wieku, mało wyrobionym i niedoświadczonym, nastraszyć go królem i księciem Orleańskim,
a z drugiej strony, przedstawić mu raj na ziemi. Wszystkie jego
zabiegi dały jednak tyle tylko, że książę nie odmawiał; ale też
nic więcej nie było potrzeba, by osiągnąć powodzenie tego przedsięwzięcia. Dubois wystąpił wobec księcia de Chartres dopiero
przed samym wykonaniem planu; książę Orleański był już pozyskany i skoro tylko król otrzymał odpowiedź księdza Dubois,
natychmiast przystąpił do ukończenia sprawy. Dzień czy dwa
przedtem księżna zwąchała niebezpieczeństwo. Powiedziała swemu synowi, jak niegodne byłoby to małżeństwo, a uczyniła to
z całą siłą, jakiej jej nie brakowało. Wzięła od niego słowo, że
zgody nie wyrazi. A więc słabość wobec guwernera, słabość wobec matki, niechęć z jednej strony, strach z drugiej, a ze wszystkich stron wielkie zamieszanie.
Pewnego popołudnia, bardzo jeszcze wcześnie, gdy przechodziłem wyższą galerią, zobaczyłem, jak książę de Chartres wycho-
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dzi tylnymi drzwiami ze swego apartamentu, bardzo zmieszany
i smutny, a za nim jeden tylko podoficer straży księcia Orleańskiego. Ponieważ spotkałem go, zapytałem, dokąd śpieszy o tak
wczesnej porze. Strapiony książę odpowiedział mi porywczo, że
idzie do króla, który posłał po niego. Nie uważałem za stosowne
mu towarzyszyć i zwracając się do mego guwernera powiedziałem, że przewiduję tu jakieś sprawy małżeńskie i rzecz wnet
stanie się głośna. Wieści o tym przenikały do mnie od paru dni,
a ponieważ spodziewałem się mocnych scen, przeto zaciekawiony obserwowałem bacznie, co dalej nastąpi.
Książę de Chartres zastał króla samego z księciem Orleańskim
w gabinecie; nie spodziewał się, że spotka tam swego ojca. Król
powitał przyjaźnie księcia de Chartres i powiedział mu, że chciałby się zająć jego przyszłością, że wojna szalejąca ze wszech
stron uniemożliwia mu znalezienie księżniczek, które by mu odpowiadały; że księżniczek krwi w jego wieku nie ma; że nie może
mu lepiej okazać swych serdecznych uczuć, jak ofiarując mu
swą córkę, której dwie siostry zaślubiły książąt krwi; że to
uczyni go także zięciem króla, nie tylko bratankiem, ale że jakkolwiek gorąco pragnie tego małżeństwa, nie chce go do niego
zniewalać i pozostawia mu całkowitą swobodę wyboru. Ta przemowa, wygłoszona z właściwym królowi majestatem, wytrąciła
z równowagi księcia, nieśmiałego i nie mającego daru szybkiej
odpowiedzi. Sądził, że wykręci się z sytuacji tak niebezpiecznej,
chowając się za księcia i księżnę Orleańskich, i wybełkotał, że
król jest panem, ale on uzależnia swoją wolę od zdania rodziców. „To dobrze o księciu świadczy — odpowiedział król — ale
z chwilą kiedy się książę na to zgadzasz, twoi rodzice się nie
sprzeciwią. — I zwracając się do Orleańczyka: — Nieprawdaż,
bracie?" Książę Orleański zgodził się, jak to już był poprzednio
oświadczył królowi, ten zaś zaraz powiedział, że teraz już idzie
tylko o zgodę księżnej, natychmiast też po nią posłał. Tymczasem
zaczął rozmawiać z księciem Orleańskim, przy czym obaj zdawali się nie dostrzegać zmieszania i przygnębienia księcia de
Chartres.
Księżna Orleańska weszła i król od razu powiedział jej, że
liczy na to, iż nie zechce się sprzeciwiać rzeczy, której książę
jej małżonek sobie życzy, a na którą syn się zgadza: chodzi
o jego małżeństwo z panną de Blois, czego on sam pragnie go-
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raco; po czym dodał krótko to, co mówił już księciu de Chartres.
Wszystko to wygłosił z miną imponującą, jakby nie wątpił ani
chwili, że księżna może być tylko zachwycona projektem, choć
był najzupełniej pewny, że jest przeciwnie. Księżna, licząc na
odmowę, na co książę syn dał jej słowo (którego nawet dotrzymał, jak mógł, przez swą odpowiedź zmieszaną i warunkową),
uczuła, że przegrała, i oniemiała. Rzuciła dwa wściekłe spojrzenia mężowi i synowi, rzekła, iż skoro oni tego chcą, ona nie ma
nic do powiedzenia, po czym złożyła lekki ukłon i wróciła do
siebie. Książę de Chartres poszedł za nią natychmiast, ale nie
dając mu opowiedzieć sobie, jak się rzecz odbyła, zwymyślała
go zalewając się łzami, po czym wyrzuciła syna za drzwi.
Nieco później książę Orleański wyszedłszy od króla wstąpił
do niej. Poza tym, że nie wyrzuciła go jak syna, nie potraktowała go lepiej, tak że wyszedł od niej mocno skonfundowany,
nie mając możności rzec ani słowa. O czwartej po południu cała
ta scena była skończona. Wieczorem tego dnia miał się odbyć
apartament, co miało miejsce zimą trzy razy w tygodniu, w innych trzech dniach dawano komedię, niedziela zaś była wolna.
Apartamentem nazywano zebranie całego dworu, od godziny
siódmej do dziesiątej, kiedy to król siadał do stołu. Odbywało
się ono w wielkim apartamencie, od salonu przy końcu wielkiej
galerii aż do trybuny przy kaplicy. Najpierw była muzyka,
potem przez wszystkie komnaty rozstawiano stoły gotowe do
najróżniejszych gier: lancknecht, w którego delfin i książę
Orleański zawsze razem grywali, bilard — jednym słowem, zupełna swoboda składania partii, kto z kim chciał, i żądania nowych stołów, jeżeli wszystkie były zajęte. Za bilardem była
sala przeznaczona na bufet, wszystko rzęsiście oświetlone. Początkowo król bywał na tych zebraniach i sam także grywał.
Później przestał przychodzić, niemniej jednak życzył sobie, żeby
nikt ich nie zaniedbywał, każdy więc starał mu się obecnością
swą przypodobać. Tymczasem król spędzał wieczory u pani de
Maintenon, pracując kolejno z poszczególnymi ministrami.
Gdy tylko muzyka się skończyła, król posłał na apartamenty
po delfina i księcia Orleańskiego, którzy już grali w lancknechta;
po księżnę Orleańską przypatrującą się z roztargnieniem jakiejś
partii lombra, przy której zasiadła; po księcia de Chartres, grającego markotnie w szachy, i pannę de Blois, która ledwie że
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zaczęła bywać w towarzystwie. Tego wieczora była niezwykle
wystrojona, choć nie wiedziała, a nawet nie domyślała się niczego, tak że wezwana do króla, nieśmiała i bojaźliwa, pewna
była, że dostanie jaką reprymendę. Drżała tak bardzo, że pani
de Maintenon wzięła ją na kolana i trzymała cały czas, ledwie
mogąc dodać jej odwagi. Gdy się dowiedziano o wezwanych do
króla osobistościach, i to wraz z panną de Blois i panią de Maintenon, natychmiast rozeszła się pogłoska o małżeństwie, właśnie
w tym samym czasie, kiedy król zawiadamiał o nim oficjalnie
wezwane osoby. Trwało to krótką chwilę, po czym wezwani
wrócili na apartamenty i wiadomość została podana publicznie.
Wszedłem zaraz potem. Zastałem dwór skupiony w małe grupki, na wszystkich twarzach malowało się wielkie zdumienie.
Dowiedziałem się, skąd się ono bierze, co mnie nie zdziwiło, bo
pamiętałem spotkanie, które miałem wczesnym popołudniem.
Księżna spacerowała po galerii z Chateautiers, swą faworytką,
godną tego stanowiska. Chodziła wielkimi krokami z chusteczką
w ręku, płacząc bez skrępowania, mówiąc dość głośno, gestykulując, wyobrażając nieźle Ceres szukającą z gniewem porwanej córki, Proserpiny, i domagającą się od Jowisza jej zwrotu.
Każdy z szacunkiem ustępował jej z drogi i przechodził tylko,
by dostać się do apartamentów. Delfin i książę Orleański powrócili do lancknechta. Pierwszy zdał mi się jak co dzień, ale nie
widziałem nic równie zawstydzonego jak oblicze księcia Orleańskiego ani równie zażenowanego jak cała jego postać; stan ten
trwał u niego przeszło miesiąc. Książę jego syn zdawał się zrozpaczony, a panna de Blois w zakłopotaniu i smutku bezgranicznym. Mimo młodego wieku i perspektyw niezwykle świetnego
mariażu widziała i odczuwała jego sztuczność, i lękała się jego
skutków. Ogólnie, poza bardzo małym gronem ludzi, panowała
konsternacja. Lotaryńczycy tryumfowali. Sodomia i podwójne
cudzołóstwo przysłużyło im się dobrze i przyniosło korzyści.
Cieszyli się swym sukcesem, skoro najedli się już wstydu. Bo
też mieli się z czego cieszyć.
Ogłada towarzyska sprawiła, że apartament w owym dniu
zdawał się spokojny, w rzeczywistości jednak był żywy i ciekawy. Wydał się za krótki, choć trwał tyle co zwykle. Potem
była kolacja królewska, z której nie chciałem niczego uronić.
Król wyglądał jak zazwyczaj. Książę de Chartres siedział koło
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matki, która ani razu nie spojrzała na niego ani na księcia
Orleańskiego. Oczy miała pełne łez, które padały od czasu do
czasu, obcierała je i spoglądała wokoło, jakby chciała sprawdzić
wyraz twarzy każdego. Książę jej syn miał także oczy mocno
czerwone i oboje nic prawie nie jedli. Zauważyłem, że król podawał księżnej wszystkie półmiski, jakie stały przed nim, ona
zaś odmawiała bardzo opryskliwie, co do końca nie zraziło króla
w jego atencji i uprzejmości wobec niej.
Zauważyli jeszcze wszyscy, że gdy odchodzono od stołu, na
zakończenie cercle'u na stojąco, co trwało krótką chwilę, w pokoju króla, on złożył jej ukłon bardzo wyraźny i niski, ona zaś
w tej samej chwili wykręciła się na pięcie tak dokładnie, że gdy
się król wyprostował, zobaczył już tylko jej plecy i ją samą
idącą w stronę drzwi.
Nazajutrz cały dwór był u księcia Orleańskiego, u księżny
i u księcia de Chartres, ale bez słów. Poprzestawano na złożeniu ukłonu i wszystko odbyło się w zupełnym milczeniu. Potem
wszyscy poszli czekać jak zwykle na zakończenie rady i przejście króla na mszę. Księżna przyszła także; książę jej syn zbliżył się do niej jak co dzień, aby ucałować jej rękę. W tejże chwili księżna wymierzyła mu policzek tak głośny, że słychać go
było na odległość kilku kroków. Napełniło to konfuzją biednego
księcia, a licznych widzów, wśród których i ja byłem, bezgranicznym zdumieniem. Tego samego dnia ogłoszono olbrzymi posag,
a nazajutrz król złożył wizyty księciu i księżnej Orleańskim, co
się odbyło w nastroju nader smutnym. Odtąd nie myślano już
o niczym, tylko o przygotowaniach do ślubu.
W niedzielę zapustną król wydał wielki bal „prowadzony",
czyli otwarty braniem, po którym tańczono parami. Z rana byłem u księżny Orleańskiej. Nie mogła się powstrzymać, aby mi
nie powiedzieć tonem uszczypliwym i strapionym, że widocznie
cieszę się zabawami, jakie będą na dworze, co jest zrozumiałe
w moim wieku, ona jednak jest już stara i chciałaby być od nich
jak najdalej. Książę Burgundzki tańczył po raz pierwszy i prowadził branie z księżniczką Orleańską. Był to również pierwszy
bal u króla, na którym tańczyłem; prowadziłem pannę de Sourches, córkę wielkiego sędziego dworu, która tańczyła bardzo
dobrze. Wszyscy byli wspaniale ubrani.
Niedługo potem nastąpiły zaręczyny i podpisanie aktu inter-
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cyzy ślubnej w gabinecie królewskim, w obecności całego dworu.
Tego samego dnia ogłoszono skład domu przyszłej księżnej de
Chartres: król dał jej kawalera honorowego i damę przyboczną,
co dotąd rezerwowane było wyłącznie dla królewien, poza tym
damę dworu, co już było zgodne z tak niezwykłą innowacją.
Kawalerem honorowym został pan de Villars, damą honorową
marszałkowa de Rochefort, zaś hrabina de Mailly damą przyboczną.
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MARKIZ DE VILLARS (1623—1698)

Villars był wnukiem aplikanta sądowego w Coindrieu, najlepiej zbudowanym mężczyzną we Francji, człowiekiem najwspanialszego oblicza. Bito się tęgo w owych czasach, on zaś
był dzielny i nieźle władał szpadą; bardzo jeszcze młody zdobył
sobie sławę w pojedynkach. W oczach księcia de Nemours
zrównoważyło to jego skromne pochodzenie, lubił bowiem ludzi
dzielnych; dość że przyjął go do służby jako szlachcica. Cenił
go nawet tak bardzo, że uczynił swym sekundantem w pojedynku ze szwagrem, księciem de Beaufort, który go zabił, podczas
gdy Villars pokonał sekundanta Beauforta.
Śmierć księcia de Nemours zmusiła Villarsa do powrotu do
domu. Nie pozostał tam długo. Książę Conti [ojciec]49 przyjął go
do siebie, znowu jako swego szlachcica. Dopiero co zrzucił był
sutannę kleryka, był słabowitym kaleką i wciąż narażony na
szyderstwa zbyt dotkliwe swego brata, księcia Kondeusza. Pragnął zabłysnąć jakimś pojedynkiem i nie wiedząc, z kim się bić,
wpadł na pomysł wyzwania księcia Yorku, obecnego króla angielskiego Jakuba, mieszkającego teraz w Saint-Germain, a wtedy
przebywającego także we Francji. Ten piękny pomysł i pamięć
pojedynku księcia de Nemours spowodowały, że przyjął do
służby Villarsa. Nie mógł zachować w zupełnej tajemnicy swego
pomysłu, toteż został on wnet unicestwiony, gdy go zawstydzono, że chce się bić, choć nigdy nie miał najlżejszego nieporozumienia z księciem Yorku. Z biegiem czasu nabrał zaufania do
Villarsa i gdy kardynał Mazarini pomyślał o wydaniu za niego
swej siostrzenicy, posłużył się Villarsem dla skojarzenia tego
małżeństwa. Villars stał się powiernikiem obojga małżonków i pośrednikiem między nimi i kardynałem, i to z jak największą
rozwagą i prawością.
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MARSZAŁKOWA DE ROCHEFORT (1646—1729)

Marszałkowa de Rochefort była osobą innego pokroju. Pochodziła z rodu Montmorency, z linii Laval. Ojciec jej, drugi syn
marszałka de Boisdauphin, ożenił się tylko dla swej urody, bo
był biedny, z markizą de Coislin, wdową, matką księcia i kawalera Coislinów oraz biskupa Orleanu, pierwszego jałmużnika
króla. Była ona córką kanclerza Seguier50 i z pierwszego małżeństwa matką księcia Sully i księżny de Lude. Marszałkowa
de Rochefort przyszła na świat po śmierci swego ojca w 1646
roku jako jedynaczka z tego łoża, stryj jej zaś, de Boisdauphin,
zmarł bezpotomnie.
W roku 1662 zaślubiła markiza, później marszałka de Rochefort-Aloigny, w parę miesięcy po ślubie swej kuzynki, dziedziczki Souvre, z ministrem, panem de Louvois. Pan de Rochefort był najbliższym przyjacielem panów Le Tellier i de Louvois, którzy też szybko ułatwili mu karierę. Zmarł jako kapitan
straży przybocznej, gubernator Lotaryngii, mianowany dowódcą armii, które to dowództwo jechał właśnie objąć wiosną
1676 roku. Dopiero niecały rok przedtem został marszałkiem
Francji przy promocji, jaka nastąpiła po śmierci pana de Turenne. Ta sama protekcja uczyniła jego żonę damą pałacową
królowej.
Była piękna, a w większym jeszcze stopniu interesująca, jakby
stworzona do życia dworskiego, do intryg i miłostek. Miała spryt
do spraw dworskich, nic poza tym, i dość upodlenia, by brać
udział we wszystkich tych rzeczach, jakiekolwiek by one były.
Panu de Louvois spodobała się bardzo, korzystała więc z jego
trzosa i znaczenia, jakie jej dawał ten stosunek. Gdy król miał
i zmieniał metresy, ona była zawsze ich najlepszą przyjaciółką.
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Pani de Soubise, gdy król nawiązał z nią stosunek, chadzała do
marszałkowej i czekała przy drzwiach zamkniętych, aż po nią
przyjdzie Bontemps i ukrytym przejściem zaprowadzi do
króla. Marszałkowa sama mi opowiadała, ile miała kłopotu, by
pozbyć się gości, jakich zastała u niej pani de Soubise, nie
uprzedziwszy jej z braku czasu, że przyjdzie, i jak umierała ze
strachu, by Bontemps nie odszedł na próżno, w razie gdyby
przyszedł wcześniej, niż się pozbyła całego towarzystwa.
Była więc kolejno przyjaciółką pani de la Valliere, de Montespan, de Soubise, zwłaszcza tej ostatniej, i pozostała nią do
czasu, kiedy ją poznałem, i później jeszcze. Potem zaprzyjaźniła
się z panią de Maintenon, którą poznała u pani de Montespan
i z którą wiązała się coraz bardziej, w miarę jak widziała, że
rośnie jej powodzenie. Była już tak bliska przy ślubie delfina
[1680], że król nie wstydził się mianować jej damą przyboczną nowej delfinowej. Nie mógł znaleźć lepszej osoby jak marszałkowa de Rochefort, by mieć kogoś zaufanego blisko osoby tak niezrównoważonej, a jednocześnie zachować cały należny jej szacunek. Marszałkowa spełniła w zupełności pokładane w niej nadzieje, a przy tym umiała jeszcze zdobyć
sobie zaufanie i przyjaźń księżny delfinowej aż do jej śmierci
[1690], mimo że księżna nie mogła nigdy ścierpieć pani de Maintenon ani też pani de Maintenon nie mogła ścierpieć tej biednej
księżny.
Kobieta tak dobrze znana królowi, doświadczona we wszelkiego typu intrygach, odpowiadała mu najzupełniej jako towarzyszka księżny de Chartres, wchodzącej przemocą do rodziny
o tyle wyższej od własnej, i to z teściową urażoną do ostateczności i nie przyzwyczajoną do ukrywania pogardy. Jeżeli marszałkowa Francji, i to z takiej rodziny, zdumiała świat przyjmując stanowisko damy przybocznej księżny delfinowej, to
bardziej jeszcze zadziwiła wszystkich stając się damą honorową
przy żonie wnuka królewskiego, będącej dzieckiem nieślubnym.
Toteż dała się prosić z tą szczyptą pychy, która nawiedzała ją
czasem, ale wnet potem znikała. Podupadła mocno przez śmierć
pana de Louvois, choć syn jego, pan de Barbezieux, dbał o nią
równie jak jego ojciec. Na tym pierwszym oporze zyskała jedynie obietnicę, iż zostanie damą przyboczną, kiedy się ożeni
książę Burgundzki.
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KSIĄŻĘ ORLEAŃSKI, BRAT LUDWIKA XIV,
OJCIEC KSIĘCIA DE CHARTRES (1640—1700)

Był mały, brzuchaty, chodził na tak wysokich obcasach, że
można je było porównać do szczudeł. Zawsze wystrojony jak
niewiasta, upierścieniony, obwieszony bransoletami i klejnotami,
w wielkiej peruce, szeroko rozpostartej na przedzie, czarnej
i upudrowanej, przyozdobiony wstążkami wszędzie, gdzie tylko
przyczepić się je dało, uperfumowany pachnidłami, a przy tym
chodząca czystość. Podejrzewano, że się nieznacznie różuje. Nos
miał długi, usta i oczy piękne, twarz pełną, lecz podłużną. Wszystkie jego portrety są podobne do niego. Drażniło mnie, że kazał
pamiętać, iż jest synem Ludwika XIII, tego spośród wielkich
władców, do którego, poza walecznością, w niczym nie był podobny.51
Dla większości dworu śmierć jego była stratą. On to wnosił
wesołość, zabawy, dowcip, a kiedy odjeżdżał, wszystko zdawało
się być pozbawione życia i ruchu. Mimo krnąbrności, jaką okazywał książętom, dbał o zachowanie miejsca należnego stanowisku, uprzywilejowaniu, znaczeniu; pilnował, jak mógł, przestrzegania tego i sam dawał przykład; lubił życie światowe, był
uprzejmy i grzeczny, czym zjednywał sobie wszystkich, a różnice, których nigdy nie zaniedbywał czynić między ludźmi, w zależności od tego, czym byli, przyczyniały się jeszcze do jego
popularności. W sposobie przyjmowania, w okazywaniu większej lub mniejszej uprzejmości, w rozmowie — zawsze zachowywał różnice wynikające z urodzenia, znaczenia, wieku, zasług
i stanu, a to z taką godnością i łatwością, że stały mu się one
właściwe. Jeżeli okazywał poufałość, zjednywał sobie serca,
a zachowując zawsze wrodzoną godność, nie odpychał, lecz
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równocześnie nie pozwalał nierozważnym na zbytnie spoufalenie. Składał wizyty tam, gdzie należało, u siebie zaś dawał całkowitą swobodę, lecz ani godność, ani atmosfera wspaniałego
dworu nie cierpiały na tym w najmniejszym stopniu. Nauczył się
od królowej swej matki sztuki utrzymywania wspaniałego dworu i nauki tej nie zapomniał. Chciał również, by jego dwór był
nieustannie pełen, i to mu się udawało. Dzięki tym zaletom
zawsze było rojno w Palais-Royal.
W Saint-Cloud, gdzie gromadził się cały jego liczny dwór,
przebywało również wiele dam, które, prawdę mówiąc, nigdzie
indziej nie były przyjmowane, jednak wiele z nich należało do
najprzedniejszych rodów i lubowało się w grze w karty. Wszelkiego rodzaju zabawy i przyjemności, przedziwne piękno okolicy,
którą najbardziej nawet leniwe mogły zwiedzać dzięki tysiącu
karet dostępnych dla wszystkich; koncerty, wyborowa kuchnia —
wszystko to czyniło z Saint-Cloud miejsce rozkoszy, zachowując
przy tym wszelkie znamiona wielkości i przepychu, i to bez
żadnego współudziału księżnej, która zarówno obiad, jak i kolację jadała ze swymi damami dworu i księciem, czasami wyjeżdżała na przechadzkę z niektórymi, często zamykała się
u siebie, wzbudzała obawę nierównym i zgryźliwym humorem,
a nieraz i docinkami. Księżna Orleańska większą część dnia
spędzała w wybranym przez siebie gabinecie, o oknach znajdujących się dziesięć stóp nad ziemią, na przyglądaniu się rozwieszonym portretom palatynów i innych książąt niemieckich
oraz na pisaniu niezliczonych listów, których własnoręcznie
sporządzone kopie zachowywała u siebie. Książę nie potrafił jej
skłonić do bardziej normalnego życia i zostawił ją wreszcie
w spokoju. Traktował ją uprzejmie, niewiele się o nią troszcząc
i spotykając ją prawie wyłącznie przy oficjalnych okazjach. Przyjmował w Saint-Cloud wiele osób zjawiających się z popołudniowymi wizytami z Wersalu i Paryża. Książęta krwi, wielcy panowie, ministrowie oraz wiele panów i dam składało mu od
czasu do czasu obowiązkowe wizyty, a nie mogły to być wizyty
w przejeździe, czyli w drodze z Paryża do Wersalu lub z Wersalu do Paryża. Pytał prawie zawsze, czy jest to wizyta przejazdem, i tak wyraźnie okazywał, że takich wizyt nie uznaje, iż
tylko niewielu ośmielało się do tego przyznać.
Poza tym książę Orleański, który walcząc dzielnie wygrał
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bitwę pod Cassel i zawsze wykazywał wrodzoną odwagę podczas
oblężeń, w jakich brał udział, miał właściwie wszystkie wady
niewiast. Bardziej światowy niż światły, bez żadnego oczytania,
choć nieobce mu były żadne zawiłości genealogii i pokrewieństw, nie był po prawdzie zdolny do niczego. Trudno o kogoś
bardziej miękkiego, zarówno na ciele, jak na duchu, bardziej
słabego, nieśmiałego, oszukiwanego, wodzonego za nos i pogardzanego przez swych faworytów, a jakże często maltretowanego
przez nich. Kłótliwy i nie umiejący dochować tajemnicy, podejrzliwy, nieufny, podsycał zwady na swym dworze i wywoływał sprzeczki, by się czegoś dowiedzieć, a nieraz, by się nimi
bawić; wreszcie, powtarzał jednym, co drudzy o nich mówią.
Obdarzony tyloma wadami, a pozbawiony zalet, posiadał wstrętne skłonności, które wywoływały zgorszenie i stały się ogólnie
znane dzięki darom i fortunom rozdawanym tym, którzy mu się
spodobali, w czym nie znał żadnego pomiarkowania. Owi faworyci dostawali od niego wszystko, traktowali go nieraz z wielką
bezczelnością, często przysparzając mu również poniżających
kłopotów przy łagodzeniu powstałych między nimi awantur
i obrzydłych zawiści. Wszyscy ci ludzie, wraz ze swymi zausznikami, sprawiali, że mały ten dwór był nader burzliwy, nie mówiąc już o zwadach stada kobiet specjalnego autoramentu, po
większej części bardzo złośliwych, a nieraz nawet więcej niż
złośliwych. Książę bawił się tym, interesowały go te wszystkie
nędzne sprawy.
Kawaler Lotaryński i Chatillon zrobili tam wielkie kariery
dzięki swej urodzie, która specjalnie spodobała się księciu.
Drugi z nich, nie mając ani majątku, ani dowcipu, ani rozumu,
zrobił karierę i zebrał fortunę. Pierwszy podszedł do rzeczy jak
prawdziwa latorośl Gwizjuszów, co nie wstydzi się niczego, byle
tylko osiągnąć zamierzony cel; wodząc całe życie za nos księcia,
był obsypywany beneficjami i złotem, uzyskał dla swego domu
wszystko, czego zapragnął, zawsze pozostał oficjalnym panem
u księcia; a że z dumą Gwizjuszów łączył ich zręczność i spryt,
umiał ustawić się między swym panem i królem i zmusić zarówno jednego, jak i drugiego do okazywania mu względów
choćby ze strachu przed nim, tak że w rezultacie korzystał
z łask, wyróżnień i zaufania monarchy prawie tyleż co i księcia.
Trudno się więc dziwić, że nie tyle śmierć księcia, ile utrata

115

dogodnego dlań narzędzia bardzo go dotknęła. Poza beneficjami
otrzymywanymi od niego, miał zawsze pieniądze, których wyłudzał tyle, ile chciał, porękawiczne wyznaczane przezeń wedle
uznania i pobierane od wszystkich interesów, jakie na dworze
księcia były przeprowadzane. Miał pensji dziesięć tysięcy talarów i najpiękniejsze apartamenty w Palais-Royal i w Saint-Cloud. Apartamenty zatrzymał na prośbę księcia de Chartres
po śmierci księcia, lecz duma nie pozwoliła mu przyjąć pensji,
którą ta sama duma kazała zaproponować.
Choć trudno było być bardziej uległym wobec króla jak książę Orleański, który posuwał się aż do schlebiania jego ministrom, a dawniej kochankom, jednak zachowując postawę pełną
szacunku, ale i godności, był swobodnym i nieskrępowanym
bratem. Prywatnie pozwalał sobie znacznie więcej, sadowił się
zawsze w fotelu nie czekając, by go do tego król upoważnił.
W gabinecie, po kolacji, żaden książę oprócz niego nie siedział,
nie wyłączając delfina. Jednak oficjalnie, zarówno przy powitaniu, jak i pożegnaniu, nikt inny nie zachowywał się z równym szacunkiem, a całe jego obejście cechował zawsze naturalny
wdzięk i godność. Nie bez tego, że od czasu do czasu dogryzał
królowi, jednak nigdy pretensje jego nie trwały długo. A że gra
w karty, Saint-Cloud i faworyci kosztowali go bardzo dużo,
pieniądze, które mu król dawał, nie wystarczały mu z czasem
na występowanie z całą okazałością. Nigdy za to nie mógł się
pogodzić z istnieniem pani de Maintenon ani odmówić sobie od
czasu do czasu przyjemności robienia docinków na jej temat
królowi, ani też wymyślania złośliwości, które następnie puszczał
w obieg. I to nie tyle otrzymywane przez nią łaski najbardziej
go złościły, ile myśl, że jakaś Scarronowa została jego szwagierką: było to dlań nie do zniesienia.
Dumny był bardzo, ale bez wyniosłości, nader wrażliwy
i przywiązany do tego, co mu się, jego zdaniem, należało. Zachowanie książąt krwi stało się bardzo wyniosłe ze względu na
przywileje przyznane bastardom; może nie księcia Conti, który
zadowalał się korzystaniem z przywilejów bez żadnych demonstracji, ale książę Kondeusz, a przede wszystkim syn jego, książę de Bourbon52, nie omijali żadnej sposobności, by uniknąć
składania wizyt księciu Orleańskiemu, co zresztą nie było
trudne. Książę de Bourbon był na tyle niedyskretny, iż prze-
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chwalał się publicznie, że nie ma zamiaru mu usługiwać. Świat
pełen jest ludzi, którzy chcą upiec swą pieczeń kosztem bliźnich,
więc książę Orleański niedługo pozostawał w nieświadomości;
poskarżył się z wielkim gniewem królowi i otrzymał odpowiedź,
że nie warto się złościć, natomiast trzeba zmusić bezczelnego
księcia do usłużenia sobie, a w wypadku, gdyby odmówił, uczynić mu afront. Tak więc książę Orleański, mając zapewnione
poparcie króla, czekał tylko okazji. Któregoś dnia wstając rano
w Marly, w jednym z apartamentów znajdujących się na parterze, zobaczył przez oszklone drzwi przechadzającego się w ogrodzie księcia de Bourbon. Otwiera je szybko, woła. Książę podchodzi, Orleańczyk się cofa, pyta go, dokąd idzie, i cofając się
ciągle zmusza Bourbona do postępowania za sobą z odpowiedziami na coraz to nowe pytania, jakie mu zadaje. Wreszcie zdejmuje
szlafrok. W tej chwili pierwszy pokojowiec podaje koszulę księciu de Bourbon, któremu równocześnie pierwszy służący szlachcic daje znak, by ją wziął. Książę Orleański w tym czasie już
zdejmował swoją i zaskoczony Bourbon nie ośmielił się okazać najmniejszego sprzeciwu w podaniu mu drugiej. Gdy tylko
książę ją otrzymał, zaczął się śmiać mówiąc: „Do widzenia, kuzynie, możesz odejść, nie chcę cię dłużej zatrzymywać." Książę
de Bourbon odczuł złośliwość i odszedł nader gniewny; później
miał powód do jeszcze większej złości, gdy Orleańczyk głośno
się tym wypadkiem przechwalał.

117

KSIĄŻĘ DE CHARTRES (1674—1723)

Książę de Chartres, późniejszy książę Orleański, był wzrostu
co najwyżej średniego, tęgi, choć nieotyły, swobodnego obejścia, miny pańskiej, o twarzy szerokiej, przyjemnej, żywych
rumieńcach, czarnym zaroście i takiejże peruce. Choć bardzo
źle tańczył i nie najlepiej się spisywał w szkole jazdy i szermierki, miał w twarzy, ruchach, w każdym geście wiele wdzięku, i to tak naturalnego, że przejawiał się na każdym kroku
nawet w najzwyklejszych czynnościach. Nader swobodny, gdy
nie był niczym skrępowany, łagodny, miły, otwarty, czarująco
łatwo dostępny, głos miał przyjemny, posiadał dar słowa sobie
tylko właściwy. Równie łatwo mówił na każdy temat, wyrażając
się z jasnością i ścisłością, której nic nie było w stanie zaskoczyć, a która zaskakiwała zawsze. Jego elokwencja była wrodzona i objawiała się nawet w najzwyklejszych i najbardziej
potocznych rozmowach. Z równą jasnością mówił na tematy
nauk najbardziej abstrakcyjnych, które w jego ustach stawały
się zrozumiałe dla każdego, jak o sprawach rządu, polityki, finansów, sprawiedliwości, wojny, dworu i o wszelkiego rodzaju
sztukach i mechanice. Z równą łatwością umiał korzystać w konwersacji z historii i pamiętników, a orientował się ponadto doskonale w dziejach poszczególnych rodów. Wielkie postacie
historyczne i współczesne były mu dobrze znane, a intrygi dawnych dworów znał nie gorzej od współczesnych. Słuchając go,
można by sądzić, że bardzo wiele studiował. Tymczasem nic
podobnego. Przeglądał tylko różne dzieła, lecz pamięć miał tak
osobliwą, iż nie zapominał ani faktów, ani nazwisk, ani dat,
zawsze umiał je dokładnie cytować i tak bystro wszystko chwy-
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tał, że przeglądając wiedział tyle, ile inny mógłby wiedzieć
czytając bardzo dokładnie. Celował w ripostach, znajdując przy
tym od razu właściwą replikę czy też odpowiedni dowcip. Nieraz
mi zarzucał, a inni w jeszcze większym stopniu niż on, że nie
psuję go wcale komplementami, a jednak często udzielałem
mu pochwały, na jaką rzadko kto zasługuje, a która bodaj że
w odniesieniu do nikogo nie była tak sprawiedliwa jak do mego: mianowicie, że poza tym, iż jest niezwykle bystry, i to
w każdym kierunku, wyjątkowa przenikliwość jego umysłu
łączy się z tak wielką ostrością sądu, iż nigdy nie czyniłby pomyłki w żadnej sprawie, gdyby postępował tak, jak mu dyktuje pierwsza jego myśl. Czasami przyjmował tę moją pochwałę
jak zarzut i nie zawsze się mylił, rzecz jednak była prawdziwa.
Przy tym wszystkim nie było w nim śladu zarozumiałości,
żadnego wynoszenia się nad innych z powodu większych zdolności czy wiadomości. Rozmawiał zawsze z każdym jak równy
z równym i najświatlejszych nawet zdumiewał. W towarzystwie
nie dopatrzyłby się w nim nikt chęci imponowania komukolwiek
czy przymusu, choć dobrze zdawał sobie sprawę, kim jest, i nikt
o tym w jego obecności nie mógł zapomnieć. Jednak umiał postępować tak, iż każdy czuł się przy nim swobodnie, on zaś
sam zachowywał się, jakby nie był niczym więcej niż ci, z którymi obcował.
Utrzymywał należne sobie miejsce wśród książąt krwi i nikt
nie okazywał w zachowaniu, rozmowie, postawie większego
szacunku ni większej godności w stosunku do króla i synów
Francji. Jego ojciec, książę Orleański, brat króla, odziedziczył
po królach, ojcu i dziadku, waleczność, którą z kolei przekazał
w pełni synowi. Choć nie miał żadnej skłonności do obmawiania, a jeszcze mniej do tego, co zwać się zwykło złośliwością,
był niebezpieczny, gdy w grę wchodziła sprawa odwagi innych.
Nigdy nie starał się mówić o tych rzeczach, a nawet wprost
milczał, jeśli dotyczyły jego własnych czynów, okazując w ten
sposób godną podziwu skromność; mówił natomiast o tym,
w czym sam brał udział, oddając należną chwałę tym, którzy
się odznaczyli, a pomijając siebie. Z trudnością jednak powstrzymywał się od docinków wobec tych, którzy, jak to nazywał,
nie mieli mocnych łydek, i można było łatwo odczuć, iż żywi
pogardę i wstręt do tego rodzaju ludzi. Słabostką jego była też
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chęć upodobnienia się we wszystkim do Henryka IV. Naśladował go w manierach, odpowiedziach, odkrywał w sobie podobieństwo do niego nawet w postaci i układzie twarzy i na
żadne pochlebstwo nie był tak czuły jak na to; łykał je bez
mrugnięcia. Był to ten rodzaj uprzejmości, do jakiego nigdy
nie mogłem się zmusić. Zdawałem sobie zbyt dobrze sprawę,
iż tak samo stara się naśladować przywary tego wielkiego władcy, jak i jego zalety, i że pierwsze nie są dlań mniejszym
przedmiotem zachwytu niż drugie. Jak Henryk IV, był on z natury dobry, ludzki, współczujący; i ten człowiek, tak niecnie
oskarżany o najczarniejsze i najbardziej nieludzkie zbrodnie,
był, jak nikt ze znanych mi ludzi, niezdolny do zbrodni mającej na celu zgubę innych, nawet daleki od możności wyrządzenia komuś chociażby przykrości, i to do tego stopnia, iż
można by rzec, że jego łagodność, ludzkość, łatwość stały się
przywarą; nie bałbym się nawet powiedzieć: nakaz przebaczania nieprzyjaciołom przerodził się u niego w występek, gdyż
szafował nim tak bez potrzeby i wyboru, że sprowadziło to
szkodliwe dlań następstwa i przykrości, na co dowody znajdziemy w dalszym ciągu tych Pamiętników.
Przypominam sobie, że może na rok przed śmiercią króla
udałem się we wczesnych godzinach popołudniowych do księżnej Orleańskiej do Marly i zastałem ją w łóżku z powodu jakiejś migreny, księcia zaś siedzącego samotnie w fotelu
u jej wezgłowia. Zaledwie zdążyłem usiąść, kiedy księżna zaczęła mi opowiadać o wypadku z księciem i kardynałem de Rohan, który miał miejsce parę dni temu. Sprawa została udowodniona ponad wszelką wątpliwość. Chodziło o pewne zamierzenia skierowane przeciw księciu Orleańskiemu obecnie i na
przyszłość, a opierające się na tych ohydnych posądzeniach tak
modnych dzięki temu, iż podtrzymywała je i rozpowszechniała
pilnie pani de Maintenon wraz z księciem du Maine. Oburzyłem się wielce, a to tym bardziej, że książę zawsze wyróżniał i szukał towarzystwa, nie wiem z jakiego powodu, obu
bastardów i myślał, że może liczyć na nich. „I co powiesz,
książę — dodała księżna — kiedy się dowiesz, że mąż mój od
chwili, kiedy wie o tym, kiedy nie wątpi, że to prawda, i wątpić
już nawet nie może, jest dla nich równie dobry jak dotąd?"
Popatrzyłem na księcia, który wyrzekł zaledwie parę słów, by
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Nie ustąpił i opowiadał zawsze tę anegdotą z wielką przyjemnością. Nie miał też żadnej ambicji panowania ani rządzenia.
Jeżeli poczynił pewne kroki w kierunku uzyskania tronu hiszpańskiego, to tylko dlatego, iż mu to wmówiono. Nie myślał
też wcale poważnie, jak się później przekonamy, o sprawowaniu regencji, aż do chwili kiedy zagroziła mu albo zguba i utrata honoru, albo wykonywanie funkcji przynależnej mu prawem
urodzenia. Jeżeli chodzi o panowanie, nie obawiam się zapewnić, iż nigdy go nie pragnął, i gdyby powstała konieczność
objęcia tronu, byłby zarówno niezadowolony, jak i zakłopotany.
„Czegóż więc pragnął?" — może ktoś zapytać. Dowodzić armią,
dopóki trwać będzie wojna, i korzystać z rozrywek przez resztę
czasu, nie krępując siebie ni innych.
Dowodzenie — oto zajęcie, do którego książę był jakby stworzony. Miał waleczność wrodzoną, umysł spokojny, pozwalający mu wszystko widzieć, wszystko przewidzieć, wszystkiemu
odpowiednio zaradzić. Z każdego niepowodzenia umiał wyciągnąć odpowiednie wnioski, sporządzić plany, zaopatrzyć wojsko
we wszystko, co było potrzebne do ich wykonania, by ułatwić
sobie przeprowadzenie poszczególnych działań, przygotować
zawczasu niezbędne rezerwy, umieć je wyzyskać całkowicie,
zręcznie i zdecydowanie w każdej pomyślnej okoliczności, jaką
mu zgotować mogły zmienne losy kampanii. Można powiedzieć,
iż był wodzem, inżynierem, intendentem armii, że znał właściwą siłę oddziałów, imiona i zdolności poszczególnych oficerów,
wiedział, kto w jakim oddziale jest najwybitniejszy. Umiał
wzbudzać uwielbienie utrzymując dyscyplinę, wreszcie przeprowadzić najtrudniejsze zadania nawet wtedy, gdy brakło mu
wszystkiego. Podziwiano to w Hiszpanii i opłakiwano we Włoszech, kiedy wszystko właściwie przewidział, ale Marsin powstrzymywał we wszystkim jego rękę. Posunięcia jego były
właściwe i przemyślane, zarówno w sprawach wojny, jak i rządzenia państwem; podziwu godnym było to, iż do najmniejszego
szczegółu umiał objąć umysłem wszystko bez żadnego pomieszania, dostrzec dobre i złe strony każdego możliwego wyjścia
z sytuacji. Z wielką jasnością umiał je rozważyć i właściwie
wyłożyć, wreszcie posiadał wiadomości odnoszące się do najbardziej różnorodnych dziedzin, nie popisując się tym nigdy
i nie żywiąc z tego powodu lepszego mniemania o sobie.
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Gdzież spotkać człowieka tak przerastającego wszystkich innych, i to w każdej rzeczy? I gdzież znaleźć innego, specjalnie
jakby stworzonego, by uszczęśliwić Francję, kiedy rządy nad
nią objął? Dodajmy jeszcze do tego zaletę podstawową: miał
ponad trzydzieści sześć lat przy śmierci delfina i około trzydziestu ośmiu, kiedy umarł książę de Berry, tak że lata te przeżył jako człowiek prywatny, daleki od wszelkiej myśli o możliwości objęcia steru państwa. Był dworakiem nie oszczędzanym
przez wichry i burze, żył w takich warunkach, iż miał okazję
poznać wszystkie znakomitsze osobistości oraz większość tych,
którzy znakomitymi nie byli. Jednym słowem, posiadał również
przewagę daną mu przez to, iż prowadził życie prywatne
wśród ludzi i zdobył potrzebną ich znajomość, jakiej inaczej
nie da się nigdy uzyskać. Ujrzeliśmy więc rzeczy piękne, niewątpliwie bardzo piękne i bardzo rzadkie. Niestety, była i inna strona, którą należy teraz ukazać.
Książę ów, obdarzony jakby przez naturę wszystkim, co
trzeba, by być arcydziełem i przynieść zaszczyt wychowaniu,
nie miał szczęścia otrzymać wychowania właściwego. SaintLaurent, człowiek bez znaczenia na dworze, który był u starszego księcia Orleańskiego zaledwie młodszym urzędnikiem pełniącym funkcje wprowadzania ambasadorów, był pierwszym
człowiekiem, któremu zlecono pieczę nad młodym księciem.
Nie znalazłoby się w całej Europie odpowiedniejszego, któremu
można by polecić wychowanie królów. Umarł, nim jego wychowanek dorósł do lat wyjścia spod rygoru szkolnego, i, co było
największym nieszczęściem, śmierć jego była tak nagła, iż nie
miał czasu pomyśleć, w jakich rękach go pozostawia, ani wyobrazić sobie, kto to stanowisko zdobędzie.
Książę, nie mając już tego mądrego opiekuna, którego zawsze
bardzo żałował, dostał się całkowicie w ręce księdza Dubois
i młodych rozpustników, którzy go oblegali. Przykład życia
dworskiego, przykład ojca oraz to, co młodzi ludzie, niezdolni
do zastanowienia, zmęczeni rygorem, jeszcze całkiem niedoświadczeni uważają za piękny fason, jakiego są niewolnikami
często mimo woli, wszystko to w niedługim czasie zniszczyło,
cokolwiek Saint-Laurent i markiz d'Arcy zdołali weń wpoić
dobrego. Dał się wciągnąć do rozpusty i złego towarzystwa,
gdyż dobre bało się króla i unikało go. Ożeniony pod przymusem
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i poniżej swego stanu, co spostrzegł zbyt późno, zgodził się słuchać żarcików ludzi ciemnego autoramentu, którzy, by łatwiej
nim rządzić, chcieli go widzieć w Paryżu; sam stał się z kolei
podobny do nich i sądził, iż ma do tego prawo widząc złość ojca,
który nie mógł dlań uzyskać ani obiecanej prowincji, ani dowództwa armii. Nie krępował się już więc ani w mowie, ani
w rozpuście, częściowo idąc drogą najmniejszego oporu, częściowo dlatego, iż był znudzony dworem, urażony widokiem
księcia de Bourbon, a jeszcze bardziej księcia Conti, mających
dla siebie najznamienitsze towarzystwo. Wreszcie postępował
tak w zabójczym dla siebie zamiarze okazania, iż kpi sobie
z króla, chcąc mu się wymknąć, dotknąć go z kolei i zemścić
się za to, że nie otrzymał ani prowincji, ani wojska do dowodzenia. Żył więc z aktorkami i ich otoczeniem we wstydliwym
ukryciu, na dworze zaś pokazywał się najrzadziej, jak tylko
mógł. Dziwne było, że stary książę Orleański pozwalał mu na
to, być może również na złość królowi, księżna zaś, która nie
mogła darować ani królowi, ani swej synowej tego małżeństwa,
nie pochwalała życia, jakie prowadził jej syn, nie mówiła prawie
z nim na ten temat, w głębi serca ciesząc się, iż synowa i król
nad tym boleją.
Szybka i nagła śmierć starego księcia zmieniła wszystko. Młody książę, zadowolony, nie mając już chroniącej go tarczy
w osobie ojca, żył przez jakiś czas w sposób bardziej przyzwoity,
pilnie uczęszczając na dwór, lepiej ze swą żoną dla tych samych
racji, zawsze jednak w pewnym oddaleniu, które znikło dopiero,
kiedy ich pogodziłem odsuwając go od pani d'Argenton: miłość
i lenistwo związały go z tą kochanką, która oddaliła go od dworu.
Spotykał u niej towarzystwo, które chciało go zatrzymać przy
sobie w porozumieniu z nią, a przewodził mu ksiądz Dubois.
Wystarczy, co tu powiedziałem, by ukazać ponure ścieżki, jakie
doprowadziły do zepsucia tak pięknie zapowiadającą się naturę.
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ŚLUB KSIĘCIA DU MAINE (1692)

Środa Popielcowa położyła kres tym wszystkim wymuszonym
zabawom [na weselu księcia de Chartres] i zaczęto z kolei mówić
o tych, co miały nastąpić. Książę du Maine chciał się żenić. Król
odwodził go od tej myśli, mówiąc mu szczerze, że człowiek jego
gatunku nie powinien zakładać rodziny; naciskany jednak przez
panią de Maintenon, która wychowywała księcia i miała do
niego słabość piastunki, zdecydował się wesprzeć go przynajmniej związkiem z domem Kondeuszów i ożenić z jedną z córek
księcia Kondeusza, dla którego projekt ten był źródłem bezgranicznej radości. Widział on, jak co dzień wzrasta znaczenie,
stanowisko i koligacje bastardów. Sam był już z nimi związany
przez ślub swego syna, ale to nowe małżeństwo dawało mu
podwójne pokrewieństwo z królem i następowało bezpośrednio
po małżeństwie księcia de Chartres. Księżna Orleańska była
temu jeszcze bardziej rada. Bała się straszliwie, że król, odebrawszy jej syna, dojrzy jej córkę, skoro więc zażądał córki
księcia Kondeusza, wydało jej się to wyzwoleniem.
Były trzy siostry do wyboru. Cal więcej wzrostu u średniej
dał jej pierwszeństwo. Wszystkie trzy były bardzo małe. Najstarsza była ładna, pełna dowcipu i rozumu; skrajny przymus —
żeby nie powiedzieć więcej — w jakim zły humor księcia Kondeusza trzymał wszystko, co mu podlegało, był dla niej niezmiernie bolesny. Umiała go znosić ze stałością, rozsądkiem
i dumą, tak że podziwiano ją w całym jej postępowaniu. Zapłaciła jednak za to drogo, gdyż wysiłek podkopał jej zdrowie,
które odtąd zawsze szwankowało.
Król, pogodziwszy się co do wyboru z księciem Kondeuszem,

124

udał się do Wersalu prosić księżną w jej apartamentach i wkrótce
potem, przy końcu wielkiego postu, miały miejsce w gabinecie
królewskim zaręczyny. Następnie król i cały dwór udał się do
Trianon, gdzie odbył się apartament i wielka kolacja dla
osiemdziesięciu pań, przy pięciu stołach, przy których prezydowali: król, delfin, książę Orleański, księżna Orleańska i młoda
księżna de Chartres. Nazajutrz, we środę, 19 marca, kardynał
de Bouillon celebrował ślub podczas mszy królewskiej, tak jak
poprzednio ślub księcia de Chartres. Potem był uroczysty obiad
i kolacja. Król angielski podawał koszulę księciu du Maine. Pani
de Montespan nie zjawiła się na żadnej uroczystości ani nie
podpisała żadnej z tych dwu intercyz ślubnych. Nazajutrz młoda
małżonka przyjęła cały dwór leżąc w łóżku, honory domu
czyniła księżna d'Harcourt, wyznaczona w tym celu przez króla.
Pani de Saint-Valery została damą honorową, a Montchevreuil,
który był guwernerem księcia du Maine i prowadził cały jego
dwór, zatrzymał tę funkcję nadal i został ponadto pierwszym
szlachcicem jego komnaty.
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KSIĄŻĘ DU MAINE (1670—1753)

Król zbliżał się do grobu, a delfin do tronu, co napełniało
księcia du Maine lękiem. Był to człowiek o usposobieniu bynajmniej nie anioła, lecz raczej diabła, którego tak przypominał
złośliwością, przewrotnością, chęcią szkodzenia wszystkim, przebiegłością, niechęcią do pomagania komukolwiek, zamiłowaniem
do krętych dróg, pychą bezmierną, fałszem nie mającym sobie
równego, umiejętnością posługiwania się każdym podstępem,
nieograniczoną zdolnością udawania, a także wynajdywania rozrywek, bawienia, czarowania, gdy chciał się podobać. Był to
skończony tchórz, tym niebezpieczniejszy, że byle można coś
uczynić w ukryciu, to czynił, zdolny do najokrutniejszych postępków, mających na celu zniszczenie tych, których, jego zdaniem, trzeba się było lękać, a równie zdolny do wszelkiej
podłości i obmierzłej giętkości, której by się szatan nie powstydził.54
Jakby tego było mało, podniecany był jeszcze przez żonę,
kobietę tego samego gatunku co on, której umysł, bardzo zresztą
wybitny, zatruty był lekturą romansów i sztuk teatralnych,
któremu to nałogowi oddawała się z taką namiętnością, że całe
lata trawiła na uczeniu się ich na pamięć i odtwarzaniu. Odwagi
miała aż nazbyt wiele. Przedsiębiorcza, zuchwała, zaciekła,
kierująca się tylko chwilową namiętnością i poświęcająca dla
niej wszystko, oburzała się na ostrożność i powolność działania
swego męża, co nazywała małoduszną słabością. Wymawiając
zaszczyt, jaki mu uczyniła wychodząc za niego za mąż, doprowadziła powoli do tego, że płaszczył się przed nią i czołgał jak
Murzyn. Rujnowała go, podczas gdy on nie ośmielał się zapro-
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testować słowem, znosił od niej wszystko, żyjąc w ustawicznym
strachu przed nią, i to tak wielkim, że w końcu w głowie mu
się pomieszało. Choć z wielu sprawami krył się przed żoną,
władza jej nad nim była nieprawdopodobna; można rzec, iż
batem popędzała go do działania.
Nie było żadnego porozumienia między nimi a bratem księcia
hrabią Tuluzy. Był to człowiek nieco ograniczony, lecz uosobienie
honoru, cnoty, uczciwości, sprawiedliwości i prawości, tak miły
w obejściu, jak tylko mógł mu na to pozwolić wrodzony chłód;
odważny i pełen żądzy czynu, posługiwał się jednak tylko szlachetnymi środkami, w wyborze których duży rozsądek zastępował mu pewne braki inteligencji i sprytu. Przykładał się pilnie,
by jak najlepiej poznać sprawy związane z powierzoną mu flotą
wojenną i handlową, i w rzeczy samej znał się na nich bardzo
dobrze. Człowiek o takim charakterze nie mógł żyć w zbyt
serdecznych i bliskich stosunkach ze swym bratem i bratową.
Książę du Maine widział, że jego brata kochano i szanowano,
gdyż w pełni na to zasługiwał, co budziło w nim zazdrość.
Hrabia Tuluzy, rozsądny, milczący, umiarkowany, czuł tę zawiść
brata, lecz nie pokazywał tego po sobie. Nie mógł ścierpieć
szaleństw bratowej. Widziała to i wściekała się. Ze swej strony,
także znieść go nie mogła i jeszcze bardziej oddalała braci od
siebie.
Hrabia Tuluzy był w bardzo dobrych stosunkach z delfinem
i księciem oraz księżną Burgundzką, których zawsze bardzo
szanował i zabiegał o ich względy. Był nieśmiały wobec króla,
którego znacznie więcej bawił książę du Maine, beniaminek pani
de Maintenon, dawnej jego guwernantki, dla której poświęcił
swą matkę, panią de Montespan, czego obie nigdy mu nie zapomniały. Książę du Maine potrafił przekonać króla, że choć
bardzo inteligentny, czemu nie dało się zaprzeczyć, nie ma żadnych ambicji, nie żywi żadnych planów, jest niezdolny do niczego
skutkiem lenistwa i zamiłowania do samotności, że nienawidzi
wysiłku, jest człowiekiem najłatwiejszym do oszukania ze wszystkich, jacy kiedykolwiek chodzili po świecie. Tak więc spędzał
życie w ciszy swego gabinetu, jadał sam, unikał ludzi, polował
bez towarzystwa i z tego samotnego życia czynił sobie zasługę
wobec króla, którego widywał codziennie w godzinach spędzanych w rodzime; w końcu występował, wielki hipokryta, na
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sumie, na nieszporach, na błogosławieństwie, podczas każdego
święta oraz w niedzielę, i wówczas wystąpienia te otoczone były
wielkim przepychem. Był sercem, duszą, wyrocznią pani de Maintenon, z którą robił, co mu się żywnie podobało, i która nie
myślała o niczym innym, jak o tym, co mogłoby być dlań najmilsze i najbardziej korzystne, czyimkolwiek byłoby to kosztem.
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PROMOCJA SIEDMIU MARSZAŁKÓW (1693)

Rok już się kończył, jak byłem muszkieterem, więc mój ojciec
zapytał króla, co ma zamiar ze mnie zrobić. Na zlecenie królewskie przeznaczył mnie do kawalerii, gdyż sam często był nią
dowodził, i król obiecywał mi za darmo dowództwo kompanii
w jednym ze swych pułków. Na to potrzebny był wakans.
Cztery czy pięć miesięcy upłynęło, a ja wciąż pilnie odbywałem
służbę muszkietera. Wreszcie w połowie kwietnia Saint-Pouenge
przysłał do mnie z zapytaniem, czy przyjmę dowództwo kompanii w pułku królewskim Roussillon, które właśnie zawakowało, ale znajduje się ona w stanie nieszczególnym i stacjonowana jest w Mons. Umierałem ze strachu, że nie odbędę kampanii tegorocznej, która już miała się zacząć, przeto skłoniłem
mego ojca, by się zgodził. Podziękowałem królowi, który odpowiedział mi bardzo uprzejmie. W ciągu piętnastu dni doprowadziłem kompanię do należytego stanu.
Byłem w Wersalu, kiedy w piątek, 17 marca, król mianował
marszałkami Francji: księcia de Choiseul, księcia de Villeroy,
markiza de Joyeuse, Tourville'a, księcia de Noailles, markiza
de Boufflers i Catinata. Hrabia de Tourville i Catinat nie byli
kawalerami orderu Sw. Ducha. Pan de Boufflers był we Flandrii,
a Catinat na granicy włoskiej, pozostałych pięciu przebywało
na dworze. Król polecił obu nieobecnym przyjąć od zaraz tytuł,
rangę i honory należne marszałkom Francji, nim jeszcze złożą
przysięgę, niepotrzebną w rzeczy samej dla nadania tej godności.
Pan de Duras złożył ją tylko dlatego, że urzędnicy królewscy,
którzy przy tym grubo zarabiali, przypomnieli sobie, że jej nie
składał ani jako marszałek, ani jako gubernator prowincji
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Franche-Comte, i zmusili go, po upływie lat trzydziestu, do
wykonania tego obowiązku.
Tegoż dnia byłem na obiedzie królewskim. Nagle król rzekł
bez powodu, patrząc na zebranych: „Barbezieux dowie się o promocji marszałków Francji w drodze." Nikt nic nie odpowiedział.
Król nie był zadowolony, że minister wojny jeździ za często do
Paryża, dokąd ściągały go przyjemności. Było mu na rękę przykrócić mu cugli i dać wszystkim do zrozumienia, jak mały był
jego udział w nominacjach.
Król powiedział nowinę księciu de Noailles wchodząc na radę,
ale z zakazem rozgłaszania komukolwiek, nawet nowo mianowanym kolegom. Radość księcia nie dała się opisać, bo też miał
powody być zadowolony bardziej niż inni.
Zachwyt księcia de Villeroy trwał kilka lat. Tourville był
o tyle bardziej przejęty, że wrodzona skromność przesłaniała
mu zdobytą reputację i nie marzył nawet o tym, by się znaleźć
wśród marszałków, choć zasługiwał na to, przynajmniej w mniemaniu ogólnym, bardziej niż inni. Choiseul i Joyeuse okazali
zadowolenie umiarkowane, jak wielcy panowie, którym ten
zaszczyt się należy i którzy dawno się go spodziewali. Jedli
razem obiad w Paryżu, kiedy pewien kapitan piechoty, uradowany, że usłyszał nazwisko Joyeuse, przyniósł mu wiadomość,
nie informując się o innych, tak że Choiseul następne pół godziny przeżył w męczarni, nim kurier króla przybył. Obaj pojechali
wieczorem do Wersalu i nazajutrz wraz z innymi złożyli przysięgę.
Promocja ta wywołała mnóstwo niezadowolenia, mniej z powodu praw zdobytych zasługą, ile raczej z powodu praw zdobywanych skargami. Spośród wszystkich, świat uznał jednak
tylko, że źle się stało, iż pominięto trzy nazwiska: książąt de
Choiseul, de Maulevrier i de Montal. Ciekawy jest powód pominięcia pierwszego z nich. Jego żona, siostra la Valliere'a,
piękna, zbudowana jak bogini, nie ruszała się krokiem od księżny Conti [wdowy], której była siostrą cioteczną i zaufaną przyjaciółką. Miała sporo miłostek, co narobiło dużo hałasu. Król
ze względu na córkę bał się tej przyjaźni, przemówił więc do
niej, potem upomniał, potem wygnał, za każdym razem jednak
przebaczał jej. Widząc, że jest niepoprawna, a nie znosząc osobiście spraw drażliwych, chciał to załatwić przez jej męża
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i uwolnić się od niej na zawsze. Skorzystał w tym celu z promocji marszałków i polecił de la Rochefoucauld, jego przyjacielowi, by przedstawił mu szkodę, jaką mu wyrządza gorszący
tryb życia jego żony, i wpłynął na niego, aby ją umieścił
w klasztorze, a gdyby się wzbraniał, by mu dał do zrozumienia,
ze od tego zależy jego buława marszałkowska.
Nastąpiło to, co król przewidywał. Książę de Choiseul, doskonały wojownik, był człowiekiem najzacniejszym w świecie, lecz
dość ograniczonym. Choć stary, był jednak nieco zakochany
w swej żonie, która wmawiała w niego wszystko, co chciała, tak
że nie mógł się zdecydować na radykalne z nią zerwanie. Wtedy
de la Rochefoucauld, wyczerpawszy argumenty wymowy, musiał
powiedzieć o warunku, jaki król stawia przy nominacji na
marszałka. To zepsuło całą sprawę. Książę de Choiseul oburzył
się, że nagrodę za jego zasługi i reputację, jaką zdobył sobie na
polach bitew, wiąże się ze sprawą rodzinną, która nie obchodzi
nikogo poza nim samym, i odmówił z uporem nie do przezwyciężenia. Kosztowało go to buławę i cała sprawa nabrała rozgłosu. Co gorsza, niedługo potem jego żona została wygnana
i tyle dokazywała, że książę de Choiseul wreszcie sam nie mógł
wytrzymać, wypędził ją z domu i rozszedł się z nią na zawsze.
Maulevrier55 miał doskonałą reputację wojenną i zasłużył
sobie na nią. Przyniosła mu ona order Sw. Ducha wbrew opozycji pana de Louvois, poza tym gubernatorstwo dobrej prowincji i liczne komendy. Król uważał, że dość go wynagrodził,
i pominął go przy promocji. Biedak odczuł to tak boleśnie, że
nie przeżył dwu miesięcy po nominacji siedmiu swych młodszych
kolegów. Croissy, jego brat, minister i sekretarz stanu, również
był urażony, ale nie śmiał tego okazywać zbyt wyraźnie.
Montal był to starzec osiemdziesięcioletni słusznego wzrostu,
który stracił oko na wojnie i odniósł wiele ran. Odznaczył się
niezmiernie, i to często na czele poważnych sił. Zdobył sławę
w bitwie pod Fleurus, a więcej jeszcze pod Steinkerque, gdzie
wręcz uratował sytuację. Wszystko przemawiało za nim prócz
niego samego. Jego skromność i rozwaga budziły podziw. Król
nawet był nią wzruszony i obiecał mu wynagrodzić wyrządzoną
krzywdę. Montal usunął się na pewien czas do siebie, po czym
powrócił i służył dalej, żywiąc nadzieje, które mu dano, ale
które pozostały do końca nie spełnione.
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BARBEZIEUX, MINISTER WOJNY

Barbezieux56 miał rysy wydatne, bardzo męskie, przy tym
wyraz twarzy łagodny, przyjemny, a stanowczy. Był bardzo
dowcipny, bystry, żywy, akuratny, miał niebywałą zdolność do
pracy. Przerywał ją, by się zabawić, a potem w dwie godziny
lepiej i więcej robił niż kto inny przez cały dzień. Cała jego
postać, sposób mówienia, zachowania się, dobór słów swobodny,
ścisły, wyszukany, choć zupełnie naturalny — wszystko w nim
było pełne wdzięku. Był wymowny i przekonywający. Nikt nie
był tak światowy, nikt nie miał takich manier wielkiego pana,
jakim bardzo pragnął być. Nikt zachowania bardziej uprzejmego,
a nawet, kiedy chciał, bardziej pełnego dystynkcji. Pełen galanterii, a przy tym swobodny, wytworny, czarujący zawsze i wszędzie. Toteż gdy chciał się podobać, zdobywał wszystkich. Gdy
oddawał usługi, zyskiwał dzięki sposobowi, w jaki je oddawał,
wdzięczność trzykrotnie większą niż inni. Nikt nie umiał lepiej
streścić każdej sprawy, objąć wszystkich szczegółów i należycie
nimi operować. Odczuwał wszelkie najsubtelniejsze różnice
w ocenie zarówno osób, jak spraw, ich mniejszej lub większej
wagi i znaczenia, a zawsze wyczerpywał zagadnienie w sposób
zdumiewający. Był jednak nadmiernie pyszny, przedsiębiorczy,
zuchwały, bezczelny, w najwyższym stopniu mściwy, łatwo obrażał się o byle głupstwo i z największym trudem dawał się przeprosić. Jego napady złego humoru były straszliwe i częste.
Zdawał sobie z tego sprawę, skarżył się na nie, ale nie mógł ich
opanować. Z natury gwałtowny i twardy, stawał się wtedy brutalny, zdolny do wszelkich obelg i unosił się bezgranicznie, przez
co stracił sporo przyjaciół. Nie umiał ich sobie dobierać, a kiedy
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się złościł, obrażał ich, kimkolwiek by byli, zarówno najbliższych,
jak i najpotężniejszych, później zaś rozpaczał. Był zmienny:
umiał być przyjacielem najlepszym i najbardziej uczynnym,
póki nim był, ale też wrogiem najgroźniejszym, straszliwym,
zaciętym, nieubłaganym i z natury okrutnym. Nie znosił sprzeciwu w niczym, a śmiały był do szaleństwa.
Przyzwyczaił króla do tego, że odkładał pracę, gdy zbyt dużo
wypił lub gdy czekała na niego partia kart, której nie chciał
stracić: zawiadamiał wtedy monarchę, że ma gorączkę. Król
go tolerował z powodu użyteczności i łatwości, z jaką pracował,
a także dla przyjemności, jaką odczuwał, gdy zdawało mu się,
że sam wszystko robi i wychowuje wielkiego ministra; nie lubił
go jednak i pamiętał dobrze każdą jego nieobecność i udaną
chorobę. Za to pani de Maintenon, która przyczyniła się, i to
ze względów osobistych, do zguby jego zbyt potężnego ojca,
popierała syna zachowującego wobec niej zawsze największy
szacunek i nie będącego w stanie w niczym jej uchybić. Ogólnie
biorąc, był to materiał na ministra wielkiego, lecz również niezwykle niebezpiecznego. Można by się nawet zastanowić, czy
śmierć jego była w rzeczy samej stratą dla państwa, a to ze
względu na zbyt wygórowane ambicje. W każdym razie nie
była stratą dla dworu i towarzystwa. Zyskało ono wiele na
śmierci człowieka, którego wszystkie zalety czyniły tym niebezpieczniejszym, im bardziej stawał się mocny. Rozrzutność
i zamiłowanie do przepychu zaprowadziły go daleko, lecz wyzyskiwał stanowisko, by służyć lub szkodzić, a szczególnie, by
osiągnąć wszystko, do czego dążył. Na przykładzie oblężenia
Barcelony i pana de Noailles można się było przekonać, do
jakich rzeczy był zdolny.57
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WIELKA KSIĘŻNICZKA ORLEAŃSKA (1627—1693)

Księżniczka, zwana wielką księżniczką Orleańską dla odróż-.
nienia jej od córki księcia Filipa Orleańskiego, inaczej panna
Montpensier, starsza córka Gastona Orleańskiego, jedyna z jego
pierwszego małżeństwa, zmarła w swym pałacu Luksemburskim
w niedzielę, 5 kwietnia [1693], po długiej chorobie zatrzymania
moczu, w wieku lat sześćdziesięciu trzech. Była to najbogatsza
księżniczka, poza panującymi, w Europie. Król ją odwiedził,
przy czym poleciła mu gorąco pana de Joyeuse, jako swego
krewnego, do buławy marszałkowskiej. Choć dumna i wyniosła,
nazywała kuzynami, wyróżniała i zajmowała się pilnie tymi,
którzy mieli zaszczyt być jej krewnymi, różniąc się pod tym
względem wielce od tych, którzy są teraz książętami krwi królewskiej. Ściśle przestrzegała żałoby po krewnych, nawet skromnych i bardzo dalekich, i zawsze doskonale pamiętała, jakie ich
łączy pokrewieństwo i od kiedy się datuje. Książę i księżna
Orleańscy nie odstępowali od niej podczas choroby. Poza bliską
przyjaźnią, jaka łączyła go zawsze z księżniczką, książę liczył
na bogatą schedę. Rzeczywiście został jej spadkobiercą generalnym, ale najlepsze kąski mu się wymknęły.
Pamiętniki tej księżniczki ukazują otwarcie słabość, jaką miała
dla pana de Lauzun, i szaleństwo, jakie popełnił ten człowiek
nie żeniąc się z nią, gdy tylko dostał na to pozwolenie króla,
jedynie dlatego, że chciał, by wesele odbyło się z większym
przepychem i blaskiem. Rozpacz ich po cofnięciu pozwolenia
była bezgraniczna; ale zapisy poczynione intercyzą małżeńską
były ważne i zostały potwierdzone innymi aktami. Książę Orleański, namawiany przez księcia Kondeusza, naciskał króla, aby
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zakaz cofnął, ale pani de Montespan i pan de Louvois mieli
większy wpływ na decyzję i na nich to skierował się cały
gniew księżniczki i wściekłość faworyta królewskiego, bo pan
de Lauzun był nim istotnie. Nie pozostał nim jednak długo.
Uniósł się kilkakrotnie przy królu, jeszcze częściej przy metresie, i ułatwił w ten sposób ministrowi grę obliczoną na jego
zgubę. Doszło do tego, że został aresztowany, przewieziony do
Pignerol, gdzie pozostawał lat dziesięć i był bardzo źle traktowany z rozkazu ministra. Miłość księżniczki nie osłabła podczas
tej rozłąki. Skorzystano z tego, by uczynić wielki zapis dla
księcia du Maine jej kosztem i kosztem pana de Lauzun, który
za to kupił sobie wolność. Eu, Aumale, Dombes i inne włości
zostały darowane księciu du Maine, ku wielkiemu żalowi księżniczki; pod pozorem wdzięczności król, by wywyższyć coraz
bardziej swe dzieci nieślubne, kazał im przyjąć jej barwy należące dawniej do księcia Gastona. Ów dziedzic narzucony pozostał jej zawsze niemiły i nadal broniła swych dóbr, które król
chciał jej wydrzeć dla swego ukochanego syna.
Nieprawdopodobne przygody pana de Lauzun, gdy uratował
królowę angielską i księcia Walii, sprowadziły go na powrót na
dwór. Pokłócił się z księżniczką, wciąż o niego zazdrosną, tak
że nawet umierając nie chciała go widzieć. Z jej darowizny zachował Thiers i Saint-Fargeau. Dawał zawsze do zrozumienia,
że poślubił był księżniczkę, i po jej śmierci zjawił się przed
królem w grubej żałobie, co mu wzięto bardzo za złe. Po upływie żałoby nie chciał wrócić do swych barw i zaczął się nosić
w kolorze brązowym, prawie czarnym, z galonami niebieskimi
i białymi, by zachować na zawsze żal po stracie ukochanej,
której portrety miał wszędzie porozwieszane.
Pogrzeb odbył się z wielkim ceremoniałem, zwłoki były strzeżone w ciągu kilku dni, po dwie godziny, na zmianę przez jedną
księżnę i dwie panie z arystokracji, jednakowo ubrane w czarny
welon i tren; król je wyznaczał za pośrednictwem mistrza ceremonii. Była tu różnica z królewnami, którym przysługuje podwójna liczba pań na straży, podobnie i biskupów, w komżach
i biretach, a także z księżnymi krwi, strzeżonymi tylko przez
domowników. Hrabina de Soissons odmówiła dyżuru — król się
rozgniewał, zagroził wygnaniem i w końcu zmusił ją do posłuszeństwa.
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LAUZUN (1633—1723)

Książę de Lauzun zmarł 19 listopada [1723] przeżywszy dziewięćdziesiąt lat i sześć miesięcy. Serdeczne stosunki łączące
dwie siostry, z których jedna była moją żoną, a druga jego,
oraz stałe mieszkanie na dworze, gdzie mieliśmy nawet w Marly
osobny pawilon na nas czworo, zarezerwowany na każdą podróż,
wszystko to sprawiło, że stale byliśmy razem, a od śmierci króla
widywaliśmy się w Paryżu prawie co dzień i wspólnie jadaliśmy
u niego lub u mnie. Lauzun był osobistością tak wyjątkową
i jedyną w swoim rodzaju, że z całą słusznością La Bruyere
powiedział o nim w swych Charakterach, że trudno się
ośmielić w snach nawet przeżyć to, co on przeżył w życiu. Dla
tego, kto go widywał nawet wtedy, kiedy już był stary, słowa
te jeszcze słuszniejsze się wydadzą. Oto co skłania mnie, by mu
więcej miejsca poświęcić.
Książę de Lauzun był niewysokim jasnym blondynem o zgrabnej figurze, pańskiej minie, twarzy tryskającej inteligencją,
budzący szacunek, jednak bez uroku, jak mówili ludzie znający
go, gdy był młody. Ambitny, kapryśnego usposobienia, pełen
fantazji, zazdrośnik, chciał zawsze dojść dalej, niż mógł, nigdy
z niczego niezadowolony, mało wykształcony, o umyśle pozbawionym wdzięku i lekkości; charakteru ponurego, samotnik,
dziki, wielki pan w każdym calu, złośliwy, zgryźliwy z natury,
a jeszcze więcej z zazdrości i ambicji, jednak dobry przyjaciel,
jeżeli już kogo darzył przyjaźnią, co było rzadkością, i dobry
krewny; łatwo uważał się za wroga nawet ludzi obojętnych
wobec niego. Okrutny wobec błędów, w wynajdywaniu śmiesznostek i wykpiwaniu, niezwykle odważny i niebezpiecznie zu-
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chwały. Dworak w równej mierze bezczelny, drwiący, uniżony
aż do służalczości i przesady, skłonny do intryg i płaszczenia
się, gdy chciał cel swój osiągnąć, przy tym niebezpieczny dla
ministrów. Wszyscy się go bali na dworze, bo umiał zawsze
okrutnie komuś dogryźć nie oszczędzając nikogo. Przybył na
dwór bez grosza, jako młodziutki kadet z Gaskonii; wyruszył
ze swej prowincji pod nazwiskiem markiza de Puyguilhem.
Marszałek de Grammont, cioteczny brat jego ojca, ściągnął go
do siebie. Marszałek był wtedy w wielkich łaskach na dworze,
cieszył się zaufaniem królowej matki i kardynała Mazariniego,
miał regiment gwardii i dożywocie dla hrabiego de Guiche,
swego najstarszego syna, który, ze swej strony, był ozdobą
rycerstwa i ulubieńcem dam oraz cieszył się największymi
względami króla i hrabiny de Soissons, siostrzenicy kardynała,
od której król prawie nie wychodził i która była właściwie
królową dworu. Hrabia de Guiche wprowadził tam markiza
de Puyguilhem i ten, w bardzo niedługim czasie, został faworytem królewskim, dostał specjalnie utworzony dla niego regiment
dragonów, a wnet potem król uczynił go marszałkiem polnym
i dał mu ustanowioną dla niego rangę generała pułkownika
dragonów.
Książę Mazarini, usunąwszy się już w roku 1669 z dworu,
chciał się pozbyć swego stanowiska wielkiego mistrza artylerii.
Puyguilhem jeden z pierwszych zwąchał, na co się zanosi, poprosił króla, by mu to stanowisko powierzył, i otrzymał obietnicę, pod warunkiem, że zachowa ją w sekrecie przez parę
dni. Gdy przyszedł dzień, kiedy to, jak król mu przyrzekł,
nominacja miała być ogłoszona, Puyguilhem, który miał prawo
wstępu do króla jako pierwszy szlachcic komnaty królewskiej,
zwane inaczej „prawem wielkiego wstępu", przyszedł, by czekać
na monarchę po wyjściu z Rady Finansów, w pokoju, do którego
nikt nie wchodził podczas zebrania, znajdującego się między
salą, w której odbywało się posiedzenie, a tą, gdzie był zgromadzony dwór. Zastał tam Nyerta, pierwszego pokojowca mającego
wówczas służbę, który zapytał, co go tu sprowadza; Puyguilhem,
pewny swej sprawy, pomyślał, iż pozyska sobie pokojowca
zwierzając mu się z tego, co za chwilę ma być zadeklarowane
na jego korzyść; Nyert wyraził mu swą radość, następnie wyciągnął zegarek i spojrzawszy na godzinę, stwierdził, jak to po-
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wiedział markizowi, że zdąży jeszcze załatwić pewną pilną i nie
wymagającą wiele czasu sprawę, jaką król mu zlecił; popędził,
przeskakując po parę stopni, małymi schodkami, nad którymi
znajdowało się biuro, gdzie Louvois pracował cały dzień, gdyż
w Saint-Germain apartamenty były bardzo małe i nieliczne,
i powiadomił go, że po wyjściu z Rady Finansów, w której
Louvois nie brał udziału, Puyguilhem zostanie mianowany wielkim mistrzem artylerii, powtarzając wszystko, co usłyszał od
niego samego, i mówiąc, gdzie go zostawił.
Louvois nienawidził Puyguilhema, przyjaciela Colberta, swego
rywala, i obawiał się łaski i wywyższenia na stanowisku mającym tak wiele koniecznego związku z departamentem wojny,
gdzie starał się zawsze zawładnąć wszelkimi funkcjami i zaszczytami, a czuł, iż markiz ani nie będzie miał na to ochoty,
ani też, ciesząc się takimi łaskami, nie będzie chciał tego znosić.
Ściska zatem Nyerta, dziękuje mu, odsyła co prędzej. Chwyta
jakieś papiery mające służyć za pretekst do wejścia, schodzi
i zastaje Puyguilhema i Nyerta w pokoju wspomnianym przed
chwilą. Nyert, widząc Louvois, udaje zdumienie i mówi mu, iż
narada jeszcze się nie zakończyła. „To nic — odpowiada Louvois — muszę coś pilnego powiedzieć królowi" — i zaraz wchodzi
na salę rady. Król, zdziwiony, pyta, co go sprowadza, wstaje
i podchodzi do niego. Louvois prowadzi go do wnęki okiennej
i mówi, iż wie, że król ma zamiar mianować Puyguilhema
wielkim mistrzem artylerii, że ten oczekuje już na niego w sąsiednim pokoju, że Jego Królewska Mość może do woli rozdawać swe łaski i wynosić, kogo zechce, on jednak uważa za swój
obowiązek przedstawić nieporozumienia między nim a Puyguilhemem, ukazać jego kapryśność i zarozumiałość; zechce wszystkim rządzić i wszystko zmieniać w artylerii, a stanowisko
to jest tak związane z departamentem wojny, iż niemożliwym
jest, by praca w nim była prowadzona w nieustannych walkach
i w zależności od czyjegoś kaprysu, przy jawnej wrogości
wielkiego mistrza i sekretarza stanu; najmniejszym jeszcze złem
wynikającym z takiego stanu rzeczy będzie ustawiczne niepokojenie Jego Królewskiej Mości ich wzajemnymi kłótniami i pretensjami, które on będzie musiał rozsądzać co chwila.
Król poczuł się dotknięty w najwyższym stopniu tym, że
jego tajemnica, którą specjalnie przed Louvois chciał ukryć,
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została mu odsłonięta. Odpowiedział ministrowi z bardzo poważną miną, że nic jeszcze nie jest zdecydowane, odesłał go
i powrócił do stołu obrad. W chwilę po zakończeniu Rady król
wychodzi, by udać się na mszę, widzi Puyguilhema i mija go
nie mówiąc ani słowa. Puyguilhem, bardzo zdziwiony, czeka
do wieczora, a widząc, że obiecana deklaracja się nie ukazuje,
mówi o tym królowi, kiedy ten kładzie się spać. Król odpowiada, że teraz nie da się tego przeprowadzić i że zobaczy jeszcze,
jak to z tym będzie. Dwuznaczność odpowiedzi i oschły ton
zaniepokoiły mocno markiza. Umiał zdobywać łaski pań i znał
język, jakim trzeba było z nimi mówić; idzie zatem do pani
de Montespan, której zwierza się ze swego niepokoju, i zaklina
ją, by usunęła jego przyczynę. Ta obiecuje mu cuda i tak zwodzi
przez dobrych parę dni.
Zmęczony zabiegami i nie mogąc odgadnąć powodu spotykających go niepowodzeń, decyduje się na rzecz niesłychaną,
w którą trudno by przyszło uwierzyć, gdyby nie była potwierdzona przez cały ówczesny dwór. Romansował wówczas ze
służebną pani de Montespan, gdyż każda rzecz była dlań dobra,
byle tylko zapewnić sobie protekcję i wiedzieć o wszystkim;
otóż zdecydował się na najbardziej zuchwałą bezczelność, o jakiej kiedykolwiek słyszano. Przy wszystkich swych miłostkach
król nigdy nie spędzał nocy gdzie indziej niż w pokoju królowej,
przychodząc czasem późno, lecz zawsze, i przestrzegał tego tak
akuratnie, że, aby czuć się swobodniej, zjawiał się w łóżkach
swych kochanek w godzinach popołudniowych. Puyguilhem
zmusił swą pokojóweczkę, by ukryła go pod łóżkiem pani de
Montespan, gdy miał zjawić się król; z ich rozmowy dowiedział
się o przeszkodach, jakie stawiał Louvois, nie chcąc dopuścić do
otrzymania przez markiza stanowiska wielkiego mistrza, o gniewie króla z powodu odkrycia tajemnicy, o postanowieniu, by
nie dawać mu za karę artylerii i w ten sposób uniknąć stałych
kłótni i konieczności rozstrzygania sporów między Puyguilhemem i Louvois. Usłyszał wszystko, co mówił o nim król i jego
kochanka, a także i to, że ona, która tak zapewniała go, iż
będzie się starała przysłużyć mu się jak najlepiej, przysługiwała się najgorzej, jak tylko mogła. Najmniejszy ruch, kaszel,
wszystko mogło odkryć śmiałka i cóż by się wtedy z nim stało?
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Są to rzeczy, których słuchać nie można inaczej jak z zapartym tchem i
największym przerażeniem.
Miał jednak więcej szczęścia niż rozumu i nie został odkryty.
Król ze swą ukochaną wyszli w końcu z łóżka. Król ubrał się
i poszedł do siebie, pani de Montespan zaczęła się stroić na
próbę jakiegoś baletu, na którym miał być król, królowa i cały
dwór. Służąca wydobyła spod łóżka Puyguilhema, który, jak
się zdaje, nie potrzebował nawet pójść do siebie, by poprawić
swój strój, i wprost stamtąd udał się pod drzwi pokoju pani
de Montespan.
Gdy wyszła, idąc na próbę baletu, podał jej ramię i zapytał
z wyrazem twarzy słodkim i pełnym szacunku, czy raczyła przypomnieć o nim królowi. Zapewniła go, że nie omieszkała tego
uczynić, i skomponowała, jak mogła, całą opowieść o rzekomo
wyświadczonych mu usługach. Tu i tam przerywał jej pytaniami dowodzącymi łatwowierności, a mającymi na celu zmyślenie przez nią nowych szczegółów. Następnie zbliżył usta do
jej ucha i powiedział jej, że jest kłamczuchą, łajdaczką, suką
i k...., i słowo w słowo powtórzył jej całą rozmowę, jaką miała
z królem. Pani de Montespan była tak przerażona, że nie miała
dość siły, by mu choć słowem odpowiedzieć, i z największym
trudem przezwyciężając i ukrywając drżenie nóg i całego ciała
ledwie doszła do miejsca, dokąd podążała, a skoro tylko przyszła na próbę, zemdlała. Cały dwór był już obecny. Przestraszony król podszedł do niej. Nieprędko ją ocucono. Wieczorem
opowiedziała królowi, co jej się przytrafiło, i nie wątpiła, że to
diabeł poinformował Puyguilhema tak szybko i dokładnie
o wszystkim, co o nim mówiono w łóżku. Król był niezwykle
rozgniewany na markiza za obelgi, jakimi ją obsypał, i łamał
sobie głowę, w jaki sposób tak szczegółowo i tak prędko zebrał
wiadomości.
Ze swej strony Puyguilhem był wściekły, iż wymknęło mu
się dowództwo artylerii, a więc zarówno król, jak i on poczuli
się nawzajem mocno skrępowani. Stan taki nie mógł trwać
dłużej niż parę dni. Puyguilhem, mając przywilej wstępu, znalazł odpowiednią chwilę, kiedy król był sam, i skorzystał z niej
skwapliwie. Przypomniał mu o artylerii i wezwał go zuchwale,
by dotrzymał danego słowa. Król odrzekł na to, iż nie jest nim
już związany, gdyż dał mu je pod warunkiem dotrzymania
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tajemnicy, której markiz nie zachował. Po tych słowach Puyguilhem odchodzi parę kroków, obraca się plecami do króla,
wyciąga szpadę, łamie nogą jej ostrze i krzyczy wściekłym
głosem, iż nigdy w życiu nie będzie już służył władcy, który
tak niecnie złamał dane mu słowo. Król, uniesiony gniewem,
zrobił coś, co było może najpiękniejszym czynem w jego życiu.
Odwraca się w tymże momencie, otwiera okno, wyrzuca przez
nie swą laskę, mówiąc, że przykro by mu było, gdyby uderzył
człowieka dobrze urodzonego, i wychodzi.
Nazajutrz rano Puyguilhem, który nie śmiał pokazać się na
dworze od tej chwili, został aresztowany w swym pokoju i zaprowadzony do Bastylii. Był serdecznym przyjacielem Guitry'ego, faworyta królewskiego, dla którego król utworzył stanowisko wielkiego szatnego. Ośmielił się on przemówić do króla
za Puyguilhemem starając się przypomnieć mu, jak wielce za
nim przepadał. Udało mu się go wzruszyć mówiąc, iż Puyguilhemowi pomieszało się w głowie, gdy otrzymał odmowę
tak wielkiego stanowiska, na które sądził, iż może liczyć mając
obietnicę królewską. Udało mu się tak dalece, iż król zapragnął
wynagrodzić markizowi tę odmowę. Dał artylerię hrabiemu
de Lude, kawalerowi orderu Sw. Ducha od 1661 roku, którego
bardzo lubił i z przyzwyczajenia, i dla wspólnych upodobań do
przygód miłosnych i polowania. Był on komendantem i gubernatorem Saint-Germain oraz pierwszym szlachcicem komnaty
królewskiej. Zrobił go księciem nie weryfikowanym na podstawie patentu w roku 1675. Księżna de Lude, dama dworu delfinowej, była jego drugą żoną i została bezdzietną wdową. By
zapłacić za artylerię, sprzedał swoje stanowisko pierwszego
szlachcica komnaty księciu de Gesvres, komendantowi gwardii
królewskiej, a król kazał odstąpić to ostatnie stanowisko na pociechę Puyguilhemowi znajdującemu się wciąż jeszcze w Bastylii.
Puyguilhem, widząc ten nieprawdopodobny i szybki nawrót
łaski królewskiej, z właściwą mu dawną bezczelnością, dufny,
że więcej jeszcze uda mu się uzyskać, odmówił. Król wcale sią
tym nie zraził. Guitry poszedł zbesztać swego przyjaciela do
Bastylii i dokazał z wielkim trudem, iż zechciał łaskawie przyjąć propozycję królewską. Gdy tylko ją przyjął, wyszedł z Bastylii, poszedł pokłonić się królowi, złożył przysięgę związaną
ze swym nowym stanowiskiem i sprzedał dowództwo dragonów.

141

Od roku 1665 objął gubernatorstwo Berry po śmierci marszałka de Clerembault. Nie mówię tu nic o jego przygodach
z córką księcia Gastona Orleańskiego, o czym ona sama opowiada
tak naiwnie w swych pamiętnikach, ani o niesłychanym szaleństwie, jakie okazał odkładając swe małżeństwo z nią, choć
miał już zgodę króla, gdyż chciał mieć piękne liberie i uzyskać
pozwolenie, by ślub był celebrowany podczas mszy królewskiej;
zwłoka ta dała czas księciu Orleańskiemu, naciskanemu przez
księcia Kondeusza, by udać się wraz z nim do króla i tam wnieść
protest, co skłoniło monarchę do cofnięcia swego zezwolenia
i w rezultacie zerwało małżeństwo. Księżniczka miotała pioruny,
Puyguilhem jednak, który po śmierci swego ojca przybrał nazwisko hrabiego de Lauzun, wspaniałomyślnie zniósł dla króla
tę ofiarę, z większym rozsądkiem, niż to leżało w jego zwyczaju.
Otrzymał dowództwo kompanii stu szlachciców domu królewskiego, które to stanowisko piastował przed nim jego ojciec,
i został mianowany generałem porucznikiem.
Kochał się w pani de Monaco, siostrze hrabiego de Guiche,
serdecznej przyjaciółce księżnej Orleańskiej, biorącej udział
we wszystkich prowadzonych przez nią intrygach i tak z nią
zaprzyjaźnionej, że choć była to rzecz bezprzykładna, jaka
i później nigdy się nie zdarzyła, księżna uzyskała od króla,
z którym była w najlepszych stosunkach, prawo do posiadania,
jako córa angielskiej rodziny królewskiej, nadintendentki, tak
jak miała ją królowa, i mianowała nią panią de Monaco. Lauzun
był bardzo zazdrosny i wciąż z niej niezadowolony. Pewnego
letniego popołudnia, będąc w Saint-Cloud, zastał księżnę Orleańską ze swym dworem siedzącą dla ochłody na podłodze, pani
de Monaco zaś znajdowała się tam również półleżąc z jednym
ramieniem wyciągniętym na ziemi. Lauzun począł czarować
damy i tak zręcznie krążył przy nich, iż w pewnej chwili postawił obcas na otwartej dłoni pani de Monaco, zrobił na niej
pirueta i odszedł. Pani de Monaco okazała tyle opanowania, iż
nie krzyknęła i nic o tym nikomu nie powiedziała. W niedługi
czas później zrobił coś znacznie gorszego. Pienił się widząc, że
król ma z nią przelotną miłostkę, i dowiedział się, o jakiej godzinie Bontemps przyprowadza ją, owiniętą w pelerynę, tajnymi
schodkami, na szczycie których znajdowały się tylne drzwi gabinetu królewskiego, zaś naprzeciw nich, na tym samym piętrze,
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ustęp. Lauzun przychodzi wcześniej i chowa się w ustępie; zamyka się na haczyk, widzi przez dziurkę od klucza, jak król
otwiera swoje drzwi, wkłada klucz na zewnątrz i z powrotem,
je zamyka. Lauzun odczekuje chwilą pod drzwiami, zamyka
je na dwa spusty, wyciąga klucz i wrzuca go do ustępu, w którym zamyka się ponownie. Niedługo potem nadchodzą Bontemps
i dama, bardzo zdziwieni, że nie widzą klucza w zamku. Bontemps stuka cicho parę razy, lecz bezskutecznie, wreszcie dobija
się głośniej, aż król usłyszał. Bontemps mówi, że już przyszła,
by otwierał, bo nie ma klucza. Król na to, że go tam włożył;
Bontemps szuka klucza na ziemi, podczas gdy król chce otworzyć
zasuwkę, lecz widzi, że jest zamknięta na dwa spusty. Wszyscy
troje bardzo zdziwieni i niezadowoleni z przeszkody; przez
drzwi odbywa się rozmowa o tym, jak taka rzecz mogła się
zdarzyć; król męczy się bezskutecznymi usiłowaniami odsunięcia zasuwy zamka i próbami otwarcia go mimo podwójnego
zamknięcia. W końcu trzeba było powiedzieć sobie przez drzwi
dobranoc, zaś Lauzun, który słyszał ich nie uroniwszy ani jednego słówka i oglądał przez dziurkę ze swego ustępu, dobrze
zamknięty na haczyk, siedząc na sedesie, śmiał się cicho, lecz
serdecznie, i kpił sobie z nich z rozkoszą.
W 1670 roku król chciał odbyć z paniami tryumfalną podróż
pod pretekstem zwiedzenia swych warowni we Flandrii, wraz
z jedną armią oraz wszystkimi oddziałami domu królewskiego.
Wielki stąd alarm powstał w Niderlandach, ale król postarał się
go uspokoić. Dowództwo nad całością oddał hrabiemu de Lauzun
wraz z patentem generała armii. Lauzun pełnił tę funkcję wykazując wiele inteligencji, elegancji i niebywałego przepychu.
Ta świetność i tak wielki dowód łaski dawały dużo do myślenia
Louvois, którego Lauzun nie oszczędzał przy żadnej okazji.
Minister ten porozumiał się z panią de Montespan, która nie
zapomniała Lauzunowi nigdy dokonanego odkrycia i strasznych
obelg, jakimi ją kiedyś obsypał, i oboje wzięli się do roboty.
Przypomnieli królowi złamaną szpadę, bezczelność, z jaką Lauzun niedługo potem, jeszcze w Bastylii, odmawiał przez parę dni
przyjęcia stanowiska dowódcy gwardii królewskiej. Przedstawili
Lauzuna jako człowieka, któremu już zupełnie przewróciło się
w głowie i który tak omotał księżniczkę Orleańską, że mało
brakowało, by się z nią ożenił, zapewniając sobie tym jej olbrzy-
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mie majątki; wreszcie ukazali go jako osobnika bardzo niebezpiecznego przez swe zuchwalstwo, który wbił sobie do głowy, iż
zdobędzie miłość wojska przepychem, usługami oddawanymi
oficerom, wreszcie trybem życia podczas podróży do Flandrii,
kiedy to sprawił, że go ubóstwiano. Poczytali mu za zbrodnię
to, iż pozostał przyjacielem i w bliskich stosunkach z hrabiną
de Soissons wypędzoną z dworu i podejrzaną o zbrodnie. Musieli na pewno przypisać coś poważnego również i jemu, o czym
nie zdołałem się dowiedzieć, sądząc po barbarzyńskim traktowaniu, jakie nań w końcu sprowadzili.
Zabiegi te trwały przez cały rok 1671, z tym, że Lauzun niczego się nie domyślił z twarzy króla ani pani de Montespan,
którzy traktowali go z wyróżnieniem i zwykłą poufałością. Znał
się bardzo dobrze na klejnotach i na ich oprawie i pani de Montespan często z tego korzystała. Pewnego wieczora, w połowie
listopada 1671 roku, gdy nadjechał z Paryża, dokąd wysłała go
rano pani de Montespan po jakieś klejnoty, zaledwie hrabia
zdążył wyjść z karety i wejść do swego pokoju, marszałek de
Rochefort, pełniący służbę jako dowódca gwardii, wszedł zaraz
za nim i aresztował go. Lauzun, zaskoczony w najwyższym
stopniu, chciał się dowiedzieć, z jakiego powodu, chciał zobaczyć się z królem lub panią de Montespan albo przynajmniej
napisać do nich — wszystkiego mu odmówiono. Został zaprowadzony do Bastylii, a w niedługi czas później do Pignerol, gdzie
zamknięto go w lochu. Jego stanowisko dowódcy gwardii królewskiej zostało oddane panu de Luxembourg, a gubernatorstwo
Berry księciu de la Rochefoucauld, który po śmierci de Guitry,
po przejściu Renu, 12 czerwca 1672 roku, został wielkim szatnym.
Można sobie wyobrazić stan człowieka takiego, jakim był
Lauzun, kiedy w mgnieniu oka został zepchnięty z takiej wysokości do ciemnicy w zamku Pignerol, bez możności widzenia się
z kimkolwiek i nie wiedząc nawet, za co go to spotyka. Trzymał
się dosyć długo, lecz wreszcie rozchorował się tak ciężko, że
trzeba było myśleć o tym, by się wyspowiadał. Słyszałem, jak
opowiadał, iż bał się księdza przebranego, i dlatego upierał się,
by przysłano mu kapucyna, a gdy tylko zjawił się, skoczył do
jego brody i szarpał nią we wszystkie strony, by się przekonać,
czy nie jest sztuczna. Przez cztery czy pięć lat przebywał w tym
więzieniu. Więźniowie wynajdują sobie różne sposoby, których
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uczy konieczność. Inni przebywali ponad nim i obok niego:
znaleźli sposób, by się z nim porozumieć. Te konszachty doprowadziły do tego, że zrobili dobrze ukryty otwór i mogli ze sobą
rozmawiać, później zaś powiększyli go tak, że mogli się nawet
odwiedzać.
Nadintendent Foucquet był zamknięty w ich sąsiedztwie od
grudnia 1664; przywieziono go tu z Bastylii, w której znalazł się
po pobycie w Nantes, gdzie król kazał go uwięzić 5 września
1661 roku i odesłać do Bastylii. Dowiedział się od swych sąsiadów, którzy również znaleźli sposób, by się z nim widzieć, że
Lauzun znajduje się pod nimi. Foucquet, nie otrzymując żadnych wiadomości, mniemał, że uda mu się otrzymać je od Lauzuna, i zapragnął go zobaczyć. Pamiętał go jako młodego człowieka wybijającego się na dworze przy pomocy marszałka de
Grammont, życzliwie przyjmowanego przez hrabinę de Soissons,
od której król nie wychodził, a na niego patrzał dość przychylnym okiem. Więźniowie, którzy już nawiązali z nim stosunki,
dokonali tego, iż namówili Lauzuna, by dał się wciągnąć przez
dziurę i spotkał się u nich z Foucquetem, na co Lauzun także
miał ochotę. Tak oto spotykają się i Lauzun opowiada Foucquetowi o swym powodzeniu i nieszczęściach. Biedny nadintendent
szeroko otwierał oczy i uszy słysząc, jak ten kadet z Gaskonii,
aż nazbyt szczęśliwy, iż zechciał go przyjąć do siebie i udzielić
mu gościny marszałek de Grammont, został generałem dragonów,
komendantem gwardii, otrzymał patent i funkcje generała armii.
Foucquet nie wiedział już, na jakim świecie się znajduje, myślał,
że Lauzun zwariował i opowiada mu swe urojenia, jak wymknęło
się mu stanowisko mistrza artylerii i co później wskutek tego
nastąpiło. Nie miał już żadnych wątpliwości, że stoi wobec szaleństwa, które doszło do szczytu, tak że aż strach go brał, kiedy
przebywał z nim w jednej celi, a Lauzun opowiadał mu o swym
projektowanym małżeństwie z księżniczką Orleańską, na co miał
zgodę królewską, jak doszło do jego zerwania i jakie zdobył
bogactwa dzięki księżniczce. Ochłodziło to bardzo ich stosunki,
zwłaszcza ze strony Foucqueta, który sądząc, że Lauzunowi zupełnie pomieszało się w głowie, przyjmował jedynie za bajki
wszystko, co mu opowiadał o tym, co się wydarzyło w świecie
od jednego uwięzienia do drugiego.
Los nieszczęsnego nadintendenta został złagodzony nieco
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wcześniej niż los jego towarzysza. Żona i paru urzędników
zamku w Pignerol dostało pozwolenie widywania go i przynoszenia mu wieści ze świata. Jedną z pierwszych rzeczy, którą im
zakomunikował, był żal i litość nad tym biednym Puyguilhemem, którego zostawił niegdyś na dworze młodzieńcem, jak na
jego wiek nieźle się zapowiadającym, a któremu teraz rozum się
pomieszał i obłąkanie to ukrywa się trzymając go w zamknięciu. Jakież było jego zdumienie, gdy wszyscy mu potwierdzili
całą prawdę słów Puyguilhema. Nie mógł oprzytomnieć i skłonny był raczej przypuścić, że wszyscy zwariowali. Trzeba było
dłuższego czasu, aby go przekonać, że nie ma racji. Z kolei
Lauzun został dobyty z ciemnicy, dostał oddzielny pokój i wnet
potem podobną swobodę, jaką miał Foucquet. Odtąd mogli się
widywać obaj, ile tylko chcieli. Nigdy nie zdołałem się dowiedzieć, co w nim nie spodobało się Lauzunowi; wyszedł jednak
z Pignerol jego wrogiem i odtąd szkodził mu, jak mógł, a nawet
po jego śmierci, póki sam żył, starał się szkodzić jego rodzinie.
Hrabia de Lauzun miał cztery siostry, z których żadna nic nie
posiadała. Najstarsza była panną dworu królowej matki i została przez nią wydana w 1663 za Nogent (Bautru), wielkiego
ochmistrza, który zginął podczas przeprawy przez Ren, pozostawiając syna i córki. Druga wyszła za Belsunce'a i spędziła życie
na prowincji. Trzecia i czwarta były zakonnicami.
Pani de Nogent miała nie mniej dowcipu i zacięcia do intryg
od brata, ale więcej stałości i mniej ekstrawagancji — choć i to
w pewnej mierze ją cechowało. Powstrzymała ją bezgraniczna
boleść po stracie męża, po którym do końca życia nosiła grubą
wdowią żałobę i przestrzegała wszystkich ograniczeń, jakie przyzwoitość nakłada zwykle w tym okresie. Była pierwszą osobą,
która to uczyniła. Pani de Vaubrun, jej szwagierka, poszła za
jej przykładem; obie były żonami dwu braci. Ostatnio podobnie
postąpiła pani de Cavoye. Mimo żałoby pani de Nogent ulokowała dobrze sumy otrzymane ze sprzedaży godności brata: dowództwa dragonów, pułku i dowódcy straży przybocznej. Poza
tym zajmowała się resztą jego dóbr, tak że gdy wyszedł po
długim więzieniu, był nader bogatym człowiekiem. Wreszcie
uzyskała pozwolenie widywania go i jeździła parę razy do
Pignerol.
Księżniczka Orleańska była niepocieszona w okresie tak dłu-
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światowego. Prawdziwa pobożność, cechująca ją od zarania młodości, i chęć podobania się panu de Beauvillier powstrzymywały
ją, choć miała po temu wszystko, co było trzeba. Niezależnie od
stosunków z nią, można to było wyczuć po obejściu pańskim,
szlachetnym, swobodnym, uprzejmym, z rozeznaniem, jakie
umiała zachowywać i we własnym domu, i na dworze; znakomici
zagraniczni goście często bywali przy jej stole.
Dowcip, którym błysnęła czasem mimo woli, choć zawsze
oględnie, objawiał się na tyle, by żałować, że nie pozostawia
mu większej swobody. Konwersacja jej była miła, czarująco
swobodna, przeplatana często powiedzeniami znamionującymi
dowcip, przenikliwość, żywość, tak że przyjemnością było nieraz
śledzić ich bieg. W innych sprawach czuć było przymus, a przymus taki i innym się udzielał, tak iż w sumie trzeba powiedzieć,
że mało było ludzi, nawet najbardziej zaprzyjaźnionych, którzy
by czuli się z nią zupełnie swobodnie; inaczej niż z księżną
de Chevreuse, która przy nie mniejszej pobożności była jednak
znacznie mniej lotna. Poza tym księżna de Beauvillier była
niezwykle prawa i uczciwa, czuła przyjaciółka i najlepsza
krewna. Jałmużny i dobrodziejstwa pana de Beauvillier i jej
były, rzec można, ogromne; starali się o to najbardziej i wraz
z modlitwą było to ich najmilsze zajęcie.
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PROCES MARSZAŁKA DE LUXEMBOURG (1693)

Powróciwszy od trapistów, dokąd udawałem się potajemnie,
aby uniknąć rozmów na ten temat w gronie moich rówieśników,
wplątałem się w sprawę, która narobiła sporo wrzawy i miała
dla mnie bardzo doniosłe konsekwencje.
Pan de Luxembourg, dumny ze swych sukcesów i oklasków,
jakimi świat witał jego zwycięstwa, osądził, że jest dość mocny,
by przejść z osiemnastego rzędu starszeństwa, jaki zajmował
wśród parów Francji, do drugiego, natychmiast po księciu
d'Uzes.
[Autor podaje obszerną genealogię książąt de Piney, z której wynika,
że ostatnia dziedziczka tytułu i dóbr książęcych, Małgorzata Charlotta
Piney de Luxembourg, wyszła za mąż za brata marszałka de Luynes,
faworyta Ludwika XIII, miała z nim dwoje dzieci, po czym jako wdowa
wyszła za mąż za Clermont-Tonnerre, a z jej córką ożenił się Franciszek
de Bouteville. Wtedy przybrał panieńskie nazwisko teściowej: Luxembourg, i pretendował do starszeństwa między książętami, przywiązanego
do owego nazwiska.]

Pan de Luxembourg, który uwieńczył swą fortunę małżeństwem z jedynaczką z drugiego łoża dawnej panny Piney de Luxembourg, był jedynym synem sławnego ze swych pojedynków pana de Bouteville. Usunąwszy się do Brukseli, po zabiciu
w pojedynku hrabiego de Torigny w 1627, ośmielił się powrócić
do Paryża i pojedynkować się na Place-Royale z Bussy d'Amboise, którego zabił. Podczas ucieczki do Flandrii wraz ze swym
sekundantem, baronem des Chapelles, zostali ujęci i z wyroku
parlamentu ścięci na Place de la Greve. Pan de Bouteville pochodził z rodu Montmorency.
Pan de Luxembourg urodził się w sześć miesięcy po ścięciu
ojca; był on jedynym synem, miał dwie starsze siostry: panią
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najdrobniejszych szczegółów, i wygrywał nader znaczne sumy.
Książę Orleański bywał niekiedy w Paryżu i grubo tu grywał,
pozwalał mu przychodzić grać z nim do Palais-Royal, a potem
do Saint-Cloud, gdzie zatrzymywał się zwykle w lecie na dość
długo. Tak przeżył Lauzun szereg lat, wygrywając i pożyczając
wiele nader szczodrze. Im bliżej był jednak dworu i ludzi z towarzystwa, tym bardziej zakaz pojawiania się na dworze był
mu nieznośnym. Wreszcie, nie mogąc już wytrzymać, poprosił
króla o pozwolenie na podróż do Anglii, gdzie grywano dużo
i wysoko. Dano mu je; wywiózł tam sporo pieniędzy, co sprawiło, że przyjęto go z otwartymi rękoma. Szczęście sprzyjało mu
tu równie jak w Paryżu.
Panował wówczas Jakub II, który przyjął go z wyróżnieniem.
Już tliła się rewolucja. Wybuchła w osiem czy dziesięć miesięcy
po przyjeździe Lauzuna. Zdała się jakby wywołana umyślnie dla
niego, a to przez sukces, powszechnie znany, jaki mu przyniosła.
Jakub II, zdradzony przez swych faworytów i ministrów, nie
wiedząc, co go czeka, opuszczony od całego narodu, gdy wszystkie serca, wojska i flota oddały się księciu Orańskiemu stojącemu już u wrót Londynu — nieszczęśliwy monarcha powierzył
Lauzunowi, co miał najdroższego: królowę i księcia Walii. Lauzun przeprowadził ich do Calais. Królowa posłała natychmiast
kuriera do Wersalu. Przybył tam zaraz po innym, wysłanym
przez księcia de Charost, który się przezwał księciem de Bethune, gubernatora Calais, właśnie tam przebywającego. Królowa po zwykłych uprzejmościach dodała w liście, że w radości,
jaką odczuwa będąc bezpieczna pod protekcją króla wraz z swym
synem, boleje nad tym, że nie może przywieść do stóp Jego
Królewskiej Mości tego, komu zawdzięcza ona i książę Walii
ocalenie. Odpowiedź króla oprócz słów uprzejmości i wspaniałomyślności donosiła, iż dzieli w zupełności zobowiązanie, jakie
zaciągnęła, i pilno mu dać jej tego dowód przyjmując hrabiego
de Lauzun i przywracając go do swych łask. I w rzeczywistości,
gdy go przedstawiła królowi na łące Saint-Germain, gdzie król
z rodziną królewską i całym dworem wyszedł naprzeciw niej,
potraktował Lauzuna bardzo przyjaźnie, przywrócił mu prawo
wstępu, jakie miał, i przyrzekł mieszkanie w pałacu wersalskim,
które też natychmiast dostał. Wnet za tym poszło inne w Marly,
na wszystkie wyjazdy, i w Fontainebleau, tak że do śmierci
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króla Lauzun nie oddalał się już z dworu. Można osądzić, jak
wielką rozkosz przeżywał dworak tak ambitny, powracając
w tak wspaniały i niezwykły sposób z głębi upadku na powierzchnię. Dostał także mieszkanie w pałacu Saint-Germain
na czas pobytu dworu [angielskiego] na emigracji, dokąd niebawem przybył i król Jakub II.
Lauzun wykorzystał oba dwory, jak tylko zręczny dworak
mógł to czynić, aby przy pomocy dworu angielskiego wyrobić
sobie możność częstego widywania króla i otrzymywania od niego poleceń. Tak dalece pomagał sobie dzięki temu, że król zezwolił mu przyjąć w katedrze Notre-Dame w Paryżu Order
Podwiązki z rąk króla angielskiego, następnie użyczył królowi
angielskiemu Lauzuna na wyprawę do Irlandii w charakterze
dowódcy francuskiego korpusu posiłkowego, a jednocześnie pozwolił mu pełnić funkcję dowódcy wojsk angielskich, kiedy po
bitwie pod Boyne [1690] Jakub II stracił Irlandię i powrócił do
Francji. Przywiózł ze sobą z powrotem hrabiego Lauzun i uzyskał dlań wreszcie patent na tytuł książęcy, weryfikowany
w parlamencie 1692 roku. Jaki cudowny nawrót fortuny! Ale
czymże ona była w porównaniu z jawnym małżeństwem z księżniczką Orleańską, z zapisem na niego wszystkich jej bajecznych
majętności, z tytułem księcia i para de Montpensier! Jakaż to
odskocznia kolosalna, a z dziećmi z tego małżeństwa jakiż lot
rozwinąłby Lauzun — i któż może przewidzieć, dokąd by doszedł?
Przez resztę długiego życia Lauzun cieszył się łaską królewską, wyróżnieniem na dworze, wielkim szacunkiem, niezwykłym majątkiem, trybem życia wielkiego pana, satysfakcją
utrzymywania jednego z najwspanialszych domów na dworze,
najlepszego stołu, w południe i wieczór, gdzie gościł najlepiej
dobrane towarzystwo; podobnie i w Paryżu po śmierci króla.
To mu jednak nie wystarczyło. Tylko na zewnątrz był z królem
na stopie poufałej; czuł, że serce i umysł monarchy ma się przed
nim na baczności i utrzymuje dystans, którego ani sztuką, ani
pilnością nie udało mu się nigdy zmniejszyć. Oto co go skłoniło
do ślubu z siostrą mojej żony: liczył na to, że jego teść, marszałek de Lorges, dowodzący armią w Niemczech, ułatwi mu zasadnicze zbliżenie z królem; zerwał z nim jednak zaraz potem z wielkim rozgłosem, skoro się okazało, że go zawiodły rachuby. To sa-
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[Starania Saint-Simona
prowadziły do niczego.]
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Może zanadto szczegółowo rozwiodłem się nad tą sprawą.
Uznałem jednak za stosowne dać klucz do zrozumienia przyjaźni i zaufania tak ścisłego, całkowitego i stałego we wszystkich najważniejszych sprawach między mną a panem de Beauvillier i swobody, z jaką do niego zwracałem się we wszystkim.
Inaczej nie byłoby to zrozumiałe wobec znacznej różnicy wieku
i charakteru zamkniętego, samotnego, odrębnego, rozważnego
czy może raczej pedantycznego księcia de Beauvillier; także
niepojęte byłoby moje do niego przywiązanie, które żywiłem
zawsze, bez zastrzeżeń, jak do nikogo innego.
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KSIĄŻĘ I KSIĘŻNA DE BEAUVILLIER

Był to mężczyzna wysoki, bardzo szczupły, o twarzy długiej
i rumianej, wielkim orlim nosie, zapadłych ustach, oczach bystrych i przenikliwych, miłym uśmiechu, wyrazie twarzy łagodnym, lecz przeważnie poważnym i skupionym. Z urodzenia
był żywy, kipiący energią, porywczy, namiętnie lubiący wszelkie
przyjemności. Wykazywał wiele wrodzonej inteligencji, wielką
jasność sądu, dokładność, często nawet zbytnią drobiazgowość;
wypowiadał się jasno, ujmująco, bez trudności, w lot pojmował
wszystko, umiał odróżnić rzeczy ważne od nieważnych; miał
rozum głęboki, wielką zdolność przewidywania obejmującą
wiele spraw, przy czym nie tracił z oczu rzeczy bliskich; wiele
prostoty i bystrości, przy czym pierwsza nie szkodziła drugiej.
Od chwili kiedy ręka boża spoczęła na nim, a stało się to bardzo
wcześnie, mogę zapewnić, że nigdy nie zapomniał o Jego obecności, z czego można sądzić, biorąc pod uwagę jego oświecenie,
jak wielka była jego pobożność. Łagodny, skromny, równy, wytwornie uprzejmy, uprzedzający, dostępny łatwo nawet dla
najskromniejszych ludzi; nie obnosił się ze swą pobożnością,
lecz i nie ukrywał jej, nikogo nią nie krępował, pilnował wszakże
swych domowników może aż nazbyt gorliwie; prawdziwie pokorny, nie myślał za wiele o tym, co był winien swemu stanowisku, a tak oderwany od wszelkich spraw ziemskich, że nie
wydaje mi się, by najbardziej świątobliwi mnisi mogli go w tym
przewyższyć. Fatalny stan interesów jego ojca sprawił wszakże,
iż dbał bardzo o własne, co zresztą uważał za swój obowiązek
i co nie przeszkadzało mu otaczać się na każdym kroku przepychem, gdyż sądził, iż wymaga tego stanowisko, jakie zajmuje.
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w oczach dodał, że bardziej jest godny litości niż gniewu i musi
mi wyznać cały swój wstyd i nędzą. Ma powyżej osiemdziesięciu
lat. Nie ma dzieci ani wnuków. Był niegdyś dowódcą straży, ale
nawet gdyby nim był jeszcze, nie mógłby już pełnić swych
funkcji. Powtarza to sobie ciągle, ale mimo to wszystko nie
może się pocieszyć, że nim już nie jest, od tylu lat, kiedy stracił owo stanowisko. Nie zdołał nigdy wyrwać tego sztyletu ze
swego serca. Wszystko, co mu gwardię przypomina, wytrąca go
z równowagi, więc gdy usłyszał, że jego żona zawiezie panią de
Poitiers na rewię, w której on nie będzie występował, rozum
mu się pomieszał i uczynił go szalonym tak bardzo, jak to sam
widziałem. Po tym napadzie nie śmie już nikomu pokazać się
na oczy, zamknie się w swoim pokoju i zaklina mnie, abym poszedł do jego żony i postarał się wzbudzić w niej litość nad
obłąkanym starcem, który umiera ze wstydu i bólu. Wyznanie
tak szczere i bolesne wzruszyło mnie. Starałem się już tylko
uspokoić go i pocieszyć. Zgoda małżeńska przyszła bez trudności.
Wyciągnęliśmy go z pokoju nie bez oporu. Przez parę dni nie
chciał się pokazywać nikomu, jak mi mówiono, bo sam musiałem wyjechać z racji moich obowiązków tegoż dnia wieczorem.
Od tego czasu nieraz rozmyślałem nad wielkim nieszczęściem,
w jakie człowiek wpada, gdy da się ogarnąć przez zamroczenie
światowe i żywi ambicję, której ani bogactwa, ani dom najmilszy, ani zdobyte godności, ani wiek i niezdolność cielesna
nie mogą uciszyć, tak że miast używać spokojnie tego, co posiada, i radować się swym szczęściem, wyczerpuje się w żalu
i goryczy niepotrzebnej i nieustannej i nie może sobie wytłumaczyć, że bez dzieci i w wieku tak bliskim końca, żałować
czegoś, z czego nawet nie mógłby korzystać, to tylko zacieśnianie zwodnicze więzów łączących go z życiem, wzmacniające
jeszcze piekący żal nad jego utratą. Ale człowiek umiera tak,
jak żył — rzadko bywa inaczej. Jak ważną jest więc rzeczą
nie pomijać niczego, by umieć umrzeć dla świata i fortuny,
nim jedno i drugie wraz z życiem nas pożegna, by umieć
żyć bez nich i móc mieć nadzieję na dobrą śmierć. Owo szaleństwo z dowództwem straży przybocznej tak panowało nad
umysłem księcia de Lauzun, że ubierał się on często w kostium
niebieski z wyszywaniem srebrnym. Nie można go było porównać ze strojem straży na parady albo na zmianę warty, ale
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przypominało go nieco. Bardziej podobny był w tym stroju do
kapitana straży leśnej i łowczej i byłoby go to porównanie ośmieszyło, gdyby nie to, iż przyzwyczaił świat, który się go lękał, do
tylu ekstrawagancji i śmiesznostek, że stał się wyższy ponad nie.
Przy całej swej sztuce i uniżoności wszystkim zadawał ciosy,
zawsze przy pomocy słowa najbardziej bolesnego, a wypowiedzianego z całą słodyczą. Ministrowie, wodzowie armii, ludzie
szczęśliwi i ich rodziny byli najbardziej przezeń prześladowani.
Uzurpował sobie niejako przywilej mówienia i czynienia wszystkiego, z tym, że nikt, ktokolwiek by to był, nie miał prawa
się o to obrażać. Wyjątkiem byli tylko Grammontowie. Pamiętał zawsze gościnność i protekcję, jakiej mu udzielili w początkach jego kariery. Lubił ich, poważał, interesował się nimi.
Stary hrabia de Grammont nadużywał tego i mścił się za dwór,
przypinając Lauzunowi łatkę, gdzie się dało, przy czym książę
de Lauzun nigdy mu się nie odciął ani się nie obraził, chętnie
go tylko czasem unikał niepostrzeżenie.
Uniemożliwił pewną promocję marszałków Francji, ośmieszając kandydatów, którzy przyśpieszali jej datę. Oświadczył
księciu regentowi właściwym sobie tonem pełnym szacunku
i słodyczy, że jeśli ma zamiar, jak to się głosi, mianować marszałków dla formy, to błaga go, by wspomniał, iż on jest najstarszym generałem lejtnantem królestwa i że ma zaszczyt dowodzić samodzielnie armią z dyplomem na wodza. Znane są inne
jego powiedzenia, bardziej złośliwe. Nie mógł się od nich powstrzymać, zawiść i zazdrość przeważały, a ponieważ powiedzonka jego były ostre i celne, powtarzano je powszechnie.
Żyliśmy ze sobą stale w doskonałych stosunkach, oddał mi
nawet prawdziwie przyjacielskie usługi, sam ze siebie; miałem
dla niego względy różnego rodzaju, a on dla mnie. Niemniej
jednak nie udało mi się ujść uszczypliwości jego ciętego języka,
która powinna była mnie zgubić, i prawdę mówiąc, sam nie
wiem, jak to się stało, że skończyło się na niczym. Król się starzał, czuł to, zaczynał myśleć o sukcesji. Dowcipnisie nie byli
zwolennikami księcia de Chartres, wówczas już księcia Orleańskiego: widziano jednak, że godzina jego wywyższenia się zbliża. Wszystkie oczy były nań skierowane, patrzały złośliwie na
niego, a także i na mnie, gdyż byłem jedynym człowiekiem na
dworze, który niezmiennie pozostawał mu jawnie oddany
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sposób upodobnić się w obyczajach do tych, jakim hołdowali dawni
wielcy mężowie stanu.
Wielka to szkoda, że tyle zalet i zdolności wrodzonych i nabytych nie łączyło się z żadną cnotą i służyło jedynie złu, ambicji,
skąpstwu i zbrodni. Pyszny, jadowity, złośliwy, niecny z natury,
pokorny, podły, płaszczący się, gdy chodziło o interes własny,
fałszywy i hipokryta we wszystkich swych poczynaniach, nawet
najzwyczajniejszych i codziennych, starał się utrzymywać na
granicy dobra i zła, gdy bał się opinii. Był człowiekiem absolutnej
nieprawości, obłudnej, konsekwentnej; pilnował zawsze swej korzyści, dbał o zaspokojenie namiętności i baczył pilnie, skąd
wieje wiatr na dworze i jak najlepiej zapewnić sobie karierę.
Dusza tak przewrotna była dręczona nie tyle wyrzutami sumienia, których nie doznawał (lub przynajmniej nie pozwalał
nigdy poznać po sobie, że odczuwa jakiekolwiek), ile humorem
wściekłym, nie opuszczającym go nigdy i czyniącym go postrachem i prawie zawsze plagą wszystkich, którzy musieli mieć
z nim do czynienia. Ponieważ humor ten nie oszczędzał jego i on
z kolei nie oszczędzał nikogo, a przejawy tego stanu ducha były
najbardziej przykre i stałe. Wielkie też to było święto, gdy się
odeń uwolniono, i parlament, przygnieciony ciężarem jego panowania, radował się wraz ze wszystkimi. Szkoda, że nie wydrukowano nowych Harleanów ze wszystkich jego powiedzeń, które
dobrze scharakteryzowałyby tego cynika, jednocześnie zaś bawiłyby czytelników, a były wypowiadane najczęściej u niego
w domu, lecz czasem także publicznie i przy pełnej sali. Nie
mogę się powstrzymać od przytoczenia tu paru przykładów.
Kiedyś jezuici i oratorianie mieli zamiar jednocześnie wnieść
skargę. Pierwszy prezydent wezwał ich i usiłował pogodzić. Popracował trochę z nimi, wreszcie gdy wychodzili: „Ojcowie —
powiedział do jezuitów — to prawdziwa przyjemność żyć z wami — zwracając się zaś do oratorianów: — a szczęście z wami
umierać."
Innym razem książę de Rohan wychodził z rozmowy z nim
niezbyt zadowolony, a będąc żywy i gwałtownego usposobienia,
prosił Harlaya, by go nie odprowadzał, i wymieniwszy parę
grzeczności sądził, że mu się to udało. W tym przekonaniu zaczął
zstępować ze schodów wymyślając ostatnimi słowy na pierwszego prezydenta przed swym intendentem, którego zabrał ze
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sobą. Po jakiejś chwili intendent obraca się i widzi, że ten, na
którego książę tak się złości, idzie tuż za nimi. Woła, by ostrzec
pana. Rohan zatrzymuje się i zaczyna prawić odprowadzającemu
go pierwszemu prezydentowi komplementy mające na celu zawrócić go z drogi. „Och, książę — odpowiada na to pierwszy
prezydent — mówisz pan tak piękne rzeczy, że nie mogę się
zdobyć na to, by cię opuścić." I nie opuścił go, aż ujrzał, że kareta księcia odjechała.
Księżna de la Ferté udała się doń kiedyś, by go prosić
o posłuchanie, i tak jak wszyscy musiała doświadczyć jego
humoru. Po wyjściu poskarżyła się swemu administratorowi
i nazwała przed nim pierwszego prezydenta starym koczkodanem.
On tymczasem szedł za nią i nie odezwał się ani słowem. W końcu księżna zauważyła to, ale miała nadzieję, że nic nie usłyszał;
prezydent zaś nic nie dał poznać po sobie i pomógł jej wsiąść
do karety. W niedługim czasie sprawa jej znalazła się na wokandzie i natychmiast została wygrana. Księżna przybiega do prezydenta i dziękuje mu z wylaniem. On, skromny, pokorny, zgina się
w ukłonie, a w końcu patrząc jej prosto w oczy: „Pani — powiada
głośno wobec wszystkich obecnych — cieszę się bardzo, że stary
koczkodan mógł zrobić jakąś przyjemność starej małpie." Po
czym z całym szacunkiem, nie mówiąc ani słowa więcej, odprowadza ją, gdyż pozbywał się zwykle odwiedzających w ten sposób, że odprowadzał ich do drzwi. Księżna de la Ferté chętnie
zamordowałaby go lub sama umarła. Nie wiedziała już, co mówi
do niego i jak się go pozbyć, on zaś szedł ciągle za nią w głębokim milczeniu, z szacunkiem, ze spuszczonymi oczyma, aż do
chwili, kiedy wsiadła do karety.
Ludzi niskiego pochodzenia traktował bardzo pogardliwie; nie
krępował się, by powiedzieć adwokatowi czy administratorowi,
których panowie przyprowadzali ze sobą, by lepiej od nich
przedstawili sprawę: „Zamilczcie, dobry człowieku, jesteście
poczciwi, że do mnie mówicie, ale ja nie mówię do was." Można
sobie wyobrazić po tych paru słowach, jak wyglądała reszta
rozmowy.
Nie lepiej obchodził się z niektórymi radcami. Dwaj bracia
Doublet, obaj radcy, z których starszy miał pewne zasługi, był
zdolny i cieszył się ogólnym szacunkiem, kupili majątki Persan
i Croi, od których wzięli nazwisko. Przyszli na posłuchanie do
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ZGON OJCA SAINT-SIMONA (1693)

3 maja około dziewiątej wieczór miałem nieszczęście stracić
ojca. Miał osiemdziesiąt siedem lat i nigdy nie przyszedł do
siebie po ciężkiej chorobie, jaką przebył w Blaye dwa lata temu.
Od trzech tygodni dokuczała mu nieco podagra. Moja matka,
widząc, że ojciec szybko posuwa się w latach, poradziła mu
załatwić swe sprawy domowe, co uczynił jako dobry ojciec; zamierzała jeszcze namówić go, by zrzekł się na mnie swej godności księcia i para Francji. Zjadł obiad z przyjaciółmi, gdyż
zawsze byli u niego znajomi. Wieczorem położył się do łóżka
bez żadnych bólów ani przypadłości i podczas rozmowy nagle
trzykrotnie mocno westchnął raz po razie. Umarł, zaledwie
krzyknięto, że poczuł się słabo — w lampce zabrakło oliwy.
Otrzymałem smutną wiadomość wracając wieczorem od króla,
który nazajutrz miał brać na przeczyszczenie. Noc poświęciłem
słusznym uczuciom naturalnym. Nazajutrz rano poszedłem
wcześnie do Bontempsa, potem do księcia de Beauvillier, który
w tym roku był w służbie58, a jego ojciec przyjaźnił się z moim.
Pan de Beauvillier świadczył mi tysiące przysług u książąt,
których był guwernerem; obiecał mi prosić króla, przy odsłonięciu firanki znad łóżka rano, o oddanie mi prowincji, których
gubernatorem był mój ojciec. Otrzymał na to zgodę natychmiast. Bontemps, bardzo przywiązany do mego ojca, przybiegł
mi to donieść do loży, gdzie czekałem. Potem potwierdził to sam
pan de Beauvillier i polecił mi czekać o trzeciej w galerii, skąd
każe mnie zawołać i wprowadzi przez gabinety, po obiedzie, do
króla.
Tłum już wypłynął z komnaty, gdy wszedłem. Książę Orlean-
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ski, który stał u wezgłowia króla, rzekł głośno, gdy mnie dostrzegł: „Oto wchodzi książę de Saint-Simon." Zbliżyłem się do
łóżka i podziękowałem głębokim ukłonem. Król wypytywał mnie
bardzo o szczegóły nieszczęścia, okazując wiele dobroci memu
ojcu i mnie. Umiał przyprawiać udzielane łaski. Potem wspomniał o ostatnich sakramentach, których mój ojciec nie zdążył
przyjąć. Powiedziałem mu, że bardzo niedawno odprawił kilkudniowe rekolekcje u Sw. Łazarza, gdzie miał spowiednika i gdzie
też przyjął sakramenty. Dodałem słówko o pobożności całego
jego życia. Rozmowa trwała dość długo i zakończyła się napomnieniem króla, bym nadal był zacny i rozsądny, on zaś będzie
o mnie pamiętał.
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z przywilejów przysługujących mu jako parowi. Siedział długo w
Bastylii, co przyćmiło nieco jego sławę.
Myślano już, że porzucił zamiar sprzeczania się o miejsce
ze starszymi od niego książętami. Bywały wówczas jeszcze uroczystości, na których się oni zjawiali: nigdy na nich nie bywał
i nikt nie zwracał na to uwagi, gdyż zajmował się tylko wojną
lub rozpustą, kiedy nagle przy promocji orderu Sw. Ducha
w roku 1688 poprosił i uzyskał odznaczenie go tą godnością
wśród marszałków, aby figurując między książętami nie dać
precedensu do zajęcia ostatniego miejsca. Był to, nawiasem
mówiąc, pierwszy wypadek w dziejach Francji, by marszałkowie przy otrzymaniu orderu wyprzedzali szlachciców; dość że
zorientowano się wówczas, iż pan de Luxembourg nie porzucił
swej pretensji.
[Po szeregu świetnych zwycięstw marszałek powraca do swoich planów.]

Sława odbytych kampanii i stanowisko dowódcy najliczniejszej i najbliższej kraju armii dały mu olbrzymie wpływy. Dwór
stał się niemal jego dworem dzięki tym wszystkim, co się doń
garnęli, miasto zaś, olśnione ruchem, jaki czynił, i sposobem
bycia przystępnym i popularnym, było mu oddane. Wybitniejsze
osobistości wszystkich stanów uważały, że muszą się z nim
liczyć, zwłaszcza od śmierci Louvois [1691], a złota młodzież
uważała go za ojca i protektora złego prowadzenia się i rozpusty, jakiej, mimo podeszłego wieku, ciągle się oddawał. Zdobył
sobie wojsko i wyższych dowódców. Był najbliższym przyjacielem księcia de Bourbon, a bardziej jeszcze ówczesnego Germanika, księcia Conti. Miał prywatny, stały dostęp do delfina,
a wreszcie dopiero co ożenił swego najstarszego syna z najstarszą córką księcia de Chevreuse, który wraz ze swym
szwagrem, księciem de Beauvillier, i z ich żonami, miał wtedy
wpływ największy i pozostawał w zażyłych stosunkach prywatnych z królem i panią de Maintenon.
Tymczasem w parlamencie intryga była już przygotowana.
Harlay, pierwszy prezydent, dyrygował nim, jak chciał. Tak go
opanował, iż sądził, że przedsięwziąć coś i osiągnąć będzie dlań
jednym i tym samym i że tak poważna sprawa zajmie mu najwyżej okres jednej zimy. Małżeństwo syna Luxembourga dało
mu erekcję majętności Beaufort w księstwo i weryfikację tego
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tytułu dla młodego małżonka, wraz z nazwiskiem Montmorency.
Przy tej okazji, nim przystąpił do natarcia przeciw dawniejszym
książętom, nie omieszkał przekonać całego parlamentu, że król
go w tym popiera. Pierwszy prezydent, bardzo dobrze widziany
na dworze, potężnie mu pomógł w szerzeniu tego kłamstwa,
a kiedy się w końcu spostrzeżono i dano mu najwyższe dementi,
było już za późno. Mam na myśli list do pierwszego prezydenta,
napisany w imieniu króla przez Pontchartraina, generalnego
kontrolera finansów i sekretarza stanu, w którym zawiadamiał,
że król pragnie, by zgromadzenie dowiedziało się, iż on jest
najzupełniej neutralny w rozgrywającym się sporze i pozostanie
nim do końca.
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Dostałem więc rendez-vous o ósmej wieczór w gabinecie pani
de Beauvillier, gdzie książę mnie przyjął sam, bez niej. Powiedziałem mu w sposób nader uprzejmy, co mnie przywiodło
i dlaczego wolałem zwrócić się sam wprost do niego niż posłużyć się pośrednikami, jak to zwykle w takich wypadkach
bywa. Po przedłożeniu mojej prośby wręczyłem mu wykaz
mego majątku jak najpewniejszy i ścisły, i błagałem go, by
się zastanowił, co może od siebie dołożyć do tego, by córka jego
była ze mną szczęśliwa. To jedyny warunek, który stawiam,
uchylając wszelkie dalsze dyskusje, o których słyszeć nie chcę,
na temat większej czy mniejszej sumy posagowej. Błagam go
o jedną tylko łaskę, to jest, aby mi dał swą córkę i przygotował
intercyzę ślubną wedle swej woli, bo zarówno ja, jak i moja
matka podpiszemy ją nie badając wcale.
Książę miał oczy we mnie wlepione przez cały czas mojej
przemowy. Odpowiedział mi jak człowiek wzruszony wdzięcznością, moją propozycją, szczerością i okazanym zaufaniem.
Poprosił mnie o krótką chwilę dla naradzenia się ze swą żoną,
po czym przedstawił mi stan swej rodziny. Oświadczył mi
więc, że z ośmiu córek, jakie posiada, najstarszej idzie na piętnasty rok. Druga jest ułomna i za mąż się nie wybiera. Trzecia
ma dwanaście lat skończone, reszta to dzieci, które chowają się
w Montargis, u benedyktynek, których znaną mu cnotę i pobożność przekłada nad przyjemność widywania córek częściej,
gdyby umieścił je w bliższych klasztorach. Dodał, że najstarsza
pragnie wstąpić do klasztoru. Ostatni raz, kiedy pojechał do
niej z Fontainebleau, znalazł ją bardziej jeszcze zdecydowaną
niż kiedykolwiek. Co do majątku, dodał, że ma go niewiele
i nie wie, czy zadowolę się tym, co może mi dać: zapewnił mnie
jednak, że uczyni wszystko, by mnie zadowolić. Odpowiedziałem, że widzi przecież dobrze według propozycji, jaką uczyniłem, że to nie chęć wzbogacenia przywodzi mnie do niego. Nawet
nie jego córka, gdyż jej nigdy w życiu nie widziałem. To on
mnie oczarował i jego chcę zaślubić wraz z panną de Beauvillier.
„Ale — odrzekł — jeśli zechce koniecznie być zakonnicą?" —
,,Wtedy — powiedziałem — proszę o trzecią." Na to uczynił mi
dwie obiekcje. Pierwsza — to jej wiek, druga — konieczność
zapewnienia najstarszej równego posagu, gdyby się rozmyśliła
i nie chciała już być w klasztorze, co przysporzyłoby mu nie-
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mało kłopotu. Na pierwszą odpowiedziałem przykładem rodzinnym jego szwagierki, która wyszła za śp. księcia de Mortemart
w wieku jeszcze młodszym. Na drugą, że zgadzam się wziąć za
trzecią posag tej wysokości, jaki dostanie najstarsza, z tym,
że dodałby mi resztę, gdyby ta wstąpiła do zakonu. Gdyby zaś
zmieniła zdanie, zgadzam się wziąć tyle, ile dostają młodsze
córki, i gratulować będę starszej z całego serca, że znalazła
sobie kogoś lepszego niż ja.
Wówczas książę wzniósł oczy do góry i prawie tracąc panowanie nad sobą oświadczył, że nigdy w życiu nie spotkał się
z kontrargumentami tego rodzaju. Że musi zebrać wszystkie
siły, aby mi córki nie oddać natychmiast. Wychwalał pod niebiosa moje postępowanie wobec niego i zaklinał mnie, żebym,
bez względu na to, czy rzecz dojdzie do skutku, czy nie, traktował go zawsze jak ojca, że będzie mi oddawał usługi, jakby nim
był, we wszystkim, gdyż zobowiązanie, jakie pozyskuję od
niego, nie może mniej zawierać. Pocałował mnie naprawdę jak
syna i rozstaliśmy się z tym, żeby się znowu spotkać o godzinie,
którą mi poda nazajutrz przy wstawaniu króla. Szepnął mi na
ucho, żebym się stawił o trzeciej po południu w gabinecie księcia
Burgundzkiego, nieobecnego o tej porze, bo będzie grał w piłkę.
Nigdy jednak nie brak nudziarzy. Dwu mnie spotkało po drodze
i ze zdziwieniem dopytywali się, gdzie podążam o takiej porze?
Pozbyłem się ich, jak mogłem najprędzej, i wreszcie dotarłem
do gabinetu młodego księcia, gdzie zastałem już jego guwernera, a przy drzwiach zaufanego pokój owca z poleceniem, by
nie wpuszczał nikogo prócz mnie. Siedliśmy naprzeciw siebie,
dzielił nas stół do nauki. Otrzymałem odpowiedź najbardziej
serdeczną, lecz odmowną, na podstawie powołania zakonnego
córki, niemożności wyposażenia jej tak jak trzeciej, gdyby zechciała później wyjść za mąż; następnie ze względu na to, że
nie otrzymuje sum należnych mu z racji piastowanych stanowisk, oraz przykrości, jaką by mu sprawiło, gdyby miał być
pierwszym ministrem, który by nie otrzymał prezentu od króla
przy wydaniu córki za mąż, na co nie ma nadziei przy obecnym
smutnym stanie skarbu królewskiego. Usłyszałem wszystko, co
mógł podyktować ból, żal, poważanie, serdeczność. Odpowiedziałem tym samym i pożegnaliśmy się pocałunkiem, nie mogąc
nic rzec więcej.
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[Starania Saint-Simona
prowadzily do niczego.]
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Może zanadto szczegółowo rozwiodłem się nad tą sprawą.
Uznałem jednak za stosowne dać klucz do zrozumienia przyjaźni i zaufania tak ścisłego, całkowitego i stałego we wszystkich najważniejszych sprawach między mną a panem de Beauvillier i swobody, z jaką do niego zwracałem się we wszystkim.
Inaczej nie byłoby to zrozumiałe wobec znacznej różnicy wieku
i charakteru zamkniętego, samotnego, odrębnego, rozważnego
czy może raczej pedantycznego księcia de Beauvillier; także
niepojęte byłoby moje do niego przywiązanie, które żywiłem
zawsze, bez zastrzeżeń, jak do nikogo innego.
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KSIĄŻĘ I KSIĘŻNA DE BEAUVILLIER

Był to mężczyzna wysoki, bardzo szczupły, o twarzy długiej
i rumianej, wielkim orlim nosie, zapadłych ustach, oczach bystrych i przenikliwych, miłym uśmiechu, wyrazie twarzy łagodnym, lecz przeważnie poważnym i skupionym. Z urodzenia
był żywy, kipiący energią, porywczy, namiętnie lubiący wszelkie
przyjemności. Wykazywał wiele wrodzonej inteligencji, wielką
jasność sądu, dokładność, często nawet zbytnią drobiazgowość;
wypowiadał się jasno, ujmująco, bez trudności, w lot pojmował
wszystko, umiał odróżnić rzeczy ważne od nieważnych; miał
rozum głęboki, wielką zdolność przewidywania obejmującą
wiele spraw, przy czym nie tracił z oczu rzeczy bliskich; wiele
prostoty i bystrości, przy czym pierwsza nie szkodziła drugiej.
Od chwili kiedy ręka boża spoczęła na nim, a stało się to bardzo
wcześnie, mogę zapewnić, że nigdy nie zapomniał o Jego obecności, z czego można sądzić, biorąc pod uwagę jego oświecenie,
jak wielka była jego pobożność. Łagodny, skromny, równy, wytwornie uprzejmy, uprzedzający, dostępny łatwo nawet dla
najskromniejszych ludzi; nie obnosił się ze swą pobożnością,
lecz i nie ukrywał jej, nikogo nią nie krępował, pilnował wszakże
swych domowników może aż nazbyt gorliwie; prawdziwie pokorny, nie myślał za wiele o tym, co był winien swemu stanowisku, a tak oderwany od wszelkich spraw ziemskich, że nie
wydaje mi się, by najbardziej świątobliwi mnisi mogli go w tym
przewyższyć. Fatalny stan interesów jego ojca sprawił wszakże,
iż dbał bardzo o własne, co zresztą uważał za swój obowiązek
i co nie przeszkadzało mu otaczać się na każdym kroku przepychem, gdyż sądził, iż wymaga tego stanowisko, jakie zajmuje.
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Jego miłość bliźniego zaciskała jeszcze pęta, jakie go krępowały przez przymus narzucany ustom, uszom, myślom. Urząd
ministra, polityka, zbyt wielki lęk przed królem zwiększały
jeszcze to ustawiczne baczenie na siebie i rodziły pewne skrępowanie, skupienie, powiedziałbym nawet: przesadne, które od
niego oddalało ludzi. Także zamiłowanie do samotności zbyt
zamkniętej i odosobnienia niezbyt odpowiedniego przy jego stanowisku, izolującego go od innych, co sprawiało, że poza obowiązkami, wśród których należy wymienić stół zawsze nakryty
rano na przyjęcie gości, żył na dworze jakby na pustyni i nie
wiedział o niczym, co nie dotyczyło interesów, o których musiał
wiedzieć z racji swych funkcji. Takie usposobienie niejednokrotnie doprowadzało go prawie do klęski, nie mącąc w niczym
spokoju jego duszy ani nie wywołując pokusy zmiany stanowiska. Serce miał dobre, prawe, czułe, nie obejmujące jednak
wszystkich swym uczuciem; ale jeżeli coś kochał, kochał szczerze,
o ile tylko mógł równocześnie szanować i cenić.
Strach przed królem, obawa kompromitacji, drobiazgowość
hamowały jego szczere chęci służenia przyjaciołom. Zachował
się zupełnie inaczej w tym względzie, jak zresztą i pod wszystkimi innymi, po śmierci wielkiego delfina, tak że nie można
już było wtedy wątpić, że bardzo lubi przysłużyć się przyjaciołom, zarówno w małych, jak i w poważnych sprawach.
Występując prywatnie, gdy czuł się swobodny, jak u siebie
wieczorami, a szczególnie u księcia de Chevreuse i w Vaucresson, był wesół, żartował dowcipnie, przekomarzał się z wdziękiem, śmiał się chętnie. Lubił również, gdy żartowano z nim;
jedynie historia o służącej, kładącej się do łóżka kanonika,
raziła jego skromność i widziałem parę razy, jak był skrępowany słuchając tej anegdotki opowiadanej przez panią de Beauvillier; śmiał się jednak, choć czasem prosił, by jej nie opowiadała.
Z panią de Beauvillier ożenił się w 1671 roku; opłakany stan
interesów rodziny, zrujnowanej przez ojca, skłonił jego najbliższych do zaaranżowania tego małżeństwa z bardzo posażną córką
pana Colberta.60 Najstarsza wyszła cztery lata wcześniej za
księcia de Chevreuse, a w osiem lat później ostatnia została wydana za księcia Mortemart. Książęta de Chevreuse61 i de Beauvillier oraz ich żony tak się ze sobą zgadzali, że byli jakby
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jednym sercem, jedną duszą, jedną myślą, jednym uczuciem przez
cały ciąg życia, wzajemnie darząc się przyjaźnią, szacunkiem,
względami i uznaniem. Uczucia te łączyły obie siostry i wnet
połączyły również szwagrów. Żyjąc obaj na dworze, przywiązani
do niego piastowanymi stanowiskami, siostry zaś godnością dam
dworu, widywali się stale i całymi tygodniami jadali u siebie.
Trwało to aż do chwili, gdy wysokie godności zmusiły księcia
de Beauvillier do utrzymywania otwartego dla wszystkich stołu;
nie widywali się jednak przez to rzadziej, wyjątkowo tylko raz
dziennie, i trwało to, jak długo żyli. Rzadkością było również,
by ktoś był przyjacielem jednego z nich, nie będąc równocześnie
przyjacielem drugiego i obu małżonek.
Pobożność księcia de Beauvillier, którą ujawnił dość wcześnie,
odsunęła go nieco od rówieśników. Będąc w wojsku, gdy miał
dyżur podczas spaceru króla, szedł któregoś dnia samotnie nieco
z przodu; ktoś to zauważył i zażartował, iż odprawia nabożne
rozmyślania. Król usłyszał, odwrócił się do mówiącego i patrząc
nań powiedział: „Tak, oto pan de Beauvillier, który jest jednym
z najmędrszych ludzi na mym dworze i w mym królestwie."
Ta nagła i krótka obrona nakazała milczenie i dała dużo do
myślenia, tak że złośliwi nie ważyli się więcej żartować z niego
wobec takiej pochwały.
Nie było na dworze damy o umyśle tak przenikliwym, subtelnym, jasnym, lecz również pełnym rozsądku i opanowania jak
księżna de Beauvillier i która by umiała nim kierować dowolnie. Nigdy nie chciała się popisywać swoją mądrością, lecz nic
nie mogła na to poradzić, iż rozum jej ukazywał się w całej
pełni, gdy tylko otwarła usta, a często nawet gdy milczała. Był
tak pełen wrodzonego wdzięku, połączony z tak wielką łatwością
wysłowienia, że stanowił jej prawdziwą ozdobę, i to do tego
stopnia, iż kazał zapominać o jej brzydocie, która, choć bez
żadnej ułomności czy wstrętnej szpetoty, przy figurze normalnej i dość zgrabnej, rzucała się jednak w oczy. Księżna miała
też trochę kokieterii. Lubiła dawać prezenty i nie było poza nią
i kanclerzem nikogo, kto by posiadał sztukę dawania z tak
wielkim wdziękiem. Gust miała wyborny, i to we wszystkim:
niebie, stroje dla każdego wieku, stół, jednym słowem, w każdej rzeczy. Była szlachetnej postawy, wspaniała, bardzo uprzejma, lecz z godnością i dystynkcją. Miałaby skłonności do życia
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światowego. Prawdziwa pobożność, cechująca ją od zarania młodości, i chęć podobania się panu de Beauvillier powstrzymywały
ją, choć miała po temu wszystko, co było trzeba. Niezależnie od
stosunków z nią, można to było wyczuć po obejściu pańskim,
szlachetnym, swobodnym, uprzejmym, z rozeznaniem, jakie
umiała zachowywać i we własnym domu, i na dworze; znakomici
zagraniczni goście często bywali przy jej stole.
Dowcip, którym błysnęła czasem mimo woli, choć zawsze
oględnie, objawiał się na tyle, by żałować, że nie pozostawia
mu większej swobody. Konwersacja jej była miła, czarująco
swobodna, przeplatana często powiedzeniami znamionującymi
dowcip, przenikliwość, żywość, tak że przyjemnością było nieraz
śledzić ich bieg. W innych sprawach czuć było przymus, a przymus taki i innym się udzielał, tak iż w sumie trzeba powiedzieć,
że mało było ludzi, nawet najbardziej zaprzyjaźnionych, którzy
by czuli się z nią zupełnie swobodnie; inaczej niż z księżną
de Chevreuse, która przy nie mniejszej pobożności była jednak
znacznie mniej lotna. Poza tym księżna de Beauvillier była
niezwykle prawa i uczciwa, czuła przyjaciółka i najlepsza
krewna. Jałmużny i dobrodziejstwa pana de Beauvillier i jej
były, rzec można, ogromne; starali się o to najbardziej i wraz
z modlitwą było to ich najmilsze zajęcie.
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PROCES MARSZAŁKA DE LUXEMBOURG (1693)

Powróciwszy od trapistów, dokąd udawałem się potajemnie,
aby uniknąć rozmów na ten temat w gronie moich rówieśników,
wplątałem się w sprawę, która narobiła sporo wrzawy i miała
dla mnie bardzo doniosłe konsekwencje.
Pan de Luxembourg, dumny ze swych sukcesów i oklasków,
jakimi świat witał jego zwycięstwa, osądził, że jest dość mocny,
by przejść z osiemnastego rzędu starszeństwa, jaki zajmował
wśród parów Francji, do drugiego, natychmiast po księciu
d'Uzes.
[Autor podaje obszerną genealogię książąt de Piney, z której wynika,
że ostatnia dziedziczka tytułu i dóbr książęcych, Małgorzata Charlotta
Piney de Luxembourg, wyszła za mąż za brata marszałka de Luynes,
faworyta Ludwika XIII, miała z nim dwoje dzieci, po czym jako wdowa
wyszła za mąż za Clermont-Tonnerre, a z jej córką ożenił się Franciszek
de Bouteville. Wtedy przybrał panieńskie nazwisko teściowej: Luxembourg, i pretendował do starszeństwa między książętami, przywiązanego
do owego nazwiska.]

Pan de Luxembourg, który uwieńczył swą fortunę małżeństwem z jedynaczką z drugiego łoża dawnej panny Piney de Luxembourg, był jedynym synem sławnego ze swych pojedynków pana de Bouteville. Usunąwszy się do Brukseli, po zabiciu
w pojedynku hrabiego de Torigny w 1627, ośmielił się powrócić
do Paryża i pojedynkować się na Place-Royale z Bussy d'Amboise, którego zabił. Podczas ucieczki do Flandrii wraz ze swym
sekundantem, baronem des Chapelles, zostali ujęci i z wyroku
parlamentu ścięci na Place de la Greve. Pan de Bouteville pochodził z rodu Montmorency.
Pan de Luxembourg urodził się w sześć miesięcy po ścięciu
ojca; był on jedynym synem, miał dwie starsze siostry: panią

168

de Valencay, zmarłą w 1684 roku, która ani sama, ani przez
swą rodzinę żadnej roli nie odegrała; i młodszą, ładną, zdolną,
nader zalotną, może bardziej jeszcze intrygantkę, która przez
całe życie czyniła wiele hałasu w każdym kolejnym stanie:
panny, księżny de Chatillon i księżny Meklemburskiej. Przyczyniła się niemało do wyniesienia brata, z którym zawsze stanowiła jedno, i zmarła w Paryżu w dwadzieścia dni po nim,
na tę samą chorobę. Była bezdzietna, starsza od niego o rok.
Wielkie nazwisko Montmorency, które za młodych lat Bouteville'a błyszczało jeszcze pamięcią znakomitej gałęzi konetablów
i przywiązaniem, jakie doń żywiła księżna matka Kondeuszowa,
jako do swego panieńskiego rodu, duża odwaga osobista, ambicja
niczym nie skrępowana, inteligencja, ale ze skłonnością do intryg,
do rozpusty, do życia światowego — oto co przeważyło niechęć,
jaką wzbudzała jego postać. Na pierwszy rzut oka był odrażający, ale — rzecz niepojęta dla tych, co go nie znali — była to
postać, do której można się było przyzwyczaić. Miał garb, niewielki z przodu, ale duży i spiczasty z tyłu, ze wszystkim, co
zwykle idzie w parze z tym kalectwem. Odznaczał się jednak
żywością, szlachetnością i wdziękiem naturalnym, który przebijał z każdej najprostszej jego czynności.62 Od razu, wszedłszy
w wielki świat, przywiązał się do księcia Kondeusza, a wnet
potem książę Kondeusz przywiązał się do jego siostry. Brat,
równie pozbawiony skrupułów jak siostra, uczynił z niej narzędzie do zdobycia fortuny dla nich obojga. Kondeusz pośpieszył się umożliwić jej małżeństwo z synem marszałka de Chatillon, młodym człowiekiem wielkich nadziei, bardzo doń przywiązanym, nim owa miłość została ujawniona. Kondeusz wystarał mu się o dyplom książęcy w roku 1646.
Kardynał Mazarini odnowił ten rodzaj godności książąt z nominacji, co dawało jedynie zaszczyt, ale bez prawa dziedziczenia
i zajmowania miejsca wśród książąt dziedzicznych. O nich to
mówił, że tylu ich mianuje, iż wstydem będzie nie być nim,
i wstydem — być. W końcu sam siebie zamianował, aby podnieść wartość tych patentów.
Pan de Chatillon cieszył się nim tylko trzy lata; zginął za
czasów frondy podczas oblężenia Paryża, na moście Charenton,
w 1649 roku. Amant i amantka pocieszyli się rychło. Wnet potem
książę Kondeusz został uwięziony, podczas gdy księżna matka
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usunęła się do Chatillon-sur-Long wraz z wierną kochanką syna
i tam umarła. Nastąpiło przymusowe uwolnienie książąt, zamieszki i wojna domowa, jaką przedsięwziął książę Kondeusz.
Bitwa na przedmieściu Saint-Antoine pchnęła go w ramiona
Hiszpanii, aż do pokoju pirenejskiego [1659].
Bouteville nie odstąpił go nigdy. Jego waleczność, obyczaje,
gorliwość, wszystko w nim było jakby stworzone, by podobać
się księciu. Różne związki zbliżały ich także. Po powrocie Kondeusza do Francji powróciło też władztwo nad nim pani de Chatillon. Brat jej miał trzydzieści trzy lata, zdobył sobie renomę
na wojnie, sprawował wyższe dowództwa, w oczach księcia miał
nadto zasługę, którą mało kto z równych jemu z nim dzielił: oto
wytrwał przy nim do końca w dobrej i złej doli. Rozejrzano się
więc za nagrodą, która by przyniosła zaszczyt księciu, a fortunę
Bouteville'owi. Wyszukano pannę Clermont, córkę a drugiego
łoża ostatniej dziedziczki Piney de Luxembourg. Była odrażająco szpetna z twarzy i figury: istna gruba przekupka, jakie
siedząc na beczce handlują śledziami; była jednak bardzo bogata skutkiem braku sukcesorów z pierwszego małżeństwa
matki. Wydało się to Kondeuszowi doskonałą sposobnością, by
uczynić Bouteville'a księciem i parem.
[Tu autor opisuje, jak wyłudzono od dwojga przyrodniego rodzeństwa
panny Clermont zrzeczenie się majątku i tytułu na jej korzyść. Przyrodnia jej siostra była zakonnicą, brat zaś niespełna rozumu, którego
na wszelki wypadek uczyniono diakonem, aby nie przyszło mu na myśl
się ożenić.]

Ślub odbył się 17 marca 1661 roku. Pan de Bouteville przyjął
herb Luxembourgów za swój i zaczął podpisywać się Montmorency-Luxembourg, co jego dzieci i dalsi potomkowie naśladowali. Zaraz potem wszczął proces o zatwierdzenie tytułu
księcia i para de Piney, Otrzymał patent i 22 maja 1662 roku
zajął miejsce w parlamencie po wszystkich innych parach.
Dalszy ciąg życia pana de Luxembourg jest dosyć znany.
Wplątał się w sprawę wróżki nazwiskiem Voisin, co gorsza,
oskarżonej o trucicielstwo i spalonej na stosie na Place de la
Greve z wyroku parlamentu w 1680 roku, co spowodowało wygnanie po raz ostatni hrabiny de Soissons i jej siostry, księżnej
de Bouillon. Zarzucano panu de Luxembourg, że przy tej okazji
zapomniał o godności, której tak pożądał: odpowiadał na ławie
oskarżonych jak prosty obywatel i nie powołał się na żaden
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z przywilejów przysługujących mu jako parowi. Siedział długo w
Bastylii, co przyćmiło nieco jego sławę.
Myślano już, że porzucił zamiar sprzeczania się o miejsce
ze starszymi od niego książętami. Bywały wówczas jeszcze uroczystości, na których się oni zjawiali: nigdy na nich nie bywał
i nikt nie zwracał na to uwagi, gdyż zajmował się tylko wojną
lub rozpustą, kiedy nagle przy promocji orderu Sw. Ducha
w roku 1688 poprosił i uzyskał odznaczenie go tą godnością
wśród marszałków, aby figurując między książętami nie dać
precedensu do zajęcia ostatniego miejsca. Był to, nawiasem
mówiąc, pierwszy wypadek w dziejach Francji, by marszałkowie przy otrzymaniu orderu wyprzedzali szlachciców; dość że
zorientowano się wówczas, iż pan de Luxembourg nie porzucił
swej pretensji.
[Po szeregu świetnych zwycięstw marszałek powraca do swoich planów.]

Sława odbytych kampanii i stanowisko dowódcy najliczniejszej i najbliższej kraju armii dały mu olbrzymie wpływy. Dwór
stał się niemal jego dworem dzięki tym wszystkim, co się doń
garnęli, miasto zaś, olśnione ruchem, jaki czynił, i sposobem
bycia przystępnym i popularnym, było mu oddane. Wybitniejsze
osobistości wszystkich stanów uważały, że muszą się z nim
liczyć, zwłaszcza od śmierci Louvois [1691], a złota młodzież
uważała go za ojca i protektora złego prowadzenia się i rozpusty, jakiej, mimo podeszłego wieku, ciągle się oddawał. Zdobył
sobie wojsko i wyższych dowódców. Był najbliższym przyjacielem księcia de Bourbon, a bardziej jeszcze ówczesnego Germanika, księcia Conti. Miał prywatny, stały dostęp do delfina,
a wreszcie dopiero co ożenił swego najstarszego" syna z najstarszą córką księcia de Chevreuse, który wraz ze swym
szwagrem, księciem de Beauvillier, i z ich żonami, miał wtedy
wpływ największy i pozostawał w zażyłych stosunkach prywatnych z królem i panią de Maintenon.
Tymczasem w parlamencie intryga była już przygotowana.
Harlay, pierwszy prezydent, dyrygował nim, jak chciał. Tak go
opanował, iż sądził, że przedsięwziąć coś i osiągnąć będzie dlań
jednym i tym samym i że tak poważna sprawa zajmie mu najwyżej okres jednej zimy. Małżeństwo syna Luxembourga dało
mu erekcję majętności Beaufort w księstwo i weryfikację tego
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tytułu dla młodego małżonka, wraz z nazwiskiem Montmorency.
Przy tej okazji, nim przystąpił do natarcia przeciw dawniejszym
książętom, nie omieszkał przekonać całego parlamentu, że król
go w tym popiera. Pierwszy prezydent, bardzo dobrze widziany
na dworze, potężnie mu pomógł w szerzeniu tego kłamstwa,
a kiedy się w końcu spostrzeżono i dano mu najwyższe dementi,
było już za późno. Mam na myśli list do pierwszego prezydenta,
napisany w imieniu króla przez Pontchartraina, generalnego
kontrolera finansów i sekretarza stanu, w którym zawiadamiał,
że król pragnie, by zgromadzenie dowiedziało się, iż on jest
najzupełniej neutralny w rozgrywającym się sporze i pozostanie
nim do końca.
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PIERWSZY PREZYDENT HARLAY (ZM. 1707)

Harlay był synem niejakiej Bellievre i prokuratora generalnego w parlamencie, którego dziadkiem był ów sławny Achilles
d'Harlay, pierwszy prezydent po swym teściu Krzysztofie de
Thou, ojcu znanego historyka. Potomek wielkich parlamentarzystów, Harlay odziedziczył po nich całą uroczystą powagę, którą
doprowadzał aż do cynizmu; naśladował pozornie ich bezinteresowność i skromność, a w rzeczywistości bezcześcił je, pierwszą
przez swój tryb życia, drugą przez pychą wyrafinowaną, lecz
bezgraniczną, rzucającą się w oczy mimo jego woli. Szczycił się
zwłaszcza uczciwością i sprawiedliwością, ale ta maska wnet
z niego opadała. Gdy rozsądzał sprawy Pawła czy Gawła, zachowywał prawość niewzruszoną. Ale gdy tylko dostrzegł interes
czy jaką korzyść wartą uwzględnienia, już był kupiony. Dalszy
ciąg tych Pamiętników dostarczy wiele przykładów tego, ale już
niniejszy proces ukazał go bez osłonek.
Faryzejska surowość czyniła go groźnym, a szeroko stosowane
przezeń strofowanie publiczne, jakiego nie szczędził stronom,
adwokatom czy urzędnikom, sprawiało, że każdy drżał na myśl,
że będzie miał z nim do czynienia. Podtrzymywany zresztą
przez dwór we wszystkim, bo był jego niewolnikiem, a sługą
każdego, kto miał rzeczywiste wpływy, wytrawny dworak i niezwykle sprytny polityk, ambicję swą kierował w jednym tylko
kierunku: by panować, dojść do władzy, mieć reputację wielkiego
człowieka. Zresztą w istocie pozbawiony honoru, nieobyczajny,
byle w ukryciu, bez prawości innej jak pozorna, nieludzki, jednym słowem hipokryta najdoskonalszy, bez czci i wiary, bez
Boga i duszy, mąż okrutny, ojciec barbarzyński, brat despota,
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przyjaciel samego siebie i nikogo więcej, złośliwy z natury, lubujący się w obelgach, w znieważaniu i druzgotaniu ludzi, przez
całe swe życie nie pominął ani jednej okazji, by to uczynić.
Był mały, szczupły, o twarzy w kształcie rombu, nosie dużym,
garbatym, oczach sępa zdających się pożerać przedmioty i przebijać mury; wyłogi czarne, peruka też czarna z białym, jedno
i drugie nie dłuższe od tych, jakie noszą duchowni; na głowie
piuska, mankiety płaskie jak u księży czy kanclerza. Zawsze
w todze, lecz kusej, zgarbiony, mówił wolno, z namysłem, wyraźnie; wymowę miał dawną, galijską, słów też czasem archaicznych używał. W całym jego zachowaniu przebijał przymus, skrępowanie, afektacja; tchnęło od niego hipokryzją, postawą fałszywą i cyniczną. Kłaniał się wolno i głęboko, zawsze przemykał
się pod ścianami z miną pełną szacunku, przez którą przebijała
jednak bezczelność i zuchwalstwo, przez słowa zaś, zawsze starannie dobierane, niezwykła pycha i tyle, ile śmiał, pogardy
i szyderstwa.
Stale wygłaszał sentencje i maksymy, nawet w najzwyczajniejszej rozmowie; zawsze lakoniczny, nigdy nie zachowywał się
swobodnie ani nikt w jego towarzystwie swobodnie się nie czuł.
Posiadał dużo wrodzonej inteligencji, umysł rozległy, dociekliwy,
wielką znajomość świata i ludzi, zwłaszcza tych, z którymi miał
do czynienia, wielką znajomość literatury pięknej, nauk prawnych, a szczególnie tej ich gałęzi, która niestety jest dziś tak
bardzo zaniedbana: prawa publicznego. Był bardzo oczytany i miał
doskonałą pamięć, a przy powolności udanej — szybkość, żywość
i trafność odpowiedzi zupełnie zadziwiającą. Lepiej niż jakikolwiek urzędnik królewski znał tajemnice ceremoniału dworskiego,
posiadał niezrównane zdolności do rządzenia, dzięki czemu tak
opanował parlament, że nie było ani jednego członka tego zgromadzenia, który nie czułby się wobec niego jak żak, a zebrana
razem Wielka Izba i Trybunał Pierwszej Instancji były w jego
obecności jak dzieci, którymi rządził i dyrygował dowolnie, często
nawet bez ich świadomości, gdy zaś zdawali sobie z tego sprawę,
nie ośmielali się nawet mrugnąć. Nikomu bez wyjątku nie pozwalał nigdy na żadną poufałość. W pewnych wypadkach dbał
o przepych z próżności; zwykle był skromny przez tę samą
dumę, i to nawet w urządzeniu domu i w pojazdach, aby w ten
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sposób upodobnić się w obyczajach do tych, jakim hołdowali dawni
wielcy mężowie stanu.
Wielka to szkoda, że tyle zalet i zdolności wrodzonych i nabytych nie łączyło się z żadną cnotą i służyło jedynie złu, ambicji,
skąpstwu i zbrodni. Pyszny, jadowity, złośliwy, niecny z natury,
pokorny, podły, płaszczący się, gdy chodziło o interes własny,
fałszywy i hipokryta we wszystkich swych poczynaniach, nawet
najzwyczajniejszych i codziennych, starał się utrzymywać na
granicy dobra i zła, gdy bał się opinii. Był człowiekiem absolutnej
nieprawości, obłudnej, konsekwentnej; pilnował zawsze swej korzyści, dbał o zaspokojenie namiętności i baczył pilnie, skąd
wieje wiatr na dworze i jak najlepiej zapewnić sobie karierę.
Dusza tak przewrotna była dręczona nie tyle wyrzutami sumienia, których nie doznawał (lub przynajmniej nie pozwalał
nigdy poznać po sobie, że odczuwa jakiekolwiek), ile humorem
wściekłym, nie opuszczającym go nigdy i czyniącym go postrachem i prawie zawsze plagą wszystkich, którzy musieli mieć
z nim do czynienia. Ponieważ humor ten nie oszczędzał jego i on
z kolei nie oszczędzał nikogo, a przejawy tego stanu ducha były
najbardziej przykre i stałe. Wielkie też to było święto, gdy się
odeń uwolniono, i parlament, przygnieciony ciężarem jego panowania, radował się wraz ze wszystkimi. Szkoda, że nie wydrukowano nowych Harleanów ze wszystkich jego powiedzeń, które
dobrze scharakteryzowałyby tego cynika, jednocześnie zaś bawiłyby czytelników, a były wypowiadane najczęściej u niego
w domu, lecz czasem także publicznie i przy pełnej sali. Nie
mogę się powstrzymać od przytoczenia tu paru przykładów.
Kiedyś jezuici i oratorianie mieli zamiar jednocześnie wnieść
skargę. Pierwszy prezydent wezwał ich i usiłował pogodzić. Popracował trochę z nimi, wreszcie gdy wychodzili: „Ojcowie —
powiedział do jezuitów — to prawdziwa przyjemność żyć z wami — zwracając się zaś do oratorianów: — a szczęście z wami
umierać."
Innym razem książę de Rohan wychodził z rozmowy z nim
niezbyt zadowolony, a będąc żywy i gwałtownego usposobienia,
prosił Harlaya, by go nie odprowadzał, i wymieniwszy parę
grzeczności sądził, że mu się to udało. W tym przekonaniu zaczął
zstępować ze schodów wymyślając ostatnimi słowy na pierwszego prezydenta przed swym intendentem, którego zabrał ze
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sobą. Po jakiejś chwili intendent obraca się i widzi, że ten, na
którego książę tak się złości, idzie tuż za nimi. Woła, by ostrzec
pana. Rohan zatrzymuje się i zaczyna prawić odprowadzającemu
go pierwszemu prezydentowi komplementy mające na celu zawrócić go z drogi. „Och, książę — odpowiada na to pierwszy
prezydent — mówisz pan tak piękne rzeczy, że nie mogę się
zdobyć na to, by cię opuścić." I nie opuścił go, aż ujrzał, że kareta księcia odjechała.
Księżna de la Ferté udała się doń kiedyś, by go prosić
o posłuchanie, i tak jak wszyscy musiała doświadczyć jego
humoru. Po wyjściu poskarżyła się swemu administratorowi
i nazwała przed nim pierwszego prezydenta starym koczkodanem.
On tymczasem szedł za nią i nie odezwał się ani słowem. W końcu księżna zauważyła to, ale miała nadzieję, że nic nie usłyszał;
prezydent zaś nic nie dał poznać po sobie i pomógł jej wsiąść
do karety. W niedługim czasie sprawa jej znalazła się na wokandzie i natychmiast została wygrana. Księżna przybiega do prezydenta i dziękuje mu z wylaniem. On, skromny, pokorny, zgina się
w ukłonie, a w końcu patrząc jej prosto w oczy: „Pani — powiada
głośno wobec wszystkich obecnych — cieszę się bardzo, że stary
koczkodan mógł zrobić jakąś przyjemność starej małpie." Po
czym z całym szacunkiem, nie mówiąc ani słowa więcej, odprowadza ją, gdyż pozbywał się zwykle odwiedzających w ten sposób, że odprowadzał ich do drzwi. Księżna de la Ferté chętnie
zamordowałaby go lub sama umarła. Nie wiedziała już, co mówi
do niego i jak się go pozbyć, on zaś szedł ciągle za nią w głębokim milczeniu, z szacunkiem, ze spuszczonymi oczyma, aż do
chwili, kiedy wsiadła do karety.
Ludzi niskiego pochodzenia traktował bardzo pogardliwie; nie
krępował się, by powiedzieć adwokatowi czy administratorowi,
których panowie przyprowadzali ze sobą, by lepiej od nich
przedstawili sprawę: „Zamilczcie, dobry człowieku, jesteście
poczciwi, że do mnie mówicie, ale ja nie mówię do was." Można
sobie wyobrazić po tych paru słowach, jak wyglądała reszta
rozmowy.
Nie lepiej obchodził się z niektórymi radcami. Dwaj bracia
Doublet, obaj radcy, z których starszy miał pewne zasługi, był
zdolny i cieszył się ogólnym szacunkiem, kupili majątki Persan
i Croi, od których wzięli nazwisko. Przyszli na posłuchanie do
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pierwszego prezydenta. Znał ich bardzo dobrze, lecz nie omieszkał
zapytać, kim są. Usłyszawszy, kłania się bardzo głęboko, a prostując się, niby to nagle ich poznaje i zdziwiony woła: ,,Maseczki, poznałem was" — po czym obraca się do nich plecami.
W czasie wakacji przebywał u siebie w Gros-Bois. Dwaj młodzi
radcy znajdujący się w sąsiedztwie przyjechali go odwiedzić.
Mieli na sobie popielate, wiejskie ubrania i krawaty zwinięte
i przeciągnięte przez butonierkę, jak to było w modzie. Podrażniło
to cynika. Przywołał do siebie kogoś w rodzaju koniuszego i patrząc na jednego z nich, zawołał: „Wypędź natychmiast tego
łajdaka, który ośmiela się nosić krawat jak panowie!" Goście
omal nie zemdleli, wyszli najszybciej, jak mogli, i obiecali sobie,
że ich noga nigdy w tym domu nie postanie.
Nieliczni jego przyjaciele i najbliższa rodzina byli zmuszeni
cierpieć odeń nie mniej niż wszyscy inni. Syna swego traktował
jak Murzyna. Odgrywali ze sobą stałą komedię. Mieszkali i jadali
razem, a nigdy nie mówili o niczym innym jak o deszczu i pogodzie. Kiedy trzeba było załatwić jakieś sprawy domowe lub
inne, co zdarzało się często, pisali do siebie, i listy zapieczętowane
w kopertach posyłali z pokoju do pokoju. Listy ojca były bezlitosne, syna zaś, który chętnie mu się sprzeciwiał, bardzo złośliwe.
Nigdy nie zdarzyło mu się pójść do ojca nie zapytawszy uprzednio, czy zechce go przyjąć. Ojciec odpowiadał tak, jakby odpowiedział człowiekowi obcemu. Kiedy syn wchodził, ojciec
wstawał z kapeluszem w ręku, każąc podać krzesło, i nie siadał,
póki syn nie usiadł. Przy pożegnaniu wstawał również i składał
mu ukłon.
Pani de Moussy, siostra Harlaya, nie widywała go ani łatwiej,
ani z większą swobodą, choć zajmowała to samo mieszkanie.
Odzywał się do niej czasem przy stole tak, że postanowiła jadać
u siebie w pokoju. Była to zawołana dewotka, której napuszoność,
afektacja, ton i maniery bardzo przypominały brata. Synowa,
nader bogata dziedziczka bretońska, przy całej swej łagodności
i cnocie była ofiarą wszystkich trojga.
Króla i panią de Maintenon trzymał w szachu wygrywając ich
najsłabsze strony. On to, gdy zasięgano jego rady w niesłychanej
sprawie legalizacji dzieci nieślubnych bez wymienienia matki,
podsunął precedens kawalera de Longueville63, co zostało wyzyskane i na czym król oparł uznanie swych bastardów. Przyrze-
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czono mu wówczas stanowisko kanclerza, pozyskał całe zaufanie
króla, jego dzieci nieślubnych i wszechmocnej guwernantki.
Był krewnym i przyjacielem marszałka de Villeroy, przywiązanego do pana de Luxembourg, był też bliskim przyjacielem
marszałka de Noailles. Zazdrość wobec dwu braci Duras64,
komendantów gwardii przybocznej, zjednoczyła dwu pozostałych
dowódców, tak że Noailles dla tego powodu, a Villeroy ze względu na pana de Luxembourg pozyskali dlań pierwszego prezydenta.
[Książę de Chevreuse i jego szwagier de Beauvillier, wskutek małżeństwa księżniczki de Chevreuse ze starszym synem pana de Luxembourg,
popierali także jego pretensje.]

Któż by powiedział o osobistościach tak czystych, zacnych
i cnotliwych, że ludzka natura, wszędzie obecna, doprowadziła
do małego nieporozumienia między nimi a panem de la Rochefoucauld, co nie przyczyniło się do poparcia przez nich sprawy,
której bronił? Ten ostatni, u szczytu powodzenia, ale bez stanowiska, zazdrosny o wszystko, nie mógł znieść sytuacji, w jakiej
dwaj szwagrowie skupili w swym ręku z łaski króla jedno
i drugie. Życie, charakter, zajęcia, przyjaźnie dzieliły go od nich
najzupełniej.
Między tymi dwoma rodzajami wpływów pierwszy prezydent
uznał bez wahania, że lepsze dlań jest to, które reprezentują
szwagrowie. Dołączył do tego znaczenie de Noailles i de Villeroy,
także bardzo poważne, i cały blask, jaki otaczał pana de Luxembourg. Z osób, z którymi walczył, nikt nie miał wpływu poza
księciem de la Rochefoucauld, inni w najlepszym razie w paru
wypadkach byli wyróżniani, reszta cieszyła się tylko szacunkiem.
Toteż wybór dla pierwszego prezydenta nie był rzeczą trudną.
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SAINT-SIMON WKRACZA W PROCES PANA
DE LUXEMBOURG (1694)

Sławny Racine, znany powszechnie dzięki swym sztukom
teatralnym, a także komisji, w której wówczas pracował nad
historią króla, użyczył swego doskonałego pióra, by wygładzić
pamflety pana de Luxembourg, uczynić je mniej oschłymi
w treści, ozdobić stylem wykwintnym i miłym, tak, aby czytane
były chętnie przez kobiety i dworaków i zjednywały ich sobie.
Jednym słowem, panie, młodzież, cała śmietanka dworu i miasta
stały po stronie pana de Luxembourg, a nikt z nas nie był w stanie zrównoważyć siły nastrojów towarzyskich ani rozbić ich
jednolitości. Jeżeli dodamy do tego starania od dawna czynione
w celu skaptowania sobie ważniejszych członków parlamentu
i całej Wielkiej Izby przez krewnych, przyjaciół, kochanki, spowiedników i lokajów, przez obietnice i przysługi, to stwierdzić
trzeba, że stronnictwo przeciwne, z takim pierwszym prezydentem jak Harlay na czele, było nieskończenie silniejsze od nas.
Jeszcze jedna wyższość przeciwnika, wcale nie najmniejsza,
polegała na tym, że z naszej strony było zbiorowisko ludzi,
naprzeciw zaś stał jeden człowiek, który prowadził swoich
adherentów z zupełną niezależnością i bez potrzeby uzgadniania
z kimś czegokolwiek. Stronnictwo nasze trzymało się jednak
o wiele lepiej, niżby można się spodziewać po tak wielkiej
różnorodności umysłów i nastrojów. Pan de Bouillon, hołdując
swej chimerycznej pretensji do rangi starszeństwa, datującej się
od książąt d'Albret i Chateau-Thierry, poszedł śladem księcia
de Chevreuse od samego początku procesu; ten jednak zadowolił
się tym, że nie zajął żadnego stanowiska. Taki był stan rzeczy,
kiedy pan de Luxembourg podjął pierwsze kroki.
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Podałem to wszystko, aby pokazać raz na zawsze, z kim
mieliśmy do czynienia i jak wielka była różnica sił. Nim pójdę
dalej, winienem wskazać, jak wszedłem do stronnictwa i jak
sobie w nim poczynałem.
Łatwo zrozumieć, że w moim wieku i jako syn ojca z dworu
króla nieboszczyka i matki znającej tylko obowiązki domowe,
bez jakichkolwiek bliskich krewnych, nie miałem żadnych stosunków z kimkolwiek z panów atakowanych przez pana de Luxembourg. Ci zaś, pragnąc zjednoczyć możliwie najwięcej sił
przy sobie, nie mogąc liczyć na niektórych książąt, opuszczeni
przez panów de Chevreuse i de Bouillon, nie chcieli pominąć
nikogo, bo każdy wnosi do sprawy wpływ swych przyjaciół i swą
sakiewkę do pokrycia kosztów procesu, ponoszonych wspólnie.
Pan de la Trémoïlle65 przystąpił więc do mnie u króla i powiedział mi, że on i kilku innych, których mi nie wymienił, zaatakowani zostali przez pana de Luxembourg w prawie starszeństwa, a to przez wznowienie procesu, w którym dawniej mój
ojciec stał po ich stronie. Że mają nadzieję, iż nie opuszczę ich
w tej sprawie, mimo że pan de Luxembourg jest moim wodzem;
że inni upoważnili jego, pana de la Trémoïlle, by się ze mną
rozmówił; od siebie dodał odpowiednie uprzejmości. Było to na
samym początku wznowienia procesu, w parę dni po moim
powrocie z wojska, nie wiedziałem więc jeszcze dobrze, o co idzie;
zdecydowałem się jednak bardzo szybko, po której stanąć stronie.
Podziękowałem panu de la Trśmoille, jako też innym panom,
w imieniu których przemawiał, że o mnie pomyśleli. Oświadczyłem mu, że nie boję się zbłądzić w tak dobrym towarzystwie
i postępując za przykładem mego ojca, i proszę go, by był przekonany i zapewnił innych, że nic mnie od nich nie oólerwie. Pan
de la Trémoïlle wydał mi się bardzo zadowolony, a w ciągu
tego samego dnia pan de la Rochefoucauld i kilku innych przystąpiło do mnie i prawiło mi mnóstwo uprzejmości.
Zaciągnąwszy się w ten sposób, czułem się zobowiązany do
rozmaitych względów wobec człowieka tej miary, jakim był
wówczas pan de Luxembourg, pod którym odbyłem kampanię,
który mnie dobrze traktował, choć znał mnie tylko z nazwiska,
i pod którym mogło mi jeszcze nieraz wypaść służyć. Udałem się
więc nazajutrz do niego; nie zastałem go, gdyż był u swego
syna, księcia de Montmorency. Poszedłem za nim i zastałem ich
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obu wraz z markizem d'Harcourt i Albergottim. Powiedziałem
wiele uprzejmości panu de Luxembourg, po czym poprosiłem,
żeby mi pozwolił nie porzucać książąt, których skarżył o prawo
pierwszeństwa. W każdej innej sprawie jestem w zupełności do
jego dyspozycji, a nawet w tej uznałem za stosowne nie przedsiębrać żadnego kroku, nim się nie dowiem, czy uzna to za dobre.
Dodałem jeszcze wszystko, co wiek i stanowisko wymagały, by
wyraził młody człowiek. Wystąpienie moje przyjęte zostało
z całą uprzejmością i galanterią, jaką sobie tylko można wyobrazić. Towarzystwo je pochwaliło, a pan de Luxembourg zapewnił
mnie, że nie mogę nic innego uczynić, jak pójść śladem mego
ojca, że nie będzie mnie za to mniej poważał i tak dalej. Po
spełnieniu tego obowiązku nie myślałem już o niczym innym, jak
tylko, by podtrzymać jak najlepiej wspólną naszą sprawę, w ten
jednak sposób, żeby mi pan de Luxembourg nic z tej racji nie
mógł zarzucić.
Intendenci panów de la Trémoïlle i de la Rochefoucauld,
nazwiskiem Magueux i Aubry, ludzie godni, zdolni, pracowici,
nieskończenie przejęci ową sprawą, byli jej głównymi kierownikami, a Riparfonds, słynny adwokat — szefem naszych adwokatów i rady; u niego to zbieraliśmy się co tygodnia na jedno
popołudnie, czasem częściej. Pan de la Rochefoucauld nie chybił
nigdy, choć zazwyczaj nie nocował w Paryżu, i przykładem swym
zachęcał innych do obecności i punktualności. Najgorliwsi i najpunktualniejsi byli panowie: de la Trémoïlle, de Chaulnes66,
de la Rochefoucauld i de la Force. Książę de Monaco o tyle, o ile
był przytomny. Najbardziej zapaleni byli panowie de Richelieu
i de Rohan, ale obaj pełni niespodzianek i fantazji.
Chadzałem pilnie na te zebrania. Poznałem samą treść sprawy
i wszystkie towarzyszące jej okoliczności. To, co zaryzykowałem
rzec na zebraniach, nie zostało źle przyjęte. Riparfonds i obaj
intendenci zaprzyjaźnili się ze mną. Spodobałem się książętom:
pan de la Rochefoucauld, choć nieprzystępny i z racji naszych
nazwisk niezbyt mi zrazu przychylny, oswoił się ze mną całkowicie; pan de Chaulnes przeniósł na mnie przyjaźń, jaka go
łączyła z moim ojcem, tak samo staruszek de la Force. Związałem się serdecznie z panem de la Trémoïlle i tuszę nieśmiało,
że pozyskałem pewien autorytet u panów: de Richelieu, który
także przyjaźnił się z mym ojcem, i księcia de Rohan. Niejedno-
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krotnie oddało to zbawienne usługi sprawie, o którą walczyliśmy,
a także im samym. Każdy przemawiał według kolejności starszeństwa, nikt nikomu nie przerywał, nie tracono czasu na
uprzejmości czy nowiny i nikogo nie gniewała długość posiedzeń,
choć się nieraz przeciągały, nawet pana de la Rochefoucauld,
który musiał jeszcze asystować królowi przy udawaniu się na
spoczynek. Każdy starał się być jak najbardziej punktualny
i gorliwy.
Gdy proces zaczął się toczyć na dobre, składaliśmy niezbędne
wizyty wszyscy razem, jadąc po dwu w karecie, i wnet dostrzegliśmy złą wolę pierwszego prezydenta. Sprawa nasza, zarówno
z powodu swej natury, jak i przepisów prawnych, nie mogła
być sądzona inaczej, jak przez zgromadzenie wszystkich izb,
łącznie z parami nie zainteresowanymi. Tymczasem prezydent
pośpiesznie mianował małych komisarzy w celu badania aktów
u niego i zapewnienia sobie większego wpływu na decyzję. Było
to niezgodne z wszystkimi przepisami w tak ważnej rzeczy.
Załatwiwszy te sprawy po swej woli, prezydent chciał zdusić
proces, pominął więc szereg kwestii formalnych, byle szybciej
plan swój zrealizować.
Pozwalaliśmy mu czynić to wszystko, czemu przeszkodzić nie
byliśmy w stanie. Tymczasem dowiedzieliśmy się o nowym piśmie pana de Luxembourg. Odbito je potajemnie w niewielkiej
ilości egzemplarzy, po czym klisze zniszczono, a odbitki wręczono
w sekrecie komisarzom i paru radcom, na których liczono najbardziej. Pismo to, wbrew wszelkim przepisom, nie zostało nam
doręczone, dlatego też nie mogło się znaleźć w aktach procesu.
Doradcy pana de Luxembourg chcieli jednak przekonać sędziów
przy pomocy nowych argumentów, a pismo tak pilnie ukrywali
przed nami, bo lękali się odpowiedzi. Maulnorry, jeden z małych
komisarzy, oburzył się na ten podstęp, którego rezultatem mogło
być dla nas ni mniej, ni więcej jak przegranie procesu. Pożyczył
pismo w sekrecie intendentowi księcia de la Trśmoille, Magueux, który kazał je w ciągu jednej nocy skopiować i nazajutrz,
we wtorek, zwołał zebranie nadzwyczajne u Riparfondsa. Pismo
odczytano. Znaleźliśmy w nim pełno faktów nieprawdziwych,
niektóre zniekształcone, i olśniewającą kolekcję sofizmatów: erudycja Talona, elegancja i wdzięk Racine'a rozwinięte tu były
w całej pełni. Uznano za konieczne wystosować odpowiedź, a po-
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nieważ rzecz miała być sądzona w najbliższy piątek, postanowiliśmy nazajutrz, to jest w środę rano, zebrać się wszyscy u Riparfondsa i razem pojechać do pierwszego prezydenta, by prosić
go o odłożenie terminu do poniedziałku, wykazując wagę odkrycia, jakiego dokonaliśmy, i konieczność wygotowania odpowiedzi,
na co od wtorku do poniedziałku nie było zbyt wiele czasu, jako
że trzeba było napisać, wydrukować i rozdać nasz memoriał.
W zamian za to chcieliśmy dać słowo, iż nie będziemy się starać
odkładać sprawy poza poniedziałek.
[Pierwszy prezydent nie przyjął książąt, postanowili więc za wszelką
ceną proces odwlekać. De Richelieu mógł wprawdzie zlożyć apelację, ale
to wymagało paru dni czasu.]

Znaleźliśmy się w wielkim ambarasie i rzecz zdała się nam
beznadziejna, gdy jeden z adwokatów zabrał głos i zapytał, czy
nikt z nas nie posiada listów żelaznych na podstawie służby państwowej?67 Książęta spojrzeli po sobie: żaden z nich immunitetu
takiego nie miał. Prawnik, który o nie pytał, rzekł, iż jest to
jedyny sposób ocalenia sprawy, i wyjaśnił, na czym mechanizm
ten polega: immunitet będzie, jak należy się tego z całą pewnością spodziewać, unieważniony przez pierwsze posiedzenie
Rady Depesz. Uzyskany czas wystarczy jednak księciu de Richelieu, by mógł wnieść apelację do Wielkiej Rady na podstawie
przywileju, który go upoważniał, by być sądzonym tylko przez
tę instancję. Uśmiechnąłem się na to i powiedziałem, że jeśli
tylko o to idzie, jesteśmy uratowani, gdyż posiadam listy gwarancyjne i dam je chętnie, pod warunkiem, że mogę liczyć, iż
unieważnione zostaną tylko w stosunku do pana de Luxembourg.
Podniosły się okrzyki książąt, adwokatów, intendentów, gratulacje, uściski, pochwały, dzięki, jakby umarli zmartwychwstali. Panowie de la Trémoïlle i de la Rochefoucauld zaręczyli wobec
wszystkich, że moje listy żelazne będą unieważnione tylko w
stosunku do procesu pana de Luxembourg. Żaden pilny dług
nie ciążył na mnie po śmierci mego ojca. Jedynie Pussort, sławny radca stanu, Dorieu i kilku dygnitarzy bardzo bogatych,
naszych wierzycieli, chciało mnie zaatakować; skłoniło mnie to
do zaopatrzenia się w list żelazny, aby mieć czas na dojście
z nimi do ładu. Byłem wówczas nader niezadowolony z ich nacisku, ale teraz uczułem się tak kontent, że dzięki temu właśnie
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przypadło mi w udziale uratowanie naszych praw starszeństwa,
iż sądzę, że im przebaczyłem.
Sprawa była pilna: powiedziałem, że list żelazny znajduje się
u mojej matki i że idę po niego. Obudziłem ją i opowiedziałem
dość raptownie, co się zdarzyło. Jakkolwiek zaspana, matka
chciała mnie pouczać o moim stosunku do pana de Luxembourg.
Przerwałem jej mówiąc, że jest to sprawa honorowa, niezbędna,
przyrzeczona, szalenie pilna; nie czekając więcej biorę klucze od
gabinetu, dostaję list i biegnę z powrotem. Panowie na zebraniu
tak się bali, by mi matka nie odmówiła wydania listu, że nim
jeszcze wyszedłem, delegowali za mną panów de la Trémoïlle
i de Richelieu, aby pomogli mi matkę przekonać. Już miałem
w ręku list żelazny, kiedy nam ich zaanonsowano. Poszedłem
do nich tłumacząc moją matkę, która jeszcze nie była ubrana.
Drobna przeszkoda, która nas na chwilę zatrzymała, dodała jej
odwagi, tak że gdy już byliśmy na stopniach, powiadomiła mnie,
iż po namyśle nie zgadza się, abym użył mego listu żelaznego
przeciw tak wybitnej osobistości, jaką jest pan de Luxembourg.
Odesłałem posłańca z niczym, wsiadłem szybko do karety wraz
z obu książętami, którzy nie mniejszą ode mnie uczuli ulgę widząc list w moim ręku.
Wspomniałem o drobnej przeszkodzie, która nas zatrzymała.
Może ją opowiem, bo jest niezwykła. Pan de Richelieu wziął
rano lewatywę; nie czekając na skutek pojechał na Place-Royale
do Riparfondsa, stamtąd z nami wszystkimi do pierwszego prezydenta, stąd z powrotem z nami do Riparfondsa, gdzie pozostał
na dyskusji, i wreszcie pojechał ze mną. Co prawda, natychmiast
po przybyciu poprosił o wskazanie mu garderoby i bardzo
szybko tam się udał. Dokonał tam dzieła, którego zbiornik nie
mógł pomieścić, i to właśnie dało mojej matce czas do namysłu
i posłania po mój list żelazny. Aby narazić się na tyle jazd
i przetrzymać rzecz tak długo, trzeba było mieć zapał nie lada
i taką ufność w sukces, jaką mieliśmy.
Powracając do Riparfondsa spotkaliśmy w drodze księcia
de Rohan, którego ci panowie, coraz bardziej niespokojni, posyłali
nam w sukurs. Pokazałem mu, co mam w ręku, i zawrócił z nami.
Opisać trudno, z jakim zadowoleniem wróciłem na zebranie
i z jakimi czułościami i pochwałami byłem witany. Podniecenie
ogarnęło naszych doradców tak samo jak nas. Przesadzano się
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więc, kto z książąt i radców przyjmie mnie z większą radością
i uznaniem. Ze względu na mój wiek pochlebiało mi to bardzo.
Postanowiono, że nazajutrz, w czwartek, w przeddzień rozprawy
sądowej, mój intendent w towarzystwie mego plenipotenta uda
się o dziesiątej wieczór okazać mój list żelazny pełnomocnikowi
pana de Luxembourg oraz doręczy go szwajcarowi jego pałacu,
jednocześnie ja udam się do wsi Longues, osiem mil od Paryża,
gdzie była stacjonowana moja kompania, aby dać choć pretekst
do zasłaniania się listem żelaznym. Wieczorem przypomniałem
sobie, że nazajutrz miał być bal wydany w Palais-Royal przez
księcia Orleańskiego dla delfina i że mam prowadzić na nim
do pierwszego tańca córkę księżny de Fertś, bardzo pyskatej,
która by mi nieobecności nigdy nie darowała. Opowiedziałem
o tym kłopocie księciu de la Trémoïlle, który się podjął wytłumaczyć mnie przed resztą towarzystwa. Tak więc byłem na balu
w chwili, gdy doręczano mój list żelazny.
W piątek rano przyszedłem na zebranie, gdzie wszyscy się
ze mną zgodzili, prócz pana de la Rochefoucauld, który się pogniewał. Uspokoiłem go moim wyjazdem, on zaś podjął się
zawiadomić o nim króla i wyjaśnić mu powód.
[Zagrożonym książętom udało się odroczyć termin i wnieść apelację.
Nim została rozpatrzona, pan de Luxembourg zmarł 5 stycznia 1696.
W roku następnym syn jego podjął ją znowu, ale wyrok parlamentu
pozostawił mu jedynie prawa nabyte przez ojca na podstawie dyplomu z roku 1666. W tym czasie kilku innych możnowładców wszczęło
podobne procesy o pierwszeństwo, między innymi książę de Vendôme,
wnuk nieślubnego syna Henryka IV, wytoczył o to proces księciu Lotarynskiemu d'Elbeuf i paru innym.]
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Książę de Vendôme68, przekonany przez księdza de Chaulieu,
uzyskał pozwolenie króla na wytoczenie procesu swoim starszym kolegom i notyfikował im podjęte kroki. Jako że rzecz
nie nabrała jeszcze rozgłosu, sprawa zaczęła się nader uprzejmie
ze stron obu, lecz zaledwie procedura się rozwinęła, zagrały
namiętności.
Wówczas to zdarzył się wypadek, niezmiernie rzadki przedtem, a nie widziany chyba już nigdy potem, by osoby bez odpowiednich godności towarzyszyły królowi na spacerze z Wersalu
do Marly. Król jeździł zawsze sam w kolasie. Tego dnia drugi
za nim pojazd stanowiła kareta komendanta straży i pana de la
Rochefoucauld; jechał z nimi wielki koniuszy69 i przypadkowo
książęta d'Elbeuf i de Vendôme. Obaj zaczęli wnet mówić o swym
procesie, zrazu z wzajemnymi uprzejmościami. Ale w ciągu dyskusji zmienili ton, wpadli w rozdrażnienie, zaczęli sobie docinać, a w końcu wdali się w kłótnię. Pan d'Elbeuf powiedział panu de Vendôme, że ani urodzeniem, ani godnością w niczym mu
nie ustępuje i będzie miał krok przed nim zawsze, tak jak to
mieli jego przodkowie. Pan de Vendôme odparł zapalczywie, że
chyba nie zapomniał, jak to jego ojciec nie odebrał orderu Sw.
Ducha, bo musiałby przejść za nim. Tamten znów replikował
jeszcze bardziej gorąco, że jeden wypadek nie czyni reguły i że
to on właśnie, Vendôme, powinien sobie przypomnieć, jak jego
dziadka na pogrzebie Henryka IV, gdy chciał zająć pierwsze
miejsce, wziął za ramię książę de Guise i powiedział mu, że co
było wczoraj, nie jest dzisiaj, i umieścił za sobą, wśród parów,
które to miejsce nadal mu przysługuje. Pan de Vendôme mógł-
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by opowiedzieć o promocji orderu Sw. Ducha za Ludwika XIII,
ale panowie de la Rochefoucauld i wielki koniuszy położyli kres
awanturze, zmusili ich do milczenia i zakończyli ową kłótnią
tak głośną i żywą najciszej, jak mogli, gdyż dojeżdżano już do
Marly. Spacer i powrót odbyły się spokojnie i z wzajemnymi
grzecznościami, ale gdy tylko pan de Vendôme powrócił do
Wersalu, udał się do księcia du Maine, by mu opowiedzieć, co
go spotkało. Ten znów, ponieważ przybrał po trosze drogą uzurpacji, którą król popierał, prawa książąt krwi i odbierał niemal
wszystkie honory im przysługujące, uczuł nagle brak podstaw
prawnych swego stanowiska. Poradził panu de Vendôme, by
opowiedział królowi, co się stało, i resztę pozostawił jemu.
Istotnie tegoż samego dnia, przed położeniem się króla do snu,
książę du Maine wspomniał mu o konieczności zdobycia tytułów prawnych stwierdzających jego rangę i król, który dotąd
o tym nie był pomyślał, postanowił działać bezzwłocznie.
Nazajutrz kazał panu de Vendôme zrzec się prawnie pretensji
o starszeństwo, którego dochodził. Na dzień następny wezwał
pierwszego prezydenta, prokuratora generalnego i dziekana parlamentu. Tegoż dnia nastąpiło zrzeczenie się pretensji, co było
powszechną niespodzianką. Niedługo potrwała. Król polecił
przybyłym parlamentarzystom przygotować deklarację upoważniającą swoich synów nieślubnych, posiadających parostwa, do
zajmowania w parlamencie i wszędzie wyższych miejsc przed
innymi parami, nawet dawniejszej nominacji, i zrównanie ich
z książętami krwi. Harlay miał poprzednio sto tysięcy dukatów
na stanowisku pierwszego prezydenta, teraz otrzymał dodatkowo pięćdziesiąt tysięcy. Był za dobrym dworakiem, aby przepuścić tak znakomitą okazję przypodobania się, a jednocześnie
zbyt zręcznym, aby nie wyciągnąć przy tej sposobności wszelkich możliwych korzyści dla siebie, a uzurpacji dla swego zgromadzenia — kosztem parów — pozyskując bastardów jako protektorów tejże samej uzurpacji w ich własnym interesie.
Poprosił więc króla, aby raczył mu zostawić parę dni do namysłu nad gruntownym przygotowaniem wykonania nakazu i na naradę z tym, kogo rzecz najbardziej obchodzi. Zamierzał bowiem zachęcić owego zainteresowanego i przez niego
pozyskać króla dla swoich projektów uzurpacji. Poza tym chciał
sobie z niego uczynić protektora dla swych celów osobistych.
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Zwrócił się tedy do księcia du Maine i przekonał go, że nic
trwałego nie uda się zrobić, jeżeli książęta krwi będą w jakikolwiek sposób zainteresowani przeciw temu, a nawet jeżeli
wprost w ich interesie nie będzie leżeć poparcie jego projektów.
W tym celu powinna zawsze pozostać pewna różnica między
rangą, jaką pozostawi się tym książętom, a tą, którą on otrzyma. Będzie ona jednak wyższa od parowskiej, czyli należy stworzyć rangę pośrednią, która nie tylko nie będzie kłuła w oczy
książąt krwi, ale nawet stanie się dla nich korzystna, gdyż
stworzy dodatkowy stopień między nimi a parami. Należy więc
dać księciu du Maine pierwszeństwo przed wszystkimi parami
i zmusić ich, by byli obecni przy zarejestrowaniu tego prawa
w parlamencie, a tym samym je uznali, następnie dać mu prawo
czapki70 na równi z książętami krwi, bo parowie dawno je już
utracili. Natomiast przysięga powinna brzmieć identycznie jak
parowska i być składana z tym samym ceremoniałem, a to w tym
celu, aby pozostawić pewną wyższość książętom krwi, którzy jej
nie składają. Podobnie wejście i wyjście z parlamentu mieć
będzie du Maine jak parowie, nie poprzez ławy jak książęta
krwi. Wywoływać go będzie prezydent po nazwisku jak parów,
gdy nadejdzie kolej wotowania, ale z czapką w ręku, nieco niżej opuszczoną, niż gdy idzie o Bourbonów, których się nie woła po nazwisku, tylko prosi o głos oczyma. Wreszcie z karety
i do karety odprowadzać go będzie jeden woźny, gdy książąt
krwi odprowadza po dwu, parów zaś żaden, z wyjątkiem dnia,
w którym są przyjmowani.
Książę du Maine był niezmiernie zadowolony z tylu wyróżnień ponad parów i z tak wielkiego zbliżenia do książąt krwi,
bez ryzyka rozgniewania ich; szczególnie zaś poruszony był
zręcznością, z jaką pierwszy prezydent wymyślił ową rangę pośrednią, dającą mu jednocześnie gwarancję trwałości dzięki
korzyści, jakie przy tej okazji zyskują Bourboni. Skoro książę
du Maine był kontent, był nim i król. Pozostało tylko zredagować deklarację, którą pierwszy prezydent już zaprojektował
i posłał do przepisania, by położyć na niej pieczęcie.
Wówczas Harlay posłużył się księciem du Maine, by zaproponować królowi odpowiednią dla siebie nagrodę. Uczyniono
mu już przedtem pewne mgliste nadzieje na kanclerstwo, gdy
był jeszcze prokuratorem generalnym, i kiedy to król zasięgał
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jego rady, jak może legitymować swoje dzieci nieślubne z panią
de Montespan bez wymieniania matki, na co nie było jeszcze
precedensu. Harlay posłużył się wówczas precedensem kawalera
de Longueville, co powiodło się w parlamencie jak najlepiej.
Teraz pozyskał formalne przyrzeczenie następstwa po Boucheracie, co go tym bardziej ucieszyło, że kanclerz ten był bardzo
stary i zdawało się, że nie będzie trzeba długo czekać. By przeprowadzić deklarację, król pomówił o niej z książętami krwi;
uznali za stosowne przyjąć ją z podzięką. Król poprosił ich, by
zjawili się w parlamencie, a książąt de Bourbon i Conti, by
asystowali księciu du Maine przy wizytach u parlamentarzystów.
Łatwo się domyślić, że mu nie odmówili. Potem król wezwał
arcybiskupa Reims71, zawiadomił go o swym postanowieniu i oznajmił, iż lepiej będzie, gdy parów zaprosi arcybiskup, nie zaś
książę du Maine. Nie będzie zatem składał im wizyt, król zaś
poleca arcybiskupowi, by przybył do parlamentu i sam od siebie zaprosił każdego para. Syn pana le Tellier stworzony był na
to, by za zaszczyt uważać wszystko, co mu król poleca. Odpowiedział, jak przystało na dworaka, i udał się prosto do księcia
du Maine. On jeden ze wszystkich parów popełnił tę podłość.
Żaden z nich nie odezwał się o tym ani słowem do króla ani do
księcia du Maine, żaden też nie odwiedził tego ostatniego, ani
przed, ani po ceremonii przyjęcia.
Oto okólnik biskupa do parów:
Jaśnie Wielmożny Panie,
Król polecił mi zawiadomić JWPana, że Książę du Maine
będzie przyjęty w parlamencie 8 bieżącego miesiąca maja jako
książę i par Eu i zajmie miejsce poniżej książąt krwi, a powyżej Panów parów. JKMość prosi Pana o przybycie i poleca mi
zapewnić Pana, że Pańska obecność sprawi mu przyjemność i nie
będzie Mu zapomniana.
Pozostaję itd.
Prezydenci starsi i prezydenci dziekani każdej z izb otrzymali polecenie pozostania w domu 5 maja o tej godzinie, kiedy
przewidziana była wizyta księcia du Maine. W dniu tym książę
du Maine, przybywszy z Wersalu do pałacu Kondeuszów, wsiadł
do karety księcia de Bourbon wraz z księciem Conti. Ci dwaj na
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tylnym siedzeniu, na przednim zaś on wraz z hrabią Tuluzy,
wymienionym także w deklaracji jako książę de Damville, ale
mającym być przyjętym innym razem. Karoca obwieszona była
paziami i otoczona pieszymi lokajami. Za nimi jechały karety
wszystkich czworga, pełne najpierwszych osób z ich dworów
oraz liberii. Dwa dni trwały te wizyty. Takim samym porządkiem odbył się przyjazd do parlamentu, tylko że bez hrabiego
Tuluzy. Przyjęcie odbyło się, jak to już podawałem, potem zaś
wszyscy parowie i książęta zostali zaproszeni na obiad do pierwszego prezydenta.
Nie zabrakło żadnego para spośród tych, co byli w Paryżu.
Staruszek de la Force uciekł do swej majętności la Boulaye
koło Évrex, książę de Rohan napisał do króla, że pretensja, jaką
żywi do starszeństwa z tytułu wyniesienia do godności Rohanów, a mianowicie jego wuja macierzystego, nie pozwala mu
wykonać rozkazu. Pretekst był źle pomyślany; po raz pierwszy
słyszano o tej dziwacznej pretensji i on nigdy potem o niej nic
nie mówił, będąc najgorliwszym przeciwnikiem wraz z nami
podobnej zachcianki księcia de Luxembourg. Panowie d'Elbeuf
i de Vendôme nie byli jeszcze przyjęci w parlamencie, ja także
nie, chwała Bogu! Pan de Chevreuse był tym, na którego ręce
król złożył podziękowanie za obecność wszystkich parów na ceremonii oraz wiele pięknych obietnic dla nich, z których nikt
się jednak nie cieszył ani się po nich czegokolwiek spodziewał,
i to aż nadto słusznie.
Niedługo potem przyjęty został w ten sam sposób pan de
Vendôme, z podobnym wyróżnieniem w stosunku do parów,
jakie miał książę du Maine, który go prowadził, tyle że bez
orszaku, gdy składał wizyty parlamentarzystom, nie zapowiedziawszy ich przedtem. Odwiedzili też wszystkich parów; król
nic im nie zalecał i tylko trzech czy czterech najnędzniejszych
było obecnych na przyjęciu w parlamencie.72 Na chwilę przed
przyjęciem księcia du Maine powstało małe ożywienie dzięki
panu de la Trémoïlle. Zniecierpliwiony pochwałami, jakimi arcybiskup Reims przyjął tę dziwaczną nowość, oświadczył mu,
że spodziewał się jego aprobaty, ponieważ nie dba widocznie
o godność arcybiskupów Reims, ale jeżeli idzie o niego, to rzecz
ma się inaczej i bardzo czuły jest na rangę książąt de la Tremoille. Arcybiskup nie wiedział, co odrzec, król zaś udał, że
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o niczym nie wie, i nie zaczął przez to gorzej traktować de la
Trémoïlle'a.
[Wnet potem obcy ambasadorowie zaczęli traktować bastardów jak
książąt krwi, co tym ostatnim wcale się nie podobało.]

191

INTRYGI WOKÓŁ DELFINA (1694)

[Na rok 1694 armie zostały podzielone w sposób następujący: do
Flandrii poszedł z większą armią marszałek de Luxembourg, z mniejszą
zaś marszałek de Boufflers oraz markiz d'Harcourt. Do Niemiec — marszałek książę de Lorge, do Piemontu — marszałek Catinat, a książę de
Noailles na granicę hiszpańską. Marszałkowie de Villeroy i de Joyeuse
zostali mianowani zastępcami: pierwszy — marszałka de Luxembourg,
drugi — de Lorge'a. De Choiseul otrzymał dowództwo w Normandii.
Z powodu procesu z marszałkiem de Luxembourg Saint-Simon poprosił króla o przydział do innej armii i został wysłany do Niemiec, gdzie
odbył kampanię na czele swego pułku pod marszałkiem de Lorge. De
Noailles odniósł początkowo sukcesy w Katalonii, ale później się cofnął.
Tymczasem na dworze romanse i intrygi kwitły w najlepsze.]

Parę lat wcześniej delfin był mocno zakochany w córce księcia
de la Force, którą uczyniono po rozbiciu się rodziny z powodów
religijnych panną dworu przy królewiczowej. Był to pierwszy
wypadek, by córka księcia zajęła tego rodzaju stanowisko; król
polecił ją księżnej d'Arpajon73, damie dworu, u której mieszkała
i jadała w jej apartamentach w Wersalu, odkąd skasowano pokój
panien. Później wydano ją za mąż za syna hrabiego du Roure,
przy czym otrzymał on prawo dziedziczenia po ojcu stanowiska
generała namiestnika Langwedocji oraz pewną sumę od króla,
aby się panny pozbyć w sposób przyzwoity; następnie powiadomiono ją przez pana de Seignelay o zakazie jawienia się na
dworze. Królewicz przyjął wyrok z szacunkiem i posługiwał się
odtąd markizem de Crequy, aby się nadal spotykać z nią potajemnie. Otóż przytrafiło się, że markiz i hrabina du Roure przypadli sobie do gustu. Królewicz się o tym dowiedział: rozstano
się z wielkim trzaskiem. Zwrócono sobie wzajemnie prezenty,
rzecz rzadka, gdy w grę wchodzi królewicz. Markiza de Crequy
wygnano za granice Francji, gdzie czas jakiś pozostawał.
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Tej zimy źle zagaszony ogień zapłonął na nowo. Pani du
Roure nie mogła widywać delfina w Wersalu tak sekretnie, by się
król o tym nie dowiedział. Rozmawiał z delfinem, ale nic nie
wskórał. Królewicz nawet nie przystąpił do sakramentów na
Wielkanoc, co króla tak zgniewało, że wygnał damę do Normandii, do majątków jej ojca, aż do odwołania. Delfin nie wymyślił
nic lepszego, jak posłać jej przez swego pierwszego pokojowca
Joyeux tysiąc dukatów, a następnie przystąpić do sakramentów.
Król chciał go wysłać do Niemiec, ale on wolał Flandrią i w końcu król się na to zgodził.
[Delfin odbył w lecie kampanię we Flandrii pod marszałkiem de
Luxembourg.]

Księżna Conti74 miała przygodę, która narobiła wiele hałasu
i miała doniosłe konsekwencje. Hrabina de Bury, mianowana
przy niej damą honorową, kobieta wielce cnotliwa, łagodna
i uprzejma, sprowadziła z Delfinatu swoją siostrzenicę, pannę
la Choin, którą umieściła jako pannę dworu przy księżnej Conti.
Była to otyła dziewczyna, brunetka, brzydka, o płaskim nosie,
dowcipna, inteligentna, zdolna do intryg i przedsiębiorcza. Widywała stale delfina, który nie ruszał się krokiem od księżnej
Conti. Bawiła go i nim się kto spostrzegł, wkradła się w jego
łaski. Pan de Luxembourg, który miał dobry węch, zorientował
się, w czym rzecz; a że król go nie lubił i posługiwał się nim
tylko z konieczności, oddał się całkowicie delfinowi. Wprowadził
go do niego książę Conti, podobnie jak i jego syna, księcia de
Montmorency. Poza przyjaźnią księcia Conti zabiegał mocno
o marszałka pragnąc zyskać wiedzę, rekomendację i zdobyć kiedyś dowództwo nad armią. Rozpusta związała ich wreszcie jak
najściślej. Zazdrość, jaką pod wieloma względami okazywał księciu Conti pan de Vendôme, nie śmiać zwrócić się wprost przeciw
niemu, poróżniła go z marszałkiem de Luxembourg i dlateg
to de Vendôme wybrał sobie służbę u marszałka Catinata, gdzi
już nikogo nie miał nad sobą. Książę du Maine, również zazdrosny, nie lepiej był z panem de Luxembourg. Wszystko to zbliżało
marszałka jeszcze bardziej do księcia Conti i sprawiało, że zwracał coraz pilniejszą uwagę na delfina. Oto dlaczego delfin wolał
służyć we Flandrii niż w Niemczech, dokąd chciał go posłać król,
który już zaczynał się domyślać zabiegów marszałka de Luxembourg koło królewicza.
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Delfin polubił Clermonta, z linii Chaste, chorążego jazdy pancernej gwardii. Był to wysoki mężczyzna, doskonale zbudowany,
który nic nie miał poza wielkim poczuciem honoru, odwagą
i zdolnością do intryg. Wnet się związał, tytułem powinowactwa,
z marszałkiem de Luxembourg. Ten szczycił się, że się nim zajął,
i wnet spostrzegł, że chorąży może mu oddać ważne usługi.
Clermont wprowadził się do księżnej Conti i odgrywał tam rolę
zakochanego. Wkrótce księżna zakochała się w nim. Mając takie
atuty, stał się niedługo faworytem delfina, a popierany już
przedtem przez marszałka de Luxembourg, teraz zyskał kompletne
zaufanie jego oraz księcia Conti w sprawie opanowania delfina
i wywierania nań wpływu, by rządzić później państwem, skoro
tylko królewicz stanie się jego władcą.
W tej myśli polecili Clermontowi zbliżyć się do tej Choin, stać
się jej kochankiem i udawać, że chce się z nią żenić. Zwierzyli
mu, co odkryli o stosunkach z nią delfina, i zapewnili, że to droga
najpewniejsza do wielkiego losu. Clermont nie miał grosza
i uwierzył chętnie. Odegrał swoją rolę i panna Choin nie okazała
się zbyt okrutną. Miłość, którą udawał, wzbudziła w niej zaufanie. Nie kryła się już przed nim z uczuciami, jakie żywi do niej
delfin, a delfin ze swej strony zwierzył mu się także. Wnet potem księżna Conti padła ofiarą ich porozumienia. W tym punkcie
nastąpił wymarsz do armii i kampania, w której Clermont uzyskał
od marszałka de Luxembourg wszelkie wyróżnienia, jakich tylko
ten mógł mu udzielić.
Król, zaniepokojony kabałą, jaka zawiązywała się wokół jego
syna, pozwolił wszystkim spokojnie wyjechać i nie zaniedbał
zajrzeć do tajemnic poczty. Kurierzy często pozbawiali go tej
możności, w końcu jednak brak ostrożności, nakazującej pisywać tylko przez posłańców, zdradził intrygę. Król dostał w ręce
listy całej kompanii. Znalazł w nich zamiary Clermonta i tej Choin,
by się pobrać, dowody ich miłości, projekty rozporządzania delfinem obecnie i po śmierci króla. Dowiedział się, jak dalece pan
de Luxembourg był duszą całej sprawy i jakie cuda sobie po
niej obiecywał. Czytał wyrazy pogardy panny Choin i Clermonta
dla księżny Conti, której listy Clermont wydał kochance i które
król dostał razem z załączonym listem Clermonta, gdzie traktował księżnę bez żadnych względów, delfina nie nazywał inaczej
jak „nasz grubas" i otwierał w nich, zda się, głąb swego serca.
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Król miał tego dosyć i pewnego popołudnia, kiedy niepogoda
przeszkodziła mu w wyjeździe, posłał po księżnę Conti, by przyszła z nim porozmawiać do gabinetu. Miał też jej listy miłosne
do Clermonta, Clermonta do niej i jego korespondencję z panną
Choin, w której oboje wykpiwali tę miłość.
Księżna Conti nader zdziwiła się tym zaproszeniem, gdyż, podobnie jak inne córki królewskie, nie chodziła nigdy do niego
w innej porze, jak tylko między kolacją a udaniem się na spoczynek, chyba że przy wyjazdach na nabożeństwo albo na polowanie. Poszła więc bardzo zastraszona, ponieważ najbliższa rodzina króla bała się go jeszcze bardziej, jeśli to było w ogóle możliwe, niż reszta poddanych. Towarzysząca jej dama dworu pozostała w pierwszym gabinecie, ją samą zaś król zaprowadził dalej. Tu przemówił do niej surowo, że wie wszystko i na nic się
nie zda ukrywać słabość, jaką czuje do Clermonta. Od razu dodał,
że ma ich listy, i pytając, czy zna to pismo, wydobył z kieszeni
listy Clermonta i jej. Księżna zemdlała. Króla zdjęła litość,
ocucił ją, jak mógł, po czym zwrócił jej listy, za które ją zbeształ, ale po ludzku. Potem powiedział, że to nie wszystko, że ma
dla niej również inne listy, z których pozna, jak niewłaściwie
umieściła swoje uczucia i dla kogo została poświęcona. Nowy
grom, może jeszcze gorszy od poprzedniego, znów ją pozbawił
zmysłów. Król pomógł jej odzyskać przytomność, ale tylko po
to, aby jej wymierzyć okrutną karę — kazał jej przeczytać przy
sobie jej listy wydane przez Clermonta od Choin oraz korespor.dencję obojga kochanków. Tu dopiero mało nie umarła. Padła do
nóg króla zalana łzami, nie mogąc słowa wymówić. Łkała, rozpaczała, szalała, prosiła o przebaczenie, sprawiedliwość, pomstę.
Zaraz też została wysłuchana. Pannę Choin wypędzono nazajutrz,
a marszałek de Luxembourg dostał nakaz wysłania Clermonta
do najbliższej fortecy, którą było Tournay, z poleceniem, by złożył swe funkcje, oddalił się do Delfinatu i nie ruszał się stamtąd.
Jednocześnie król zawiadomił delfina o wszystkim, co powiedział córce, i tym samym uniemożliwił mu dalsze protegowanie
obu skazańców. Można się domyślić, jak książę Conti, a zwłaszcza marszałek de Luxembourg i jego syn przyjęli wiadomość
o tym i jaki strach zdjął ich obu przed konsekwencjami tej intrygi. Liczne piosenki rozsławiły przygodę księżny i jej konfidentki.
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DELFIN (1661—1712)

Delfin75 był raczej wysoki niż niski, bardzo tęgi, choć niezbyt
krępy, miny dumnej i pańskiej, mimo że nie było w niej nic
twardego, i byłby bardzo przystojny, gdyby niedawno zMarly
książę Conti nie złamał mu nosa w dzieciństwie w czasie zabawy.
Miał piękny jasny zarost, twarz opaloną na czerwono i bardzo
pełną, ale bez rysów wybitnych. Najpiękniejsze w świecie nogi,
a stopy wyjątkowo małe i szczupłe. Zawsze macał drogę przed
sobą, nim postawił nogę, bał się przewrócić i kazał się podtrzymywać, ilekroć droga nie była całkiem równa i gładka. Siedział
doskonale na koniu i dumnie na nim wyglądał, lecz nie był
śmiałym jeźdźcem. Casau jechał zwykle na polowaniu przed jego
koniem i jeśli tylko delfin stracił go z oczu, uważał, że jest zgubiony. Jechał zawsze krótkim galopem i często czekał pod jakimś
drzewem na wyniki polowania; dopiero potem powoli się przyłączał do myśliwych i wracał do domu. Lubił bardzo rozkosze stołu,
lecz w granicach przyzwoitości. Od czasu kiedy zachorował na
skutek niestrawności tak ciężko, iż wzięto to za apopleksję, przyjmował w ciągu dnia tylko jeden większy posiłek i ograniczał
się bardzo, choć lubił jeść dużo, podobnie zresztą jak cała rodzina
królewska. Prawie wszystkie jego portrety są do niego podobne.
Jeżeli chodzi o charakter, to właściwie nie miał go wcale;
rozsądku dość, lecz żadnego sprytu, co okazało się w całej pełni
przy sprawie testamentu króla hiszpańskiego. Wyniosły dzięki
wrodzonej godności, o dumnej postawie i wyglądzie, starał się
naśladować króla. Bezgranicznie uparty, cały był jakby kombinacją różnych małostek, z których składało się jego życie; łagodny z lenistwa i z pewnego rodzaju głupoty, w gruncie rze-
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czy twardy, z pozorami dobroci objawiającej się tylko w stosunku do niższych funkcjonariuszy dworskich i służby, i tylko w nikczemnych sprawach. Był z nimi nieprawdopodobnie spouf.alony,
a równocześnie nieczuły na nieszczęścia i cierpienia innych, może
raczej przez niedbalstwo i skłonność do naśladowania niż z natury. Niewiarygodnie milczący, stąd zamknięty w sobie, i to tak
bardzo, że nie sądzono, by kiedykolwiek rozmawiał ze swą Choin
o sprawach państwa, co zresztą może było spowodowane tym,
iż żadne z nich się na nich nie znało. Ociężałość z jednej strony,
bojaźliwość z drugiej sprawiały, iż książę ten był powściągliwy jak nikt inny. Przy tym równocześnie chełpliwy do przesady, co było wprost śmieszne, jeżeli wziąć pod uwagę, że mowa
tu o delfinie, który obawiał się stale, by mu w niczym nie
uchybiono; na to był bardzo czuły i myślał bez przerwy o tym,
co mu się należy w każdej okazji. Powiedział kiedyś pannie
Choin, która wspomniała mu o jego małomówności, że słowa
takich ludzi jak on mają wielką wagę i wymagają wielkiego
zadośćuczynienia, jeżeli nie są stosowne, dlatego też woli często
milczeć niż zabierać głos. Właściwie postępował w ten sposób
raczej z wrodzonego lenistwa i niedbalstwa, a ta znakomita
zasada, nadużywana mocno, stanowiła niewątpliwie jedną z nauk
króla lub księcia de Montausier78, którą delfin najlepiej zapamiętał.
Czuwał bardzo pilnie nad swymi osobistymi interesami, zapisywał własnoręcznie wszystkie swoje wydatki. Wiedział, ile go
kosztuje każda drobnostka, choć wydawał ogromne sumy na budowle, umeblowanie i klejnoty, na wyprawy do Meudon i wyposażenie myśliwskie, co miało okazać, że lubi polowanie. Przepadał za wszelkiego rodzaju grami o wysoką stawkę, lecz od
czasu kiedy zaczął budować, poprzestawał na niższych. Był zresztą
skąpy aż do nieprzyzwoitości poza pewnymi wyjątkami ograniczającymi się do pensji przyznawanych starym pokojowcom czy
niższej służbie, rozdawał jednak dość hojnie jałmużny na ręce
proboszcza i kapucynów w Meudon.
Trudno wprost uwierzyć, jak mało dawał tej pannie Choin,
tak bardzo przez niego kochanej. Nie przekraczało to nigdy czterystu złotych ludwików na kwartał, niezależnie od tego, ile były
warte, czyli razem tysiąc sześćset ludwików rocznie. Dawał je
zawsze osobiście z ręki do ręki i nie pomylił się nigdy ani o je-
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dnego pistola, nigdy też nie dał więcej, co najwyżej jedną czy
dwie szkatułki rocznie, i to obejrzawszy je przedtem na wszystkie
boki.
Trzeba oddać sprawiedliwość tej dziewczynie, że trudno było
być bardziej bezinteresowną. Może zrozumiała, iż jest to konieczne w stosunkach z tym księciem, czy też raczej taką była z natury, co okazało się w całym jej życiu. Do dziś nie wiadomo,
czy nie byli małżeństwem. Najbardziej wtajemniczeni w ich życie
zaprzeczali temu gorąco. Nie było to nigdy niczym innym, jak
grubą, czarną, płaskonosą. Mimo twarzy wyrażającej dowcip
i spryt wyglądało to na służącą i na długo jeszcze przed opisywanymi wypadkami było już stare, tłuste i śmierdzące. Kiedy się
ją jednak widziało w Meudon, siedzącą na fotelu naprzeciwko
delfina, w otoczeniu jego przyjaciół, księżnej Burgundzkiej,
księżnej de Berry, dość wcześnie dopuszczonej do tego kółka,
siedzących na taboretach, jak mówiła wobec delfina i wszystkich:
„księżna Burgundzka" czy „księżna de Berry", odpowiadała
nieraz ostro obu córkom domu, karciła je, krytykowała ich
strój, a często ich minę lub zachowanie, i mówiła im te uwagi
w oczy — trudno było nie dopatrzyć się w niej macochy i tego,
że równała się z panią de Maintenon. Po prawdzie nie mówiła:
„nasza maleńka" o księżnej Burgundzkiej, która mówiła do niej
„pani", nie zaś „ciociu", ale też na tym polegała cała różnica
między panią de Maintenon a nią.
Delfin przy takim usposobieniu, jak ukazałem wyżej, nie umiał
korzystać z doskonałego wykształcenia, jakie odebrał od księcia
de Montausier, od Bossueta i Flechiera, biskupów Meaux i Nimes.
Jego niewielkie zdolności, jeżeli je w ogóle posiadał, zostały stłumione wychowaniem twardym i surowym, które ostatecznie
ugruntowało i tak już wrodzoną nieśmałość i wstręt, nie
mówię: do pracy i studiów, lecz nawet do wszelkiej rozrywki
umysłowej, i to tak dalece, że jak sam przyznawał, uwolniwszy
się raz od nauczycieli, nic w życiu nie przeczytał poza rubryką
paryską w „Gazette de France", która podawała wiadomości
o zgonach i ślubach.
Tak oto Wrodzona nieśmiałość, srogie wychowanie, całkowita
ignorancja i brak oświecenia, wszystko przyczyniało się do tego,
iż drżał bezustannie przed królem, który, ze swej strony, nie
zaniedbał niczego, by strach ten utrzymywać przez całe życie.
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Był dla niego zawsze królem, prawie nigdy ojcem, a jeżeli
okazywał czasem jakiś odruch ojcowski, to i ten nie był nigdy
wolny od królewskości, nawet w chwilach, kiedy byli w najściślejszym rodzinnym gronie. A i w takich chwilach delfin
pozostawał bardzo rzadko z ojcem sam na sam, przeważnie razem
z bastardami i służbą, bez swobody, zawsze w atmosferze szacunku i przymusu, nie ośmielając się nigdy na żadną poufałość
czy żądanie, podczas gdy widział, jak król pozwalał na jedno
i drugie księciu du Maine czy księżnie Burgundzkiej, stale
dopuszczając ich do udziału w swym życiu prywatnym, żartując
z nimi najswobodniej, pozwalając na poufałość czasem bardzo
daleko posuniętą. Zazdrościł im skrycie, ale nigdy tego nie okazywał. Rozum nie podsuwał mu nic, co by zmieniło tę sytuację
i zrównało go z księciem du Maine, który był synem człowieka,
nie zaś majestatu, i to tak bardzo, że ciężar królewskiego pochodzenia go nie przygniatał. Nie miał już lat księżnej Burgundzkiej, której uchodziły jej dziecinady, gdyż wszyscy do tego
przywykli i ponieważ czyniła to z wdziękiem. Pozostawało mu
więc tylko to, że był synem i następcą tronu, i owa cecha sprawiała właśnie, że król miał do niego taki stosunek, on sam zaś
żył w stałym przymusie. Tak więc nie cieszył się nawet pozorami względów króla. Wystarczyło, by choć odrobinę kogoś
wyróżnił, a już ten ktoś odczuł na własnej skórze przykre skutki
tego wyróżnienia; król zaś z taką zazdrością dbał o to, by pokazać,
iż delfin nic nie może, że nie uczynił nigdy nic dla tych, którzy
bodaj trochę więcej się do niego zbliżyli, nawet dla żadnego
z jego dworzan, choć sam ich wybrał i wyznaczył, i miałby im
bardzo za złe, gdyby nie służyli wytrwale królewiczowi. Wyłączam
z tego, co się rzekło, d'Antina, gdyż z nikim nie można go porównać, i Dangeau, który był dworzaninem delfina tylko z nazwy,
poza tym oddany królowi, a jego żona pozostawała w najbliższych
stosunkach z panią de Maintenon. Ministrowie nie śmieli zbliżać
się do delfina i on nie śmiał ich o nic prosić. Jeżeli zaś któryś
z nich lub ze znaczniejszych dworzan był z nim w dobrych
stosunkach, jak na przykład kanclerz, pierwszy koniuszy małej
stajni, Harcourt, marszałek d'Huxelles, to kryli się z tym bardzo
starannie i sam delfin im w tym pomagał. Jeżeli król odkrył ich
przyjaźń, uważał to za spisek. Człowiek taki stawał mu się
podejrzany i tracił jego względy. To było przyczyną tak głośnej
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niełaski księcia de Luxembourg, z której ani jego stanowisko, tak
blisko związane z dworem, ani konieczność postawienia go na
czele armii, ani sukcesy w wojennej potrzebie, jakie wówczas
odniósł, ani żadne pochlebstwa i upodlenia nie zdołały go wydobyć. Kiedy więc nalegano na delfina, by kimś się zajął, odpowiadał szczerze, że w ten sposób popsułby mu tylko wszystko.
Czasami wyrwało mu się jakieś słowo bolesnej skargi, gdy
król odmawiał mu czegoś i to zawsze w oschły sposób; ostatnim
zaś razem, kiedy jechał do Meudon, aby już stamtąd nie wrócić,
przybył tak dotknięty odrzuceniem przez króla prośby o jakąś
drobnostkę dla Casau, od którego się o tym dowiedziałem, że
zapewnił go, iż nigdy więcej nie będzie narażał się dla nikogo,
i w złości pocieszał go nadziejami na czasy bardziej pomyślne,
jeśli los nam je kiedykolwiek ześle, co znaczyło, że stanie się
to chyba tylko cudem. Mimochodem należałoby zauważyć, że
zarówno książę Orleański, jak i delfin umarli obaj w chwili, gdy
byli rozgniewani na króla.
Całkowite wtajemniczenie delfina we wszystkie tajemnice państwowe, i to już od wielu lat, nigdy nie miało żadnego wpływu
na bieg spraw. Wiedział o nich — to wszystko. Ta oschłość króla,
a może również niewielka inteligencja delfina sprawiały, iż usuwał się, jak mógł najdalej, od wszystkiego. Wytrwale jednak
uczestniczył w Radzie Państwa; lecz chociaż miał takie samo
prawo wstępu na Radę Finansów i Depesz, nie chodził na nie
prawie nigdy. Co się zaś tyczy domowej pracy króla, nie było
mowy, by delfin wziął w niej udział, i poza wielkimi wydarzeniami żaden z ministrów nie zdawał mu sprawy z niczego, a jeszcze mniej wodzowie armii lub ci, którzy powracali z misji za
granicami królestwa.
Ów brak względów i poważania, zależność, która do końca
życia onieśmielała go tak, że nie odważył się uczynić ani jednego
kroku poza dwór bez powiadomienia o tym króla, co się równało
prośbie o pozwolenie, wszystko to sprawiało, że delfin czuł się na
nim bardzo źle. Spełniał obowiązki syna i dworaka niesłychanie
dokładnie, lecz zawsze tak samo, nie dodając nic od siebie, z większym szacunkiem i umiarkowaniem niż jakikolwiek z poddanych.
Ten stan rzeczy powodował, że Meudon i związana z nim swoboda były mu bardzo drogie. Toteż choć od niego tylko zależało,
by spostrzec, że królowi przykre są częste rozstania, i dla samego
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rozstania, i ze względu na dwór, szczególnie w lecie, kiedy i tak
nie był zbyt liczny z powodu wojen, delfin zawsze zdawał się
tego nie widzieć i nie zmienił niczego, ani gdy chodziło o ilość
towarzyszących mu dworzan, ani o czas pobytu w Meudon.
Bardzo mało przebywał w Wersalu i często podczas pobytu dworu w Marly wyjeżdżał do Meudon na parę dni, gdy pobyt ten
zbytnio się przedłużał. Wnosząc z tego, można sobie wyobrazić,
jak czułe żywił uczucia; wszelako szacunek, podziw, cześć oraz
naśladowanie wszystkiego, co naśladować potrafił, zawsze pozostały niezmienne, tak samo jak obawa i lęk.
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PRZYJĘCIE BISKUPA CLERMONT DO AKADEMII
FRANCUSKIEJ (1694)

Po naszym powrocie [z kampanii] biskup Noyon miał przygodę, którą odczuł tym silniej, że całe towarzystwo bardzo się
ubawiło jego kosztem. Króla śmieszyło niemało jego zarozumialstwo pozwalające mu przyjmować wszystko jako specjalne wyróżnienie. Całą książkę można by napisać o tym. Zwolniło się
w tym czasie miejsce w Akademii Francuskiej i król chciał, by
on je otrzymał. Rozkazał nawet Dangeau, który do niej należał,
by przekazał to życzenie innym członkom. Rzecz taka zdarzyła
się po raz pierwszy i biskup, mający wielkie pretensje do uczoności, poczuł się bardzo zaszczycony; nie domyślił się, że król
chce sobie zażartować. Jak było do przewidzenia, nasz biskup
otrzymał wszystkie głosy bez żadnych starań ze swej strony,
a król wyraził życzenie zarówno księciu Kondeuszowi, jak
i wszystkim wybitnym osobom na dworze, by zeszli się na uroczystość przyjęcia. W ten sposób biskup Noyon był pierwszym
członkiem Akademii, który dostąpił tego zaszczytu dzięki wyborowi króla, choć sam nigdy nawet o tym nie marzył, oraz
pierwszym, którego król zaszczycił tym, że osobiście zapraszał
na ceremonię przyjęcia.
Ksiądz de Caumartin był w tym czasie prezesem Akademii
i z racji swego stanowiska miał odpowiedzieć na przemówienie,
jakie wygłosi nowo przyjęty członek. Znał on dobrze zarówno
jego zarozumiałość, jak i jemu tylko właściwy styl; był dowcipny i uczony, postanowił więc zabawić obecnych kosztem biskupa, którego miał przyjąć. Ułożył przemówienie zagmatwane i naśladujące jak najdokładniej styl wybrańca, które było pasmem
najbardziej przesadnych pochwał i bombastycznych porównań,
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a ich nadęta mieszanina stanowiła jedną wielką satyrę na zarozumiałość biskupa i ośmieszała go w niesłychany sposób.
Gdy jednak napisał swoje dzieło, przestraszył się, doszedł bowiem do wniosku, że przekroczył wszelkie granice; by się więc
upewnić, zaniósł je do biskupa niby uczniak do nauczyciela lub
młody człowiek do wielkiego dygnitarza kościelnego, nie chcący
pominąć żadnej należnej mu pochwały ani powiedzieć nic, co
by mogło go urazić względnie nie zyskać jego aprobaty. Objaw
tak wielkiego szacunku uradował biskupa; odczytał raz i drugi
przemówienie, był nim zachwycony, nie omieszkał jednak dokonać pewnych poprawek stylu i dorzucić jeszcze paru pochwał
dla samego siebie. Ksiądz z wielką radością odebrał z rąk biskupa mowę. Ucieszył się jeszcze więcej, kiedy ujrzał dopiski
i skreślenia dokonane ręką biskupa, co już w pełni zapewniło
powodzenie zasadzki, gdyż miał w ręku dowód, że przemówienie uzyskało aprobatę nowego kandydata Akademii, a poza tym
chroniło go równocześnie przed ewentualną późniejszą skargą.
Gdy nadszedł dzień przyjęcia, sala zapełniła się aż do ostatniego miejsca najznaczniejszymi ludźmi, zarówno z dworu, jak
i z miasta. Każdy starał się tam dostać, by spełnić życzenie królewskie, jak i licząc na to, że będzie miał okazję się zabawić.
Nadszedł biskup Noyon z liczną świtą, kłaniając się obecnym
i z nie ukrywaną przyjemnością oglądając liczne i dobrane towarzystwo. Przemówienie wygłosił ze zwykłą pewnością siebie,
właściwym sobie zagmatwanym stylem, który spełnił oczekiwania słuchaczy. Ksiądz de Caumartin odpowiedział z miną
skromną, tonem umiarkowanym, którego lekkie akcenty w miejscach wyraźnie przeznaczonych do ośmieszenia kandydata miały
zwrócić uwagę obecnych, gdyby złośliwość ogólna choć na chwilę
osłabła. Złośliwość księdza, pełna dowcipu i sztuki, przeszła
wszystko, czego można by oczekiwać, gdyby ktokolwiek przewidział zuchwalstwo jego zamiaru, to zaś, że wystąpienie było
niespodziewane, zwiększyło jeszcze niepomiernie ogólną radość.
Klaskali więc wszyscy z wielkim zapałem, jakby umówieni; biskup upajał się coraz bardziej, przekonany, że to jego przemówienie wywołało te oklaski i że mowa księdza de Caumartin spodobała się tylko dlatego, iż prelegent umiał go godnie pochwalić.
Wrócił do siebie oczarowany księdzem i publicznością i nie powziął najmniejszych podejrzeń.
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Można sobie wyobrazić, jakiego rozgłosu nabrała ta historia
i jaka rola przypadła biskupowi, który przechwalał się zarówno
w domach prywatnych, jak publicznie tym, co sam powiedział,
i tym, co mu odpowiedziano, liczbą i rodzajem słuchaczy i jednomyślnym ich zachwytem oraz dobrocią, jaką król mu przy tej
sposobności okazał. Arcybiskup Paryża77, do którego też się
wybierał, by i tam obnosić się że swoim tryumfem, nie lubił
go: od dawna nosił w sercu pretensję do niego za pewne upokorzenie. Nie był jeszcze wtedy księciem, dwór zaś znajdował
się w Saint-Germain, gdzie nie było małych dziedzińców, takich
jak w Wersalu. Biskup Noyon wjeżdżając w swej karecie spotkał
arcybiskupa idącego piechotą; woła go, ten podchodzi i myśli,
że tamten wysiądzie. Nic podobnego. Wychylając się ze swej
karety biskup bierze go za rękę i prowadzi w ten sposób aż do
schodów, mówiąc bez przerwy i prawiąc uprzejmości arcypasterzowi nieprzytomnemu ze złości. Biskup Noyon, nie zmieniając tonu rozmowy, wszedł razem z nim i tak dalece sprawiał
wrażenie, jakby nie zdawał sobie sprawy, iż postąpił niewłaściwie, że arcybiskup nie ośmielił się wszczynać awantury. Nie
oznacza to jednak, by nie był dotknięty. Poza tym arcybiskup,
ciesząc się względami króla, prezydując zgromadzeniom duchowieństwa z całym autorytetem i wdziękiem, jakie mu były właściwe, i mając udział w rozdziale beneficjów, co zresztą w końcu
utracił, z czasem doszedł do wniosku, że jest poniżej jego godności składać wizyty nawet najwybitniejszym duchownym,
choć wszyscy dość często go odwiedzali. Biskup poczuł się urażony i dość jasno mu to powiedział. Arcybiskup ciągle się wymawiał. Widząc, że te wykręty wciąż się powtarzają, biskup
rozmawiał na ten temat z królem, który polecił arcybiskupowi
go odwiedzić. Ten poczuł się upokorzony tym bardziej, iż nie
ośmielił się już nie odwiedzać biskupa Noyon, gdy były jakie
większe okazje lub kiedy przyjeżdżał, a wyjątek ten, robiony
dla jednego biskupa, popsuł mu stosunki z innymi wybitnymi
prałatami.
Można sobie wyobrazić, jaką uciechę sprawiło arcybiskupowi
to przyjęcie do Akademii; nie miał jednak pełnej satysfakcji,
póki biskup się tym cieszył. Nie przepuścił więc okazji, by otworzyć mu oczy jako swemu słudze i konfratrowi i pozwolić się
domyślić tego, czego wprost powiedzieć się nie ważył. Długo
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kołował nie mogąc wytłumaczyć rzeczy człowiekowi mającemu
tak wysokie mniemanie o sobie, iż myśl, by ktokolwiek mógł
sobie z niego żarty stroić, nigdy mu do głowy nie przyszła.
Wreszcie jednak arcybiskup sprawił, że go zrozumiano. Dla
honoru obrażonej przez młodego człowieka godności biskupiej
(jak mówił) prosił, by biskup nie zwiększał jego zwycięstwa,
dając się dłużej zwodzić, i poradził się swych prawdziwych
przyjaciół. Biskup Noyon długo jeszcze bełkotał coś, nim ostatecznie się poddał, lecz w końcu nie mógł już obronić się przed
podejrzeniem i podziękował arcypasterzowi, z którym postanowił, że pomówi o tym z ojcem de la Chaise, należącym do jego
przyjaciół. Popędził do niego w samej rzeczy zaraz po pożegnaniu z arcybiskupem. Powiedział o swym kłopocie i tak zaklinał, by był z nim szczery, że spowiednik królewski, mając
dobre serce i wahając się między dopuszczeniem do dalszego
ośmieszania biskupa a ściągnięciem dużych nieprzyjemności na
księdza de Caumartin, w końcu zdecydował się nie łudzić człowieka, który mu zawierzył, i najdelikatniej, jak potrafił, potwierdził to, co arcybiskup Paryża już mu był oznajmił. Straszliwy gniew i obraza zajęły miejsce dotychczasowej radości w sercu biskupa. Wściekły powrócił do siebie, a nazajutrz udał się do
Wersalu i wylał przed królem swoje żale na księdza de Caumartin, który uczynił sobie zeń igraszkę i wystawił na pośmiewisko
całego towarzystwa.
Król, który chciał się trochę zabawić, lecz dbał o to, by we
wszystkim był zachowany pewien porządek i uszanowane względy przyzwoitości, wiedział już o wszystkim, co się wydarzyło,
i był mocno niezadowolony. Skargi biskupa podrażniły go tym
więcej, że sam czuł się mimowolnym sprawcą sceny tak ośmieszającej i tak publicznej, a poza tym, choć lubił sobie pożartować
z głupoty biskupa Noyon, darzył go sympatią i szacunkiem.
Posłał po Pontchartraina, kazał mu porządnie zmyć głowę swemu krewnemu i doręczyć mu polecenie wyjazdu do jego opactwa
w Buzay w Bretanii, aby tam nabrał rozumu i nauczył się przemawiać i żartować. Pontchartrain nie śmiał prawie się odezwać;
wykonał dokładnie pierwszą część polecenia, z drugą zaś zaczekał do dnia następnego i wtedy przyszedł prosić o litość. Zwracał uwagę na młode lata księdza, na pokusę skorzystania ze
śmiesznostek biskupa, a w szczególności przypominał, że mowa
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była poprawiona i rozszerzona własną ręką biskupa Noyon, który,
mając okazję tak dokładnie ją zbadać, powinien mieć pretensje
tylko do samego siebie, skoro nie zauważył tego, co spostrzegli
wszyscy inni. Ten ostatni argument, zręcznie podany przez miłego królowi i dowcipnego ministra, uchylił rozkaz wygnania,
lecz nie zmniejszył gniewu. Pontchartrain już tym razem nie
starał się nic więcej uzyskać. Mówił o żalu i boleści młodego
księdza oraz jego intencji przeproszenia biskupa i oświadczenia,
że nigdy nie miał zamiaru okazać mu braku szacunku. W samej
rzeczy starał się uzyskać pozwolenie na złożenie wizyty, jednak
obrażony biskup nie chciał go przyjąć i po wylaniu całej złości
na Caumartina pojechał przeżuwać wstyd w swej diecezji,
w której pozostał przez czas dłuższy.
Trzeba dodać, że po powrocie do Paryża tak ciężko zachorował, iż udzielono mu ostatnich sakramentów. Po ich przyjęciu
posłał po księdza de Caumartin, przebaczył mu, uściskał, zdjął
z palca piękny pierścień z brylantem prosząc, by go zatrzymał
i nosił przez miłość do niego. Kiedy zaś wyzdrowiał, czynił
wszystko, co było w jego mocy, by uzyskać dlań przebaczenie
królewskie. Całe życie pracował nad tym gorąco i wytrwale
i nie zaniedbał niczego, by uczynić go biskupem, lecz zdarzenie
to pogrążyło na zawsze de Caumartina w oczach króla i biskup
Noyon za tę wspaniałomyślność zyskał sobie tylko zasługę u Boga i wielki szacunek u ludzi.
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OBELŻYWY POSTĘPEK KSIĄŻĄT DE VENDÔME (1695)

[Przy końcu lata 1695 roku czynione były próby zawarcia pokoju ze
strony Francji. Między innymi do Niderlandów posłany został w tej sprawie bratanek pierwszego prezydenta Harlaya.]

Harlay, radca stanu, zięć kanclerza, człowiek dowcipny, lecz
nic poza tym, udał się do Maestricht, by sondować nastroje
Holendrów. Kroki te tylko wbiły w pychę nieprzyjaciół i oddaliły ich od pokoju w takiej mierze, w jakiej osądzili, że jest
on nam konieczny, i w jakiej ocenili nasze wysiłki, tak sprzeczne
z dumą i ambicją, jaką wykazywaliśmy w wojnach poprzednich.
Był to jedyny owoc przyniesiony przez powracających wczesną
zimą parlamentariuszy. Holendrzy byli nawet na tyle bezwstydni, iż dali odczuć panu Harlayowi, a był on istotnie niezwykle
chudy i blady, że uważają go za próbkę nędzy, w jakiej Francja się znajduje. Nie obraził się wcale o to i odrzekł dowcipnie,
że gdyby tylko dali mu czas sprowadzić żonę, nabraliby może
innego mniemania o stanie królestwa. W rzeczy samej była to
kobieta nadzwyczaj tęga i mocno zaróżowiona. Pan Harlay
został dość szorstko odprawiony i pośpiesznie wrócił w nasze
granice.
Zima nie minęła bez przygód i kłopotów. Pan d'Elbeuf uznał,
że będzie zabawne, gdy odegra rolę zakochanego w księżnej de
Villeroy, właśnie poślubionej młodej mężatce, choć nie dała mu
ku temu żadnego powodu. Po krótkim pobycie w Paryżu minęła
mu ta fantazja, której celem było raczej dokuczyć państwu de
Villeroy niż cokolwiek innego. Nie, żeby mu w czym uchybili,
ale był to człowiek o umyśle zaczepnym, lubującym się w działaniu zwracającym na siebie uwagę. Postawa, jaką miał, urodzenie i łaski króla zepsuły go gruntownie.
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Roquelaure78, książę z nominacji, wesołek z profesji, miał
smutną przygodę. Całe życie związany był najściślej z najwyższymi kołami towarzystwa i przyjaźnił się bardzo z panem de
Vendôme79. A że chciał być wszędzie, więc wcisnął się między
przyjaciół pana de Luxembourg, spodziewając się wiele po jego
wielkich wpływach, zwłaszcza na delfina, którego ów marszałek
wraz z księciem Conti zamierzali opanować i wykorzystać należycie we wszystkim, gdy już króla nie stanie. Cała trudność
dla Roquelaure'a polegała na tym, by utrzymać przyjaźń z ludźmi pokłóconymi, zwłaszcza odkąd panowie de Vendôme zerwali
otwarcie z panami de Luxembourg. Spór był tak ostry, że trzeba
było wybierać, i Roquelaure, nie obdarzony zbytnim darem
przewidywania, nie zawahał się porzucić swego dawnego i stałego przyjaciela dla nowych znajomków, od których spodziewał
się wiele. Pan de Vendôme poczuł się tym dotknięty do żywego,
ale nie był to moment, by cokolwiek okazać. Odległość Włoch,
dokąd się schronił, gdy opuścił Flandrię, sprawiała, że rzadko
bywał na dworze, gdy zaś przyjeżdżał, przestawał nawet z Roquelaure'em, jeśli znaleźli się gdzieś razem. Toteż przed śmiercią
marszałka de Luxembourg właśnie Roquelaure przywiódł doń
panów de Vendôme. Ale to właśnie zaogniło ich gniew z powodu zdrady przyjaciela. Poza tym śmierć marszałka, zuchwalstwo spowodowane wzrostem ich wpływów i ścisły związek
z księciem du Maine sprawiły, że [ks. Vendôme] przekroczyli
tamy, jakie dotąd sobie stawiali w stosunkach z Roquelaure'em.
W parę dni po śmierci marszałka de Luxembourg Roquelaure
wszedł wieczorem do wielkiego koniuszego, który wieczór
i w południe podejmował przy stole dwór, cały dzień zaś przyjmował graczy. Tłum wchodził i wychodził od niego jak w kościele, zwłaszcza grających w lancknechta nigdy nie brakowało.
Pan de Vendôme grał i miał sprzeczkę z partnerem o siedem
pistoli. Był on świetnym graczem, ale w grze, jak i we wszystkim, uparty i kłótliwy. Inni przyznali rację partnerowi, zapłacił
więc, wstał i, wygadując na orzeczenie, podszedł do kominka,
gdzie grzał się Roquelaure. Ten właściwym sobie tonem poufałym i komicznym, którym się zawsze popisywał, powiedział mu,
że nie ma racji, bo wyrok partnerów jest słuszny. Vendôme,
podrażniony tym przypadkiem, rozzłościł się jeszcze bardziej
nietaktem Roquelaure'a i odpowiedział mu z gniewem, że „jest

208

za...... mędrkiem i miesza się zawsze w nie swoje sprawy". Zdziwiony wybuchem Roquelaure chciał rzecz załagodzić i odrzekł,
iż nie sądzi, by go obraził. Vendôme jednak, unosząc się coraz
bardziej, obsypał go grubiaństwami, które mógłby ścierpieć tylko lokaj, i to głosem wcale nie przyciszonym. Roquelaure, urażony, ale przede wszystkim zakłopotany, zadowolił się odpowiedzią, że gdyby byli gdzie indziej, Vendôme nie ośmieliłby
się tak do niego mówić. Tamten podszedł doń jeszcze bliżej
i klnąc i grożąc powiedział, że „zna go dobrze i wie, że ani tu,
ani nigdzie indziej nic by mu nie zrobił". Słysząc to wielki
mistrz80, który stał dość daleko, przystąpił, chwycił Roquelaure'a za żabot i łajał go podobnie, jak to uczynił przed chwilą
jego brat, i to nie zmieniając flegmatycznego sposobu zachowania się, bardzo w tej chwili nieodpowiedniego. W całej komnacie
zapanowało poruszenie. Pani d'Armagnac81 i marszałek de Villeroy podbiegli do kominka. Ona pośpiesznie odprowadziła na bok
panów de Vendôme, marszałek zaś Roquelaure'a. Nie miał on
ani dość odwagi, by żądać zadośćuczynienia za tak wielką obrazę, ani nawet nie skorzystał z miejsca, gdzie się to działo, by
wnieść skargę do króla. Co gorsza, już nazajutrz po tak publicznej obrazie pogodził się z panem de Vendôme w gabinecie pani
d'Armagnac, która się tym zajęła. Na dobitek wszystkiego księżna de Roquelaure chodziła wszędzie i mówiła, że bardzo jej jest
przykre to, co się stało, ale są to skutki, gdy się wchodzi w paradę jej mężowi. Nie mogła to być głupota, trudno zaś przypuścić tak wielką niewiedzę; nikt nie mógł się domyślić, czego się
spodziewała po tak ośmieszającym gadaniu. Roquelaure, choć
bezczelny, przez parę dni wyglądał na zdetonowanego, po
czym znów powrócił do swych błazeństw, ukazując się bez
wstydu w towarzystwie panów de Vendôme, i ku zdumieniu
wszystkich nie unikał nawet z nimi rozmowy.
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KSIĄŻĘ DE VENDÔME (1654—1712)

Był wzrostu średniego, dość gruby, ale mocny, silny i zgrabny.
Twarz szlachetna, mina wyniosła. Dużo wrodzonego dowcipu
i zdolności, których jednak nigdy nie rozwinął; łatwość wysławiania się, podtrzymywana wrodzoną śmiałością, która z czasem
przerodziła się w najbardziej nieokiełznaną bezczelność i dobra
znajomość świata, dworu, kolejności uprzywilejowanych i, pod
pozorami beztroski, bezustanne zabiegi o wyciągnięcie z tego
wszelkich możliwych korzyści. Przede wszystkim książę był niesłychanie zręcznym dworakiem umiejącym na swoją korzyść
obrócić nawet swe najgorsze wady, posługując się w tym celu
słabością, jaką król miał dla jego wielkiego rodu. Biegły był
w sztuce dworskiej, lecz szafował nią skąpo; bezgranicznie bezczelny, gdy wiedział, ze może sobie bezkarnie na bezczelność
pozwolić, a równocześnie poufalący się i uprzejmy wobec pospólstwa, co miało ukryć wrodzoną pychę i pozyskać mu serca
tłumu. W rzeczywistości pycha ta była olbrzymia, wszystko zagarniająca i wszystko pożerająca. W miarę jak zajmował coraz
wyższe stanowiska i zdobywał nowe łaski, rosła też jego buta,
upór, przestał zwracać uwagę na kogokolwiek, aż uznał, że nikt
nie jest godzien radzić mu cokolwiek, i zrobił się zupełnie niedostępny dla wszystkich poza zupełnie małym gronem bliskich
i służbą. Pochlebstwo, podziw, wreszcie uwielbienie były to jedyne drogi, które otwierały dostęp do tego półboga, który mówił
głupstwa, przy czym nikt nie ośmielił się nie tylko mu zaprzeczyć, ale i nie pochwalić go.
Poznał podłość Francuzów i korzystał z niej jak nikt. Powoli
przyzwyczaił swoich podkomendnych, później stopniowo całą

210

armią, do tytułowania go Ekscelencją i Waszą Wysokością.
Ani się kto obejrzał, a już ta zaraza ogarnęła wszystkich, nawet
wyższych dowódców wojskowych i ludzi najbardziej wybitnych,
z których już żaden, jak owce idące jedna za drugą, nie ośmielił
się odezwać do niego inaczej. Zwyczaj stał się prawem i gdyby
ktokolwiek poważył się tak go nie tytułować, byłoby to przyjęte
jako obelga.
Tym, którzy znali króla, kobieciarza w pierwszej połowie
swego życia, bigota w drugiej (co często niejeden odczuł na
swej skórze), przez całe życie żywiącego słuszny, ale i zupełnie
osobliwy wstręt do wszystkich sodomitów, nawet jeśli istniało
najmniejsze choćby podejrzenie w tym kierunku, trudno zrozumieć, jak książę de Vendôme, który całe życie w najbardziej
brudny sposób temu występkowi się oddawał, i to w sposób
tak głośny, że nie krył się z tym więcej niż z jakąś najniewinniejszą miłostką, uniknął gniewu króla, który zawsze o tym
wiedział i mimo to nie zmienił swej dla niego życzliwości.
Skandal ten szedł za nim przez całe życie na dworze, w Anet
i w wojsku. Jego lokaje i niżsi oficerowie zawsze zaspokajali
tę jego obrzydliwą skłonność, znani byli z tego i jako tacy
zawsze stawali się przedmiotem zabiegów otoczenia pana
de Vendôme i tych, którzy chcieli zyskać jego względy.
Widziano, z jak wielką bezczelnością i otwartością przeprowadzał dyskretną kurację, dwa razy brał urlop, by ją odbywać,
wiedziano, iż był pierwszym, który się na to ośmielił, że o zdrowie jego dowiadywano się pilnie na dworze, i jakiej podłości
było dowodem, że wiadomość ta dostała się na dwór i król się
nią przejmował, on, który by przedstawicielowi rodziny królewskiej nie darował tego, co ze słabością tak dziwną i wyraźną
znosił u Vendôme'a.
Lenistwo jego było tak wielkie, że trudno sobie to wyobrazić.
Parę razy omal nie dał się zaskoczyć przez wroga, kiedy uparł
się zająć kwaterę wygodniejszą, lecz zbyt oddaloną od wojska.
Narażał powodzenie swych kampanii wojennych, a nawet dawał
znaczne przewagi nieprzyjacielowi, ponieważ nie mógł się zdecydować opuścić obozu, w którym było mu wygodnie. Mało
zajmował się wojskiem sam, zawierzał je swym bliskim, którym
na domiar bardzo często nie wierzył. Dzień jego był tak ułożony, iż nic nie mogło zakłócić ustalonego porządku. Brudas
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był z niego okropny i jeszcze się tym przechwalał; głupcy uważali to za objaw prostoty obyczajów. Zawsze był otoczony
psami i sukami szczeniącymi się koło niego na łóżku. Sam nie
krępował się niczym. Jednym z jego ulubionych powiedzeń
było, że wszyscy postępują tak jak on, ale nie są na tyle uczciwi, by się do tego przyznawać. Utrzymywał to kiedyś w rozmowie z księżną Conti, najczystszą osobą na świecie i najbardziej wyszukaną, gdy o czystość chodziło.
Będąc przy armii, wstawał dość późno, siadał na swym sedesie, siedząc na nim pisał listy i wydawał ranne rozkazy. Kto
miał do niego sprawę, czy to dowódcy, czy znakomitsze osobistości, w tym czasie był przezeń przyjmowany. Przyzwyczaił
wojsko do tej obrzydliwości. Na tym też miejscu spożywał
obfity obiad, nieraz z paru osobami; równie obficie wypróżniał
się, czy to w czasie jedzenia, czy wydając rozkazy, a zawsze
przy wielu widzach stojących wokół (trzeba wspomnieć o tych
bezwstydnych szczegółach, by go dobrze poznać). Wypróżniał
się obficie; kiedy naczynie było pełne, wyciągano je i wynoszono pod nosem całego towarzystwa, często po parę razy.
W dniu kiedy się golił, to samo naczynie służyło do golenia.
Była to, jego zdaniem, prostota obyczajów godna pierwszych
Rzymian, którą przeciwstawiał zbytkowi i przepychowi innych.
Gdy skończył z tym zajęciem, ubierał się, następnie grał długo
w karty, w pikietę i lombra, a jeżeli absolutnie musiał już
siąść na konia, czynił to wówczas. Wydawszy rozkazy, powracał
i kończył oficjalny dzień. Zjadał wraz ze swymi przyjaciółmi
obfitą kolację — był wielkim obżartuchem, niewiarygodnie łakomym; nie znał się przy tym na kuchni, lubił bardzo ryby,
raczej nieświeże czy nawet wprost śmierdzące niż świeże. Posiedzenie przy stole przeciągało się, gdyż prowadzono dyskusje, kłócono się, a przede wszystkim kadzono księciu, prawiono pochlebstwa, pochwały, a obsypywano go nimi przez cały
dzień.
Nie byłby darował nikomu najlżejszej choćby krytyki. Chciał
uchodzić za najlepszego wodza swych czasów i wyrażał się
w sposób obelżywy o księciu Eugeniuszu [Sabaudzkim] i o wszystkich innych. Jakikolwiek sprzeciw uważany byłby za zbrodnię.
Żołnierze i niżsi oficerowie uwielbiali go, gdyż bardzo się z nimi
poufalił i pozwalał im na wiele, chcąc zjednać sobie ich serca.
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Odbijał to sobie z nawiązką na tych wszystkich, którzy posiadali
czy to wyższe stopnie, czy znakomitsze urodzenie. W podobny
prawie sposób traktował przedstawicieli najwyższych rodów
włoskich, którzy mieli często z nim do czynienia. To stało się
przyczyną wielkiej kariery sławnego Alberoniego.
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MAŁŻEŃSTWO SAINT-SIMONA (1695)

[Na początku roku 1695 król wymógł od starego księcia de Chaulnes
rezygnację z prowincji bretońskiej, której byl gubernatorem, na rzecz
swego młodszego syna nieślubnego, hrabiego Tuluzy, naczelnego admirała
Francji. W zamian za to de Chaulnes dostał Gujennę. Przy ślubie księcia
de Chartres, syna Orleańczyka, z nieślubną córką króla, obiecana mu była
pierwsza wakująca prowincja — podeszły wiek de Chaulnes'a pozwalał
mu się spodziewać Bretanii. Obecnie za tę zamianę de Chaulnes dostał
prawo następstwa dla swego syna, tak że książęta Orleańscy zostali najbardziej poszkodowani. Ojciec księcia de Chartres, brat króla, protestował, ale uspokojono go za pośrednictwem kawalera Lotaryńskiego oraz
pewnych sum pieniężnych na upiększenie Saint-Cloud. Wczesną wiosną
Saint-Simon żeni się z córką marszałka księcia de Lorge.]

Książę de Lorge82 nic nie posiadał i pierwszą rzeczą, jaką
w życiu dostał, była buława marszałka Francji. Zaraz potem
ożenił się z córką Fremonta, skarbnika królewskiego, który
za czasów Colberta zdobył wielką fortunę i był uważany za
najzręczniejszego finansistę, którego często się radzono. Po tym
małżeństwie marszałek dostał dowództwo kompanii straży przybocznej, opróżnione przez śmierć marszałka de Rochefort. Zawsze
służył z wielką sławą, honorem, męstwem, zdolnością i dowodził
wojskiem tak szczęśliwie, że zwyciężył nawet zadawnioną nienawiść pana de Louvois dla Tureniusza, przeniesioną dziedzicznie
na ukochanego siostrzeńca i ucznia tego wielkiego wodza. Prawość, uczciwość i szczerość marszałka de Lorge podobały mi się
nieskończenie. Miałem możność obserwować te zalety z bliska
podczas kampanii, jaką odbywałem pod jego komendą. Szacunek
i miłość dlań całej jego armii, poważanie na dworze, wspaniałość,
jaką wszędzie okazywał, urodzenie znaczne, koligacje wielkie
i bliskie równoważyły tę, którą musiał pierwszy raz w swym
rodzie zawrzeć. Starszy jego brat był również nader szanowany;
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niezwykłe u dwu braci posiadanie jednakich godności, stanowisk
i funkcji, nade wszystko zaś łączność najściślejsza ich obu oraz
całej tej rodziny, wielkiej i licznej, a najbardziej dobroć i prawość marszałka de Lorge, cnoty tak rzadkie, a tak w nim
wyraźne, oto co wzbudziło we mnie gorącą chęć małżeństwa
z jego córką. Sądziłem, że dzięki niemu znajdę to, czego mi
brakło dla podtrzymania i wyniesienia się, dla przyjaznego
współżycia pośród tylu sławnych krewnych i w domu tak
miłym.
Nieskazitelna cnota marszałkowej i talent, jaki okazała zbliżając na koniec pana de Louvois do męża i za tę cenę zdobycie
dlań tytułu książęcego, zapowiadały mi takie, jakiego sobie życzyłem, prowadzenie się młodej żony, którą chciałem widzieć
na dworze. Matka jej była tam szanowana i podziwiana za sposób postępowania, uprzejmy, rozumny i szlachetny, za umiejętność prowadzenia domu otwartego dla najlepszego towarzystwa,
bez żadnych domieszek, za skromność, ale bez żadnych ustępstw
z tego, co jej się należało jako żonie swego męża. Doprowadziła
do tego, że o urodzeniu jej zapomniała rodzina męża, dwór
i cały świat, darząc ją osobiście najwyższym szacunkiem. Żyła
zresztą tylko dla męża i dla swych bliskich, on zaś miał do niej
pełne zaufanie i żył z nią i jej rodziną w przyjaźni i poważaniu,
które przynosiło mu zaszczyt. Mieli jednego tylko dwunastoletniego syna, którego kochali do szaleństwa, i pięć córek. Najstarsza miała lat siedemnaście, druga — piętnaście. Ta młodsza
była brunetką o ładnych oczach, starsza blondynką o cerze i figurze doskonałej, miłej twarzy, wyrazie nadzwyczaj szlachetnym
i skromnym; miała też sam nie wiem co majestatycznego przez
pewien wrodzony wygląd cnotliwy i pełen słodyczy. Tę właśnie
polubiłem bardziej, gdy je razem ujrzałem, i to bez żadnego
porównania, a w małżeńskim związku z nią oczekiwałem szczęścia całego mego życia. Stało się ono też takim, i to całkowicie
i wyłącznie dzięki niej. Ponieważ została moją żoną, powstrzymam się od dalszych wywodów, powiem tylko, że spełniła moje
nadzieje w większej mierze, niż mogłem się tego spodziewać.
[Wnet po ślubie Saint-Simona, z siostrą jego żony ożenił się stary książę
de Lauzun, o którym była mowa poprzednio.]
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NIEUDOLNOŚĆ WOJENNA KSIĘCIA DU MAINE (1695)

[Wiosną 1695 roku dowództwa zostały podzielone w sposób następujący:
marszałek de Villeroy dostał Flandrię po marszałku de Luxembourg,
z księciem de Chartres jako dowódcą kawalerii, książętami Kondeuszem
i Conti oraz du Maine wśród generałów lejtnantów, z hrabią Tuluzy na
czele swego pułku. Marszałek de Noailles, który poprzednio popadł w niełaskę na skutek intrygi ministra wojny, Barbezieux, odzyskał sympatię
króla proponując, że uda chorobę i pod tym pozorem odda armię w Hiszpanii księciu de Vendôme. De Lorge, pod którym dalej służył Saint-Simon, pozostał nad Renem, a we Włoszech marszałek Catinat; ten ostatni
wnet zachorował, pozostał jednak we Włoszech; zastąpił go marszałek
de Joyeuse.
We Flandrii Villeroy był bliski zupełnego zniszczenia armii hiszpańskiej
dowodzonej przez księcia Lotaryńskiego, Vaudemont.]

Marszałek de Villeroy83 naciskał coraz bardziej pana de Vaudemont84, ten zaś, znacznie słabszy, robił, co mógł, by mu się
wymknąć. Jeden i drugi wiedzieli, że wszystko od nich zależy:
Vaudemont wiedział, że od tego, czy uda mu się ujść cało,
zawisły losy Namur; Villeroy zaś, że z jego zwycięstwem jest
związany los Niderlandów, a bardzo być może, również chwalebny pokój wraz ze wszystkimi osobistymi dlań skutkami. Tak
dobrze więc wszystko przeprowadził, że zdobył trzy zamki
obsadzone nad Mandel przez pięciuset ludzi nieprzyjaciela i już
trzynastego [lipca] wieczorem tak blisko podszedł do pana de
Vaudemont, że było niemożliwością, by zdołał mu ujść czternastego, o czym natychmiast powiadomił króla przez kuriera.
Wczesnym rankiem czternastego wszystko było gotowe. Książę
de Bourbon dowodził prawym skrzydłem, książę du Maine lewym, książę Conti całą piechotą, a książę de Chartres konnicą;
lewe skrzydło miało zacząć bitwę, gdyż znajdowało się najbliżej
nieprzyjaciela. Vaudemont, zaskoczony w otwartym polu, nie
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ośmielił się wycofywać nocą, znajdując się tak blisko wroga,
który miał znaczną przewagę liczebną, a także lepszy dobór
wojsk — gdyż co najlepsze brały udział w oblężeniu — wreszcie
nie mając żadnej osłony. Nie śmiał też czekać na uderzenie
w otwartym polu i nie miał innego wyjścia, jak ruszyć za dnia,
z zachowaniem wszelkich możliwych ostrożności, których nie
może zaniedbać dowódca, licząc się z tym, że będzie atakowany
w czasie marszu, lecz wiedząc, że w jego interesie leży jak najbardziej się oddalić, by wydobyć się z niekorzystnej sytuacji
i dostać się na teren bardziej nierówny i zakryty, o dobre trzy
mile od miejsca, w którym się znajdował.
Z nastaniem dnia marszałek wydał polecenie księciu du Maine,
by przypuścił atak i rozpoczął bitwę. Liczył, że wesprze go
całym swym wojskiem, lecz by zdążył na czas, książę du Maine
musiał wymarsz nieprzyjaciela opóźnić, a następnie go zatrzymać
bitwą zaczętą przez lewe skrzydło. Nie widząc skutków tego
rozkazu, ponaglał znów księcia du Maine i pięć czy sześć razy
powtarzał polecenie rozpoczęcia akcji. Książę du Maine tymczasem chciał wpierw zbadać sytuację, później się wyspowiadać,
wreszcie ustawić właściwie swoje skrzydło, dawno już ustawione i drżące z niecierpliwości, by ruszyć do boju. Korzystając
ze zwłoki, Vaudemont maszerował najszybciej, jak mógł i jak
mu na to pozwalały względy ostrożności. Wśród wyższych oficerów naszego lewego skrzydła zawrzało. Montrevel, najstarszy
wśród nich generał porucznik, nie mogąc dłużej spokojnie
patrzeć na to, co się dzieje, nalegał na księcia du Maine, wskazywał na pilność powtarzanych parokrotnie rozkazów marszałka
de Villeroy, ukazywał zwycięstwo łatwe i pewne, jego wagę
zarówno dla chwały osobistej księcia, jak i dla powodzenia
akcji pod Namur, wspaniałe korzyści, jakie będzie można
osiągnąć na skutek przerażenia i ogołocenia Niderlandów po
rozbiciu jedynej armii mogącej je bronić. Rzucił się całować
mu ręce, nie mógł powstrzymać łez. Niczego mu nie zaprzeczono, niczego nie odmówiono, lecz wszystkie jego błagania
okazały się bezskuteczne. Książę du Maine coś bełkotał i tak
dobrze się postarał, że okazja uciekła, a pan de Vaudemont
uniknął największego niebezpieczeństwa, w jakim może znaleźć
się wojsko, bo byłby bez wątpienia całkowicie rozbity, gdyby
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nieprzyjaciel stojący tak blisko, że można było policzyć każdego
żołnierza, uczynił najmniejszy bodaj wysiłek, by je zaatakować.
Całe nasze wojsko było w rozpaczy i nikt się nie krępował,
tylko wygarniał wszystko, co złość, namiętność i sama oczywistość każdemu podsuwały. Nawet prości żołnierze wyrażali
wściekłość nie krępując się zupełnie; słowem, zarówno oficerowie, jak żołnierze bardziej byli wzburzeni niż zdziwieni. Marszałek de Villeroy nie mógł już zrobić nic więcej, jak oddzielić
trzy regimenty dragonów pod dowództwem Artagnana, marszałka polnego, i kazać im atakować straż tylną nieprzyjaciela.
Udało im się zdobyć kilka sztandarów i wprowadzić pewne
zamieszanie do oddziałów znajdujących się na samym tyle.
Marszałek de Villeroy, bardziej wzburzony niż ktokolwiek,
był zbyt dobrym dworakiem, by rzucać winę na kogoś innego.
Zadowalając się świadectwem całego wojska oraz tym, co armia
aż nazbyt dobrze widziała i odczuła, nie powstrzymując się
od głośnego wyrażania swego oburzenia, wysłał do króla jednego
z przybocznej szlachty, każąc mu powiedzieć, iż spryt i gorliwość wykazana przez Vaudemonta w czasie ucieczki wyratowały
go i zawiodły pewne już, zdaniem marszałka, nadzieje. Nie
dodając do tego żadnych bliższych szczegółów, zdał się na los.
Król, który od dwudziestu czterech godzin liczył każdą z nich
w oczekiwaniu na wiadomość o rozstrzygającym zwycięstwie,
bardzo się zdziwił ujrzawszy jedynie prostego szlachcica, miast
kogoś bardziej znacznego, i nader był wstrząśnięty, gdy się
dowiedział, że ten oczekiwany dzień przeszedł tak spokojnie.
Cały dwór, w napięciu oczekujący wieści, ten o bracie, ten
o synu, ten o mężu, zdziwił się niepomiernie, przyjaciele zaś
marszałka de Villeroy byli bardzo zaniepokojeni. Tak krótkie
i ogólnikowe sprawozdanie z wypadku tak ważnego zaniepokoiło
również króla; powstrzymał się jednak od wyrażenia zdania,
oczekując na wyjaśnienie, jakie czas miał mu przynieść. Pilnie śledził wiadomości przynoszone przez gazety holenderskie.
W pierwszej, jaka się ukazała, przeczytał o wielkiej akcji przeprowadzonej przez lewe skrzydło, niesłychane pochwały waleczności księcia du Maine; dowiedział się, że otrzymane przezeń
rany stanęły na przeszkodzie do uzyskania dalszych sukcesów
przez armię francuską i uratowały pana de Vaudemont; na
koniec, że książę du Maine został wyniesiony na noszach. Ta
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złośliwa bajeczka dotknęła bardzo króla, lecz jeszcze bardziej
obeszła go wiadomość z następnej gazety, która odwołała poprzednie sprawozdanie z bitwy, dodając, że książę du Maine
nie był nawet ranny. To wszystko oraz całkowite milczenie po
pierwszym raporcie z przebiegu bitwy, jego zwięzłość, której
przyczyny marszałek de Villeroy niczym nie wyjaśnił, wzbudziło w królu podejrzenia, które go bardzo zatroskały.
La Vienne, bardzo modny paryski łaziebny85, objął tę funkcję
przy królu w czasach jego miłostek. Zyskał sobie jego względy
dzięki driakwiom, które dawały królowi możność parokrotnego
zadowolenia, i drogą tą zaszedł aż do stanowiska jednego z czterech pokojowców królewskich. Był to bardzo uczciwy człowiek,
lecz prostak, brutal i szczery; a szczerość ta u człowieka zarazem prawego była przyczyną, iż król przyzwyczaił się pytać
go o to, czego nie spodziewał się wydobyć od innych, o ile
rzeczy te nie przekraczały jego zrozumienia. Cała sprawa nie
wyjaśnionych szczegółów bitwy z Vaudemontem trwała aż do
wyprawy do Marly i tam król jął wypytywać la Vienne'a. Ten
okazał zakłopotanie, gdyż, zaskoczony, nie miał na tyle przytomności umysłu, by je ukryć. Zakłopotanie zwiększyło jeszcze
ciekawość króla, a w końcu sprawiło, iż rozkazał mu mówić.
La Vienne nie śmiał dłużej się opierać; powiedział królowi to,
czego ów wolałby do końca życia nie wiedzieć i co doprowadziło
go do rozpaczy. Nie miał tylu kłopotów, takiej ochoty i radości
z postawienia księcia de Vendôme na czele armii, jak z uzyskaniem tego zaszczytnego stanowiska dla księcia du Maine. Robił
wszystko, by skrócić mu drogę do naczelnego dowództwa, korzystając z wzajemnych zawiści książąt krwi, by się ich pozbyć.
Hrabia Tuluzy był admirałem, miał karierę już zapewnioną.
Teraz więc król myślał tylko o zapewnieniu jej księciu du Maine.
W tej chwili ujrzał, jak wszystkie jego starania obrócone zostały
wniwecz, co sprawiło mu nieznośną boleść. Wyobrażał sobie
ukochanego syna jako pośmiewisko wojska i dowiadywał się
o szyderstwach zagranicy z dochodzących do niego gazet. Przeżywał to bardzo boleśnie.
Władca ten, zewnętrznie tak opanowany i w największych
przeciwnościach zachowujący zawsze kontrolę nad sobą, tym
razem ją stracił. Wstając od stołu w Marly, w otoczeniu wszystkich dam dworu i dworzan, zobaczył, jak jeden z lokajów,
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sprzątając ze stołu, włożył sobie ciastko do kieszeni. W jednej
chwili zapomniał o swej zwykłej godności i podnosząc laskę,
podaną mu przed chwilą wraz z kapeluszem, podbiegł do lokaja,
który niczego się nie spodziewał, tak jak i ci, których rozepchnął
po drodze, jął go okładać, wymyślać i bił go dotąd, aż połamał
na nim laskę. Co prawda, była ona z trzciny i łatwo się rozleciała. Z rękojeścią w ręku i z miną człowieka zupełnie wytrąconego z równowagi, nie przestając kląć na służącego będącego
już daleko, przeszedł mały salon i przedpokój i udał się do pani
de Maintenon, gdzie pozostał około godziny, co często zwykł
był czynić po obiedzie w Marly. Wychodząc od niej spotkał ojca
de la Chaise. Gdy tylko go ujrzał wśród dworzan, powiedział
bardzo głośno: „Ojcze, obiłem łajdaka i złamałem mu laskę na
grzbiecie, lecz nie wydaje mi się, bym obraził tym Pana Boga."
I natychmiast opowiedział mu o rzekomym występku. Wszyscy
obecni drżeli po tym, co widzieli lub słyszeli od świadków.
Przerażenie jeszcze się zwiększyło po tych słowach: najśmielsi
jęli wyrażać oburzenie na lokaja, a nieszczęsny ojciec de la
Chaise pozornie potakiwał pod nosem, nie chcąc króla doprowadzać do jeszcze większej złości, i to wobec wszystkich. Można
sobie wyobrazić, jakie to wywarło wrażenie i jaki przestrach,
nikt bowiem nie domyślał się źródła tej irytacji, a każdy zdawał
sobie sprawę z tego, że przyczyna pozorna nie mogła być prawdziwą. W końcu wszystko wyszło na jaw i stopniowo, jeden od
drugiego, dowiedzieli się wszyscy, że la Vienne, przymuszony
przez króla, stał się powodem awantury tak osobliwej i tak nieprzystojnej.
Żeby nie powracać już do tej historii, dodajmy jeszcze powiedzenie księcia d'Elbeuf. Jakkolwiek był on prawdziwym dworakiem, wyniesienie bastardów bardzo mu leżało na wątrobie,
a może i żal o to, że dopuszczono go do adoracji krzyża w drugiej
kolejności po panach de Vendôme.
Ponieważ kampania była już na ukończeniu, a książęta zbierali się do powrotu, poprosił księcia du Maine, i to publicznie,
by zechciał mu powiedzieć, gdzie ma zamiar odbyć kampanię
następną, gdyż gdziekolwiek by to było, on też chce w niej
pod nim służyć. Następnie pozwoliwszy się długo prosić, by
wytłumaczył, dlaczego mu tak na tym zależy, powiedział, że
będąc przy nim jest się przynajmniej pewnym zachowania życia.
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To przykre i niedwuznaczne powiedzenie narobiło dużo hałasu.
Książę du Maine spuścił oczy i nie ośmielił się odpowiedzieć
ani słowem; prawdopodobnie zapamiętał je sobie, lecz pan
d'Elbeuf, będąc bardzo dobrze z królem, i dla swych zasług,
i dzięki swym krewnym, mógł się tym nie przejmować. Im
bardziej król czuł się dotknięty tym wydarzeniem, które wywarło taki wpływ na jego sprawy, a osobiście było dla niego
specjalnie bolesne, tym bardziej był wdzięczny marszałkowi,
de Villeroy i tym większą pani de Maintenon okazywała mu
przyjaźń. Jego pozycja dzięki łaskom królewskim stała się odtąd jeszcze świetniejsza, wszyscy mu zazdrościli wyjątkowego
traktowania i bali się go nawet ministrowie.
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MARSZAŁEK DE VILLEROY (1644—1730)

Marszałka de Villeroy tyle razy wspominaliśmy do tego miejsca i wspomnimy go jeszcze w dalszym ciągu tych Pamiętników,
że trzeba go tu przedstawić. Był to mężczyzna wysoki, dobrze
zbudowany, o ujmującym wyrazie twarzy, silny, zdrowy który
bez zmęczenia czynił, co chciał, ze swym ciałem. Siedzieć
piętnaście czy szesnaście godzin na koniu było dlań drobnostką,
a nie przespana noc nic go nie męczyła. Całe życie jadał i przebywał w licznym gronie ludzi. Syn guwernera królewskiego,
wychowywany wraz z królem, w największej z nim poufałości
od najmłodszych lat, urodzony galant, znający szczegółowo miłostki dworu i Paryża, umiał nimi bawić króla, którego znał
doskonale i z którego słabostek umiał w sposób właściwy korzystać. Jak łozina na wietrze potrafił przetrwać nawałnice
godzące weń, nim jeszcze przybyłem na dwór. Wspaniały we
wszystkim, pański w każdym ruchu, zapalony i świetny gracz,
nigdy nie przejmujący się przegraną, nie był złośliwy bez potrzeby. Język miał i maniery wielkiego pana i człowieka kształtowanego na dworze. Z natury zarozumiały do ostateczności,
płaszczący się również bez umiaru, gdy tylko było mu to potrzebne, był w stosunku do króla i pani de Maintenon chłopcem
na posyłki.
Posiadał to wyczucie dworu i świata, jakiego nabywa się
skutkiem stałego w nim przebywania, wyostrzone jeszcze przez
intrygi i zabiegi. Znał ten żargon, blichtr, którym można olśnić
głupców, a spoufalenie z królem, łaski i wyróżnienia oraz stanowiska i komendy dodawały jeszcze temu wdzięku, choć nie
kryły żadnej treści. Był to człowiek stworzony na to, by rej
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wodzić na balu, być sędzią na turniejach dworskich i gdyby
mu głos dopisywał, odgrywać w operze królów i bohaterów.
Prócz tego nadawał się jeszcze na dyktatora mody i na nic
więcej. Nie znał się ani na ludziach, ani na rzeczach, nawet na
przyjemnościach, a robił i gadał wszystko na wiatr. Podziwiał
wielce tych, którzy mu imponowali, i w rezultacie dawał się
zwodzić, a przytrafiało mu się to całe życie. Zwodził go Vaudemont, zwodziła pani Orsini i różne znakomite osobistości. Niezdolny był do korzystania z dobrych rad, jak na przykład z rady
kawalera Lotaryńskiego.86 Nie nadawał się również do prowadzenia żadnej sprawy, nie umiejąc dojrzeć niczego poza zewnętrzną formą, i to tak dalece, że kiedy wszedł do Rady Królewskiej, król bolał bardzo nad jego głupotą, nieraz czerwienił
się za niego i spuszczał głowę próbując bezskutecznie pomóc
mu się wywikłać i wyjaśnić mu, na czym rzecz polega. Dowiedziałen się o tym znacznie później od Torcy'ego, zdziwionego
w najwyższym stopniu tępotą okazywaną w polityce przez człowieka w tym wieku i tak obytego na dworze. Był w rzeczy
samej tak otrzaskany z dworem, że aż potrzaskały w nim wszelkie zasady. Mimo to chciał uchodzić za człowieka prawego. Był
jednak bardzo ograniczony i zdradzała go własna tępota, która
pozwalała przejrzeć jego prawdziwy charakter; nie trzeba było
na to specjalnie delikatnych sytuacji, a zresztą nie krępował
się zbytnio, gdy jego interes, nadzieje, zamiary, a nawet chęć
podobania się czy schlebiania komuś nie były zgodne z zasadami
uczciwości. Zawsze też, poza najzwyczajniejszymi sprawami,
przedstawiał mieszaninę skrępowania i pewności siebie, co stanowiło kombinację bardzo zabawną. Przez jedno przeświecało
drugie; widać było, że nie wie, o co chodzi, jaka w tym wszystkim jest jego sytuacja; jakieś sproposito* wygłoszone pewnym
głosem i poparte dumnym gestem — oto sposób, do jakiego najczęściej się uciekał. Był człowiekiem odważnym, lecz co do
jego talentów wojskowych, widzieliśmy, jak smutne wydawały
owoce. Uprzejmość jego łączyła się z odpychającą wyniosłością;
maniery miał obelżywe, jeżeli sądził, że pozycja osoby, z którą
ma do czynienia, zwalnia go od przymusu grzeczności. Toteż
był to człowiek najmniej lubiany z ludzi wielkiego świata,
* Głupstwo, niewłaściwie powiedziane słowo.
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a stosunki z nim były więcej niż nieznośne, gdyż można było
w nim znaleźć jedynie próżność, pozę, samouwielbienie, obawę
o własną karierę i troskę o nią, usłyszeć pytania, które przecinały w pół odpowiedzi, często nie czekały wcale na nie, a z reguły nie miały żadnego ze sobą związku. Prócz dworskich plotek, przygód, miłostek nic go nie interesowało; żadnego oczytania, żadnego wykształcenia. Gruba ignorancja, płaskie dowcipy, bezgraniczna dufność i całkowita pustka wewnętrzna. Ludzi
zależnych od siebie traktował w najgorszy sposób. Uwierzyć
wprost trudno, jak postępował do śmierci z jedynym synem,
który okazywał mu niezwykłą troskliwość i absolutne posłuszeństwo. Dowiedziałem się od przyjaciół Tallarda, z którym
żył w bardzo serdecznych stosunkach i którego zawsze protegował, że bezustannie doprowadzał syna do rozpaczy, nawet
gdy ten był już naczelnym dowódcą wojsk. Wreszcie fałsz i najlepsza, najwspanialsza opinia o sobie samym — dają ostatnie
wykończenie temu aż nazbyt podobnemu portretowi.
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FENELON ARCYBISKUPEM CAMBRAY (1694)

Bardziej zalotny niż jakakolwiek kobieta, lecz w dobrym, nie
złym znaczeniu, Fenelon namiętnie pragnął podobać się wszystkim87 i tyleż wysiłków poświęcał na zdobycie sobie służących
co ich panów, a nie mniej starał się zyskać sympatię najskromniejszych ludzi co najznakomitszych osobistości. Natura obdarzyła go talentami stworzonymi jak gdyby specjalnie w tym
celu: łagodnością, umiejętnością zjednywania sobie innych, niewyczerpanym wrodzonym wdziękiem, umysłem miłym, dowcipnym, wykształconym, łatwym i, można by powiedzieć, opatrzonym w kurek, na którym zawsze trzymał rękę, by móc wypuścić zeń ilość i jakość odpowiednią na każdy wypadek i dla
każdego człowieka. Kształtował się i dostosowywał na użytek
wszystkich. Rysy miał osobliwe, lecz szlachetne, uderzające,
spojrzenie przenikliwe, pociągające; był przystępny dla każdego;
konwersację miał łatwą, lekką i zawsze przyzwoitą, maniery
czarujące. Pobożność jego była łatwa, równa, nie odstraszająca,
lecz wzbudzająca szacunek. Był hojny bez obrażania rozsądku.
Lubił przepych, który jednak nikogo nie kłuł w oczy, odznaczał
się wielką gościnnością, a jeżeli chodzi o stół, meble i ekwipaże,
nie przekraczał granic wyznaczonych mu przez stanowisko.
Równie usłużny jak skromny, pomagał wielu ludziom i zachowywał to w tajemnicy, jeżeli tylko utrzymać się ją dało;
w przeciwnym wypadku, dając z wielką swobodą i delikatnością,
usługę swą umiał ubrać w taką formę, iż zdawać by się mogło,
że to jemu wyświadcza się łaskę, co też umiał wmówić w obdarowanego. Nigdy nie był nadskakujący, nigdy nie szafował
pochlebstwami, za to odznaczał się tą uprzejmością, która, choć
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okazywana wszystkim, była zawsze odmierzona z precyzją,
w jakiej osobliwie celował, pozwalając przy tym mniemać każdemu, że specjalnie dla niego ją przeznacza. Posiadał sztukę
znoszenia cierpień i zdobywał sobie w ten sposób zasługę dodającą blasku temu, czego doznawał. Budziło to podziw i oddanie
w sercach wszystkich mieszkańców Niderlandów, kimkolwiek
byli, oraz wszelkich władz, jakim podlegali, a których szacunek i miłość sobie zjednał. Czekając na inny rodzaj życia, czego
nigdy z oka nie tracił, cieszył się na razie tym, jakie miał, i za
którym tęskniłby nawet może wśród przepychu, za którym
wzdychał nieustannie. Cieszył się nim z tak widocznym spokojem, że kto nie wiedział, czym był i czym mógł jeszcze zostać,
nigdy by się tego nie domyślił, nawet widując go najczęściej
i będąc z nim jak najbardziej spoufalonym.
Gdy zmarł de Bryas, arcybiskup Cambray [1694], król dał
ten wspaniały kąsek księdzu de Fenelon, preceptorowi wnuków
królewskich. Bryas był już arcybiskupem, kiedy król zdobył
Cambray [1677]. Pochodził on z dobrej szlachty flamandzkiej
i zachowywał się lojalnie wobec Hiszpanii podczas oblężenia,
a stał się nie mniej lojalny w stosunku do Francji zaraz po jego
zakończeniu. Przyrzekł to królowi ze szczerością, dzięki której
zdobył sobie jego sympatię, i z obietnicy tak wiernie się później
wywiązywał, że zyskał sobie głęboki szacunek króla i jego ministrów; wszyscy żałowali go niezmiernie, kiedy umarł, a już
najbardziej jego diecezja. Bo też nie opuszczał jej prawie nigdy,
objeżdżał ją jak prawdziwy pasterz i spełniał z całą sumiennością wszelkie swoje obowiązki. Obficie rozdawał jałmużny, był
hojny dla wojsk, gotów zawsze każdemu oddać usługi, utrzymywał na co dzień obfity i dobry stół, lubił w dobrym towarzystwie dobre jedzenie i kuchnię flamandzką, umiał jednak zachować w tym umiar. Wstawał często od stołu na wezwanie
najskromniejszego człowieka, który chciał się u niego wyspowiadać czy też otrzymać błogosławieństwo i umrzeć w jego
ramionach. Czynił to jak prawdziwy apostoł.
Fenelon pochodził z dobrego rodu, nie posiadał jednak żadnego majątku. Czując w sobie duże zdolności, talent do jednania
i zdobywania sobie ludzi, obdarzony dużym wdziękiem i wykształcony, miał również wielkie ambicje. Długo kołatał do
wszystkich drzwi nie mogąc sprawić, by mu je otwarto. Zra-
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żony do jezuitów, do których udał się przede wszystkim, jako
do szafarzy łask w jego stanie, i zniechęcony tym, że nie może
się z nimi sprzęgnąć, zwrócił się z kolei w stronę jansenistów,
by się pocieszyć znaczeniem, które, jak mniemał, zdobędzie wśród
nich, i wyłudzić wreszcie od Fortuny dary, których mu do tej
pory odmawiała. Wiele czasu zużył na stworzenie sobie u nich
pozycji, następnie udało mu się zyskać zaproszenie na obiady
w małym kółku, które najważniejsi spośród nich dawali raz lub
dwa razy w tygodniu u księżnej de Brancas88. Nie wiem już,
czy wydał się im zbyt przebiegły, czy też sam wolał szukać
szczęścia gdzie indziej niż wśród ludzi nie mających do ofiarowania nic prócz ran, w każdym razie wzajemne ich stosunki
stopniowo stawały się coraz chłodniejsze, a tymczasem, zabiegając pilnie około Saint-Sulpice, Fenelon stworzył sobie nowe,
z którymi łączył większe nadzieje. To stowarzyszenie księży
zaczynało zdobywać wpływy, a z seminarium i z jednej parafii
paryskiej rozszerzać je dalej. Ignorancja, ciasnota praktyk, brak
wszelkich protekcji i jednostek wybitniejszych w jakiejkolwiek
dziedzinie sprawiały, że byli ślepo posłuszni Rzymowi i wszelkim
jego zasadom, jak najdalsi od wszystkiego, co miało cokolwiek
wspólnego z jansenizmem, natomiast bardzo uzależnieni od biskupów, co było przyczyną, że stopniowo stali się bardzo pożądani w wielu diecezjach. Prałatom, obawiającym się zarówno
dworu z racji podejrzeń o nowinkarstwo, jak jezuitów, którzy
natychmiast podporządkowywali sobie każdego, kto tylko do
nich się zbliżył, lub gubili go bezpowrotnie, sulpicjanie wydali
się być środowiskiem bardzo pożytecznym i dzięki temu szybko
zyskali na znaczeniu. Ponieważ nie było między nimi nikogo,
kto by mógł się równać w czymkolwiek z księdzem de Fenelon,
szybko zaczął on prym między nimi wodzić i znalazł protektorów mających interes w wysuwaniu go, by z kolei zapewnić
sobie z czasem jego poparcie. Wielka, wszystko ogarniająca pobożność i doktryna, którą przyjął w oparciu o tę, jaką wyznawali sulpicjanie, odprzysięgając się cicho od wszystkiego, czym
mógł myśl swą skalać wśróól tych, których porzucił, jego urok
osobisty, wdzięk, łagodność, giętkość umysłu, wszystko to uczyniło go cennym dla nowego stowarzyszenia i pozwoliło mu znaleźć nareszcie to, czego tak długo szukał, mianowicie ludzi, z którymi mógł się związać, którzy mieli i chęć, i możność uła-
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twić mu zdobycie stanowiska. Czekając na odpowiednią okazję,
zabiegał koło nich pilnie, jednak nie było obawy, by uległ pokusie, tak sprzecznej z jego interesem, wstąpienia w ich szeregi,
i cały czas dokładał starań potrzebnych do zdobycia nowych
znajomości i przyjaciół. Był to duch zalotny, który, czy to chodziło o najmożniejszych, czy o prostych lokajów, każdego chciał
sobie pozyskać, a jego zdolności w tym kierunku w pełni dorównywały pragnieniom.
Mało jeszcze znany w tym okresie, usłyszał o pani Guyon,
która później zbyt wiele narobiła w świecie hałasu i zbyt jest
znana, bym miał się tu osobno nad nią rozwodzić. Poznał ją,
znaleźli w sobie pokrewne dusze i duchy ich się połączyły. Nie
wiem, czy porozumieli się jasno co do tego systemu i języka, który później stał się im właściwy, lecz przekonali się wzajemnie
i zawarli ze sobą przymierze. Choć bardziej od niego wówczas
znana, nie była jeszcze tak sławna i sojusz ich nie został zauważony, gdyż nikt nie zwracał na nich uwagi i nawet Saint-Sulpice
nic o tym nie wiedziało.
Książę de Beauvillier został guwernerem wnuków królewskich nie starając się o to i niemal wbrew woli. W swoim czasie
mianowano go przewodniczącym królewskiej Rady Finansów
po śmierci marszałka de Villeroy89, dzięki szacunkowi i zaufaniu, jakim go król darzył. Zaufanie to było tak wielkie, jak
chyba tylko w wypadku Moreau, którego król z pierwszego
garderobianego uczynił pierwszym pokojowcem księcia Burgundzkiego; pozostawił mianowicie księciu de Beauvillier, mimo
jego oporu, całkowitą swobodę w wyborze nauczycieli, młodszych guwernerów i wszystkich innych domowników młodego
księcia. Mając trudności z wyborem preceptora, książę de Beauvillier zwrócił się do Saint-Sulpice, które bardzo lubił i popierał, i gdzie od dawna się spowiadał. Słyszał już przedtem pochlebne zdanie o Fenelonie. Chwalono przed nim jego pobożność,
umysł, wiedzę, zdolności, wreszcie mu go zaproponowano; zobaczył kandydata, był nim oczarowany, uczynił go preceptorem.
Zaledwie Fenelon nim został, zrozumiał, jak ważne dla jego
losu będzie całkowite pozyskanie sobie dygnitarza, który pchnął
go na drogę do kariery, oraz jego szwagra, księcia de Chevreuse,
z którym tworzyli jedno ciesząc się w najwyższym stopniu zaufaniem króla i pani de Maintenon. Stało się to pierwszą jego
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troską i powiodło mu się tak nadspodziewanie, że w bardzo niedługim czasie stał się panem zarówno ich serc i umysłów, jak
kierownikiem ich dusz. Pani de Maintenon raz, a czasem i dwa
razy tygodniowo, z całą regularnością, jadała obiad w pałacu
de Beauvillier lub de Chevreuse jako piąta wśród dwu mężów
i dwu sióstr, z dzwonkiem na stole, aby nie mieć służby w pokoju i móc rozmawiać swobodnie. Było to sanktuarium, które
trzymało cały dwór u swych stóp i do którego w końcu został
dopuszczony także Fenelon. Powiodło mu się z panią de Maintenon prawie równie dobrze jak z dwoma książętami. Jego finezyjny umysł ją oczarował. Dwór bardzo szybko zorientował
się w siedmiomilowych krokach czynionych przez księdza faworyta i począł się tłoczyć koło niego. Jednak chęć zachowania
pełnej swobody w dążeniu do swoich celów, a poza tym obawa,
by nie zrazić sobie obu książąt i pani de Maintenon, którzy byli
zwolennikami życia dalekiego od gwaru i tłumu dworzan, kazały mu kryć się za tarczą skromności i obowiązków preceptora
i w ten sposób uczynić się jeszcze milszym dla tych osób, które
sobie zdobył i które tak bardzo chciał w przychylnym dla siebie
nastawieniu utrzymać.
Wśród tych wszystkich starań nie zapomniał o swej wielkiej
przyjaciółce, pani Guyon; chwalił ją już przed dwoma książętami i w końcu również przed panią de Maintenon. Nawet już
był im ją przyprowadził, ale niby wbrew jej woli i tylko na
chwilkę, gdyż miała to być osoba całkowicie oddana Bogu, której pokora oraz zamiłowanie do kontemplacji i samotności nie
pozwalają na przekroczenie pewnych nakreślonych przez nią
granic i która szczególnie obawia się rozgłosu. Jej umysł spodobał się niezmiernie pani de Maintenon; rezerwa pani Guyon,
połączona z subtelnym pochlebstwem, zdobyła ją zupełnie.
Chciała zasięgnąć jej zdania w sprawach duchowych; pani Guyon
bardzo niechętnie dała się do tego skłonić. Udawała, że poddaje
się w końcu sile czaru i cnoty pani de Maintenon, która wpadła
w te nader zręcznie nastawione sieci.
Tak przedstawiała się sytuacja Fenelona, kiedy został arcybiskupem Cambray i wzbudził powszechny podziw tym, że nie
uczynił ze swej strony nic, by zdobyć ten wspaniały kąsek. Równocześnie zrzekł się pięknego opactwa, otrzymanego wtedy, gdy
został preceptorem, i do chwili objęcia arcybiskupstwa stanowią-
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cego jedyną jego własność. Wystrzegał się pilnie jakichkolwiek
starań o zdobycie Cambray: wiedział, że okazanie najmniejszych
choćby ambicji zburzyłoby doszczętnie wzniesiony przezeń gmach.
Po trochu oswoił sobie parę wybranych owieczek ze stadka
skupionego wkoło pani Guyon, choć prowadził je tylko pod
kierownictwem prorokini. Księżna de Mortemart, siostra księżnych de Chevreuse i de Beauvillier, pani Morstein, córka pierwszej z nich, a zwłaszcza księżna de Bethune — oto najważniejsze
wyznawczynie. Mieszkały one w Paryżu i rzadko tylko zjawiały
się w Wersalu, ukradkiem i na krótko, kiedy król wyjeżdżał do
Marly, dokąd nie jeździł jeszcze książę Burgundzki, a więc
pozostawał także jego preceptor. Wówczas pani Guyon przyjeżdżała do niego i tam pouczała owe damy. Hrabina de Guiche,
starsza córka księcia de Noailles, która żyła stale na dworze,
wymykała się, jak tylko mogła, by pożywić się tą manną.
L'Echelle i du Puy, szlachcice przyboczni księcia Burgundzkiego, także byli dopuszczeni. Wszystko odbywało się w takiej tajemnicy i tak sekretnie, że dodawało to smaku uzyskanemu
przywilejowi uczestnictwa.
[Gromadka pani Guyon odczuła nominację Fenelona na arcybiskupa
Cambray jako cios, gdyż chciała go mieć arcybiskupem paryskim.]
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SROGIE ZWADY MIĘDZY KSIĘŻNYMI KRWI

W niewiele dni po moim powrocie na leże zimowe [1695] wzięliśmy udział w wyprawie do Marly, która była dla mnie pierwszą w życiu i w czasie której rozegrała się osobliwa scena. Król
i delfin mieli tam każdy swój stół rano i wieczorem w tym samym pokoju i o tej samej porze. Panie siadywały przy jednym
lub przy drugim, bez żadnej etykiety, jedynie księżna Conti
zawsze towarzyszyła delfinowi, a jej pozostałe dwie siostry90
królowi. W jednym z rogów tej samej sali było pięć czy sześć
nakryć zajmowanych również bez żadnej etykiety, czasem przez
jedne, czasem przez inne panie, którym jednak nikt nie prezydował. Stół króla stał bliżej wielkiego salonu, drugi zaś bliżej
okien oraz drzwi, przez które król po obiedzie szedł do pani de
Maintenon; w tym czasie obiadowała ona często przy stole królewskim i siedziała wówczas naprzeciw niego (stoły były okrągłe), nigdy przy innym stole, a kolację jadała zawsze u siebie,
sama. By wytłumaczyć przebieg sprawy, należało dokładnie opisać ten obraz.
Jak widzieliśmy uprzednio, księżne pogodziły się jedynie bardzo powierzchownie i księżna Conti ukrywała złość z powodu
słabości delfina do la Choin, o której nie mogła nie wiedzieć,
nie śmiąc jednak dać tego po sobie poznać. Któregoś dnia podczas obiadu, kiedy delfin był na polowaniu i przy jego stole prezydowała księżna Conti, król zabawiał się przekomarzaniem
z księżną de Bourbon i rezygnując z powagi, która go nigdy
nie opuszczała, ku zdziwieniu towarzystwa zaczął grać z nią
w oliwki. W rezultacie księżna wypiła parę kieliszków, król
udawał również, że wypił jeden lub dwa, i ta zabawa trwała aż
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do podania owoców i powstania od stołu. Król, przechodząc
przed księżną Conti, po drodze do pani de Maintenon, uderzony,
być może, jej poważną miną, zauważył dość sucho, że powaga ta
nie licuje z ich pijaństwem. Księżna, dotknięta, poczekała, aż
król przejdzie, następnie zaś, zwracając się do pani de Chatillon
w chwili ogólnego zamieszania, kiedy każdy płukał sobie usta,
powiedziała, że woli być poważną niż sakwą na wino (miała
przy tym na myśli pewne nieco przeciągające się posiedzenia
przy stole, w jakich niedawno jej siostry brały udział). Usłyszała te słowa księżna de Chartres i odpowiedziała dość głośno,
swym powolnym i drżącym nieco głosem, że woli być sakwą
na wino niż na szmaty: było to aluzją do Clermonta i oficerów
straży przybocznej, jednych wypędzonych, innych oddalonych
z powodu księżnej Conti. Odpowiedź była tak złośliwa, że niepodobna było się odciąć; natychmiast też obiegła Marly, a stamtąd doszła do Paryża i dalej. Księżna de Bourbon, która z dużym dowcipem i wdziękiem łączyła sztukę układania pieprznych
piosenek, ułożyła przedziwną na ten temat. Księżna Conti,
w rozpaczy, nie władając podobną bronią, nie wiedziała, co
począć. Książę Orleański, lubujący się we wszelkich złośliwościach, wmieszał się w tę historię uważając, że obie przeciągnęły
strunę. Delfin również się wtrącił i wydał dla nich obiad w
Meudon, na który księżna Conti pojechała sama i zjawiła się
pierwsza, podczas gdy tamte dwie siostry przywiózł książę Orleański. Rozmawiały ze sobą mało, atmosfera była sztywna i powróciły w tym samym nastroju, w jakim przyjechały.
Koniec roku w Marly był burzliwy. Księżne de Chartres i de
Bourbon, połączone wspólną nienawiścią do przyrodniej siostry,
księżnej Conti, urządziły sobie za następnym pobytem ucztę
w pokoju księżnej de Chartres, gdy król już spał. Delfin grał
do późna w salonie. Idąc do siebie zaszedł do księżnych i zastał
je, jak paliły fajki, po które posłały do kordegardy, do szwajcarów. Delfin, przewidując, jakie mogą być tego skutki, jeżeli
zapach wydostanie się na zewnątrz, kazał im zaprzestać zabawy,
lecz dym je zdradził. Nazajutrz król zwymyślał je ostro, ku wielkiej radości księżnej Conti. Jednak wciąż powstawały coraz to
nowe powody do kłótni i król, który miał nadzieję, że wygasną
one same przez się, miał tego w końcu dosyć. Pewnego wieczora
w Wersalu, gdy księżne znajdowały się w jego gabinecie po ko-
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lacji, przemówił do nich bardzo ostro i zakończył grożąc, że jeżeli
jeszcze coś o ich sprzeczkach posłyszy, to każda z nich będzie
zesłana na dłuższy pobyt do swej posiadłości na wsi, i tam
będzie ich właściwe miejsce. Groźba ta odniosła pożądany skutek; zapanował spokój, przyzwoitość była odtąd zachowywana
i z konieczności zastąpiła przyjaźń, której nie było.
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UPADEK WPŁYWÓW FENELONA (1696)

Nowy arcybiskup Cambray chwalił sobie uzyskane wpływy
na panią de Maintenon. Mając takie oparcie żywił wielkie nadzieje, sądził jednak, że nie doprowadzą go one do upragnionego celu, póki nie zapanuje nad jej umysłem wszechwładnie
i niepodzielnie. Godet, biskup Chartres, był z nią związany stosunkami jak najściślejszymi: Saint-Cyr leżał bowiem w jego
diecezji, był więc wyłącznym kierownikiem duchownym tego
zakładu. Był nim również dla pani de Maintenon. Jego obyczaje,
doktryna, nabożność, sumienność w pełnieniu funkcji, wszystko
w nim było bez zarzutu. Do Paryża wpadał rzadko i na krótko,
zatrzymywał się wówczas w seminarium Saint-Sulpice. Na dworze zjawiał się jeszcze rzadziej, jak błyskawica. Panią de Maintenon widywał często i długo w Saint-Cyr, zresztą kierował nią,
jak tylko chciał, listownie. Był to więc trudny rywal do zwalczenia. Fenelona ośmielił jednak wygląd biskupa: podobny do
tercjana, twarz długa, chuda, całkiem sulpicjańska, mina skromna i naiwna, brak przyjaciół poza prostymi proboszczami. Jednym słowem, choć Godet był mocno zakotwiczony, Fenelon
wziął go za człowieka nieświatowego, pozbawionego zdolności,
miernej inteligencji, szczupłej wiedzy, ograniczonego, przypadkiem wyniesionego dzięki położeniu Saint-Cyr, ale zatopionego
w swoich obowiązkach, bez oparcia z zewnątrz ani innych znajomości. Tak sądząc, nie wątpił już Fenelon, że umysł pani
Guyon, w której tak zasmakowała pani de Maintenon, wnet
usunie rywalowi grunt spod nóg; wiedział dobrze, że pani de
Maintenon nie jest bynajmniej obojętna dla wszelkich nowości,
i tuszył sobie, że w ten sposób obali biskupa Chartres, którego
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ignorancją pani de Maintenon wzgardzi, a wówczas on sam
tylko pozostanie na placu w jej umyśle.
W tym celu pracował nad przekonywaniem jej, by wprowadziła panią Guyon do Saint-Cyr, gdzie mogłaby ją częściej widywać i lepiej zgłębić jej naukę niż na krótkich spotkaniach popołudniowych u księżnych Chevreuse czy de Beuvillier.
Udało mu się to: pani Guyon pojechała do Saint-Cyr dwa lub
trzy razy; potem pani de Maintenon, której się coraz więcej podobała, przenocowała ją tam; następne wizyty stopniowo przedłużały się coraz bardziej i, jak sama się przyznała, znalazła
tam osoby, które by mogły być jej uczennicami. Wnet też powstała w Saint-Cyr gromadka trzymająca się oddzielnie, której
zasady, a nawet sposób wyrażania wydały się obce całemu zakładowi, a wkrótce także i biskupowi Chartres, i co najmniej
dziwne. Kapłan ten nie był wcale takim, za jakiego miał go
arcybiskup Cambray. Był uczonym, bardzo mocnym w teologii,
nadzwyczaj inteligentnym, łagodnym, stanowczym, a przy tym
nie pozbawionym uroku. Rzecz zdumiewająca u człowieka wychowanego wśród kleru i nigdy nie opuszczającego niskich szczebli swego stanu, że był takim dla dworu i najwyższej arystokracji, iż najbardziej wyrafinowani dworacy z trudnością by mu
dotrzymali kroku i mogliby się wiele od niego nauczyć. Był to
jednak talent ukryty głęboko, gdyż biskup nie posługiwał się
nim prawie nigdy, chyba tylko w ważnej potrzebie. Przesłaniały go: bezinteresowność, pobożność i rzadka prawość, a pani de
Maintenon, której przyjaźnią się cieszył, załatwiała mu wszystko
sama.
Gdy tylko doszły go słuchy o nowej nauce, skłonił dwie panie z Saint-Cyr, na których inteligencję i rozsądek mógł liczyć
i które mogły uczynić wrażenie na pani de Maintenon, by się
do tej nauki zbliżyły. Wybrał przede wszystkim takie, które mu
były oddane, i pouczył je szczegółowo. Nowe prozelitki okazały
się zachwycone, a potem wręcz urzeczone. Przywiązały się bardziej niż inne do nowej kierowniczki, ona zaś, oceniając wysoko
ich zalety i znaczenie w zakładzie, ucieszyła się zdobyczą, która
mogła jej ułatwić osiągnięcie celu. Postarała się więc przywiązać do siebie nowe owieczki i uczyniła z nich swe najdroższe
uczennice. Zwierzyła im się ze wszystkiego jako najzdolniejszym do skorzystania z jej nauki i do rozszerzania jej w zakła-
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dzie. Tryumfowała już wraz z Fenelonem, którego powiadamiała
o wszystkich swych postępach, i cała gromadka nie posiadała
się z radości. Biskup Godet, który pozwolił pani Guyon wejść
do zakładu i zostać kierowniczką zewnętrzną, dał jej wolną rękę.
Miał ją na oku, a dwie wierne penitentki informowały go ściśle
o szczegółach doktryny i praktyki. Zaznajomił się z całością
sprawy, zbadał ją dokładnie, a gdy uznał, że dojrzała — uderzył.
Pani de Maintenon była nadzwyczaj zdziwiona tym, co jej
opowiedział o nowej szkole, a bardziej jeszcze tym, co jej opowiedziały obie agentki i co zeznały pisemnie. Wypytała inne
uczennice. Stwierdziła, że, w różnym stopniu dopuszczone i pouczone przez nową kierowniczkę, dążą one jednak do tego samego celu i cel ten jest nader dziwny. Najpierw się zmartwiła,
potem poczuła skrupuły. Postanowiła pogadać z arcybiskupem
Fenelonem. Ten, nie wiedząc, że jest tak dobrze informowana,
plątał się i tylko zwiększył podejrzenia. Nagle pani Guyon została wygnana z Saint-Cyr; postarano się jak najszybciej wykorzenić ze szczętem wszystko, czego uczyła. Nie poszło to bynajmniej łatwo, oczarowała bowiem kilka osób, które przywiązały się rzeczywiście do niej i do jej doktryny. Biskup Chartres skorzystał z tego, aby dać odczuć siłę trucizny i uczynić
arcybiskupa Fenelona podejrzanym. Porażka, tak nieoczekiwana,
zachwiała nim, ale go nie pognębiła. Błyszczał nadal dowcipem,
olśniewał erudycją, trzymał się mocno w siodle. Podtrzymywali
go wiernie przyjaciele.
Biskup Godet, kontent z gruntownego wzmocnienia swoich
wpływów i zaufania u pani de Maintenon, nie chciał od razu
uderzać dalej w człowieka tak ustosunkowanego; jego penitentka jednak, urażona, że Fenelon doprowadził ją na skraj przepaści, okazywała mu coraz więcej chłodu, a pani Guyon — gniewu. Dowiedziano się, że pani Guyon nadal przyjmuje po cichu
ludzi w Paryżu. Zabroniono jej tego pod grozą tak wielkich kar,
że ukryła się lepiej, choć nie tak bardzo, by się obejść bez katechizacji potajemnej ani by odstraszyć swe stadko od zebrań urządzanych w tym celu w różnych punktach miasta. Odkryto je
i polecono prorokini opuścić stolicę. Usłuchała, lecz zaraz potem
zamieszkała w małym domku na przedmieściu Saint-Antoine.
Niezwykła pilność, z jaką ją śledzono, sprawiła, że nie widząc
jej nigdzie, wiedziano na pewno, iż znowu powróciła do Paryża,
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i dzięki poszukiwaniom wpadnięto na trop, gdzie się ukryła,
a to na podstawie doniesień sąsiadów o tajemniczych znakach,
koniecznych, by się do niej dostać. Rzecz postanowiono wyjaśnić; służąca przynosząca mleko i jarzyny została odprowadzona
tak zręcznie, że dostano się wraz z nią do pokoju. Natychmiast
pani Guyon została rozpoznana i zabrana do Bastylii z nakazem dobrego traktowania, ale najostrzejszym zakazem widywania się z kimkolwiek, pisania lub otrzymywania jakichkolwiek
wiadomości. Był to grom dla arcybiskupa Cambray i jego małego stadka, które zespoliło się tym mocniej. Wynikłe z tego
skutki przekraczają już jednak dzieje 1696 roku.
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GODET, BISKUP CHARTRES (1647—1709)

Biskup Chartres zmarł wyczerpany studiami i pracą, nie będąc jeszcze starym. Rodu nie był znakomitego, jednak mógł się
poszczycić bliskimi aliansami, które mu przynosiły zaszczyt. Nazywał się Godet i był bratem Franciszki Godet, żony bogatego
poborcy podatkowego, niejakiego Grave, którego córka wyszła
za des Monstiers, hrabiego de Merinville, najstarszego syna dowódcy wojsk w Prowansji.
Jeden z pierwszych wychowanków Saint-Sulpice, był może
tym, który najwięcej przydał sławy i uczynił dobrego temu
seminarium, które z czasem stało się czymś w rodzaju zgromadzenia i prawdziwą pepinierą biskupów. Był to człowiek wielkiej szlachetności, uczciwości i cnoty, teolog uczony, umysł głęboki, sprawiedliwy, ścisły, wykształcony, posiadający zdolności
do polityki, wcale nie pedant, umiejący żyć i zachować się
w wielkim świecie, ale nie dający się wciągnąć w jego wir ani
mu się pochłonąć. Własne jego zdolności i wzrastające względy,
jakimi cieszyło się to seminarium wrogie jansenizmowi, sprawiły, iż wnet się wybił. Pani de Maintenon założyła właśnie w
Noisy to, co przeniosła później do Saint-Cyr, znajdującego się
na terenie diecezji Chartres. Ksiądz Godet został wyniesiony na
to biskupstwo po śmierci brata i wuja dwu marszałków de Villeroy i od razu dał się poznać jako wielki pasterz, gorliwie oddany swemu posłannictwu. Zakład w Saint-Cyr zetknął go z panią de Maintenon. Właśnie dzięki niemu i wraz z nim przeprowadzono wszelkie zmiany formalne w początkach, a następnie
w regulaminie. Pani de Maintenon tak bardzo go sobie upodobała, że zrobiła go superiorem i bezpośrednim dyrektorem Saint-
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Cyr, swoim spowiednikiem, a prawdę mówiąc, również powiernikiem swego serca i duszy, tak że od tej chwili nie miała przed
nim żadnej tajemnicy. Zbliżyła go, jak mogła, do króla, by przeciwważyć wpływy ojca de la Chaise i jezuitów, których nie lubiła, na rozdawnictwo beneficjów, a w końcu zaufanie do niego
stało się tak wielkie, iż został on również powiernikiem ich małżeństwa. Mówił o tym i pisał do króla z całą swobodą, winszując mu często, że ma tak nadzwyczajną żonę. Nie oglądałem
tych listów, lecz jego siostrzeniec i następca, który je widział
i do dziś posiada ich odpisy, gdyż w niektórych była również
mowa o interesach, opowiadał mi o tym nieraz w wiele lat po
śmierci wszystkich trojga.
Człowiek cieszący się tak wielkim zaufaniem i żyjący z królem i panią de Maintenon na tak poufałej stopie — stał się ważną osobistością. Pozostał nią aż do końca życia, otoczony klerem płaszczącym się przed nim. Ministrowie byli z nim na: „Co
Wasza Miłość każe?" Wziął bardzo za złe kanclerzowi de Pontchartrain, iż ośmielił się, acz słusznie, sprzeciwić mu się w
czymś, co zaciążyło nad całym życiem kanclerza.
Mówiłem już także o roli, jaką odegrał w sprawie pani Guyon
i arcybiskupa Cambray, o zręczności, z jaką zachował się przy
jej początkach, stanowczości, gdy dojrzała, i stałości, z jaką
twardo stał przy biskupie Meaux i kardynale de Noailles.
Mając taki kredyt przez całe życie, pozostał zawsze najprostszy w obejściu, najskromniejszy, wcale niepyszny i nie okazujący nikomu swej wyższości. W Paryżu miał małe mieszkanko
tuż przy seminarium Saint-Sulpice, gdzie żył z braćmi jak równy
z równymi, zawsze najłagodniejszy i najdostępniejszy, choć
przeciążony zajęciami. Przebywał w Paryżu mało, i to tylko
wtedy, gdy wzywały go obowiązki, często pojawiał się w SaintCyr, a nie nocował nigdy w Wersalu. Rzadko zjawiał się tam
oficjalnie na pokojach królewskich, lecz widywał króla albo
u pani de Maintenon, albo w jego prywatnych apartamentach,
wchodząc tylnym wejściem; nigdy w Fontainebleau, tak samo
prawie nigdy w Marly, chyba gdy go nagła konieczność do tego
zmuszała, a i to na krótko. Gorliwy w pracy dla swojej owczarni,
w swych corocznych wizytacjach, w wykonywaniu swojej funkcji oraz w zarządzaniu diecezją, czemu poświęcał się tak, jakby
nie miał żadnych innych zajęć. W każdym razie sprawy biskup-
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stwa były dlań zawsze najważniejsze. Znał również wszystkich
swych proboszczów i księży, wiedział o wszystkim, co się działo
w jego diecezji, i to bardzo dokładnie, osobiście wszystkim się
interesując, tak że mogło się wydawać, iż ma tylko na głowie
kierowanie paroma parafiami. Każdą sprawą zajmował się szczegółowo, okazując miłosierdzie pełne delikatności, łagodności i mądrości. Jego wydatki, stół, umeblowanie, wszystko to było bardzo skromne, bo całą resztę dochodów przeznaczał dla biednych.
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KSIĘŻNA BURGUNDZKA
PRZYBYWA DO FRANCJI (1696)

[Armie na 1696 rok zostały podzielone jak poprzednio, z tą różnicą, że
do Niemiec poszedł marszałek de Choiseul zamiast de Joyeuse, i pod nim
to właśnie odbył kampanię Saint-Simon. Król, chcąc rozbić koalicję, postanowił zawrzeć pokój z Sabaudią i w tym celu armia marszałka Catinata została wzmocniona, a jednocześnie on sam i hrabia Tesse upoważnieni do rokowań. W lipcu zawarto porozumienie, na mocy którego najstarsza księżniczka Sabaudzka miała zaraz po ukończeniu dwunastego
roku życia zaślubić księcia Burgundzkiego (wówczas czternastoletniego),
najstarszego z trzech synów delfina, wnuków króla, i przyszłego następcę
tronu. Posagiem była Nicea. W listopadzie przybyła do Francji jedenastoletnia księżniczka; matką jej była księżniczka Orleańska, siostra
księcia de Chartres. Pani de Maintenon obsadziła dwór przyszłej księżny
Burgundzkiej wyłącznie swymi zaufanymi ludźmi.]

W niedzielę 4 listopada [1696] król, delfin i książę Orleański
udali się, każdy oddzielnie, do Montargis na spotkanie księżnej,
która przyjechała do tego miasta o szóstej wieczorem i została
powitana przez króla u drzwiczek karety. Król zaprowadził
ją następnie do przeznaczonych dla niej apartamentów znajdujących się w tym samym domu, w którym on zamieszkał,
i przedstawił jej tam delfina, księcia Orleańskiego oraz księcia
de Chartres. To, co opowiadano o jej uroku, o ujmującym dowcipie, o braku skrępowania przy godnym wyglądzie i zachowaniu pełnym szacunku, zadziwiło niesłychanie wszystkich
i oczarowało króla od pierwszej chwili. Chwalił ją bez przerwy
i pieścił. Wysłał czym prędzej posłańca do pani de Maintenon,
by podzielić się z nią radością i zachwytem. Później zjadł kolację z towarzyszącymi mu w podróży damami, przy czym posadził księżnę między sobą a delfinem.
Nazajutrz wstąpił po nią, zaprowadził ją na mszę i zjadł obiad
w tym samym towarzystwie co kolację poprzedniego dnia. Za-
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raz po obiedzie wszyscy wsiedli do karet, król i książę Orleański z tyłu, delfin i księżna naprzeciw, a koło niej, od strony
drzwiczek, księżna de Lude. Książę Burgundzki spotkał ich
w Nemours; król kazał mu usiąść przy drugich drzwiczkach;
wieczorem o piątej zajechano do Fontainebleau na Podwórzec
Białego Konia. Cały dwór znajdował się na schodach, ustawiony w podkowę, co wraz z tłumem znajdującym się poniżej tworzyło widok przepiękny. Król wiódł księżnę, która jakby wyglądała mu z kieszeni, i zaprowadził ją bardzo powoli do trybuny,
gdzie zatrzymali się na chwilę, a następnie do apartamentów
królowej matki przeznaczonych obecnie dla niej. Czekała tam
na nią księżna Orleańska wraz ze wszystkimi damami dworu.
Król przedstawił jej najpierwszych z książąt i księżniczki krwi,
a następnie polecił księciu Orleańskiemu przedstawić jej pozostałych i dopilnować, aby pokłonili jej się wszyscy, którzy winni
się jej pokłonić, po czym powiedział, że idzie odpocząć; delfin
też się oddalił; pierwszy do pani de Maintenon, drugi do księżnej Conti, która jeszcze nie wstawała po operacji narośli nad
okiem, którego mało co nie straciła. Przy księżnej pozostał więc
książę Orleański; oboje stali, a książę wymieniał wszystkich
panów i panie zbliżających się, by ucałować kraj jej sukni, i polecał jej uściskać te osoby, które należało, czyli książąt i księżne
krwi, pozostałe księżne i książąt, innych mających przywilej
taboretu, marszałków Francji i ich żony. Trwało to dobre dwie
godziny, później księżna spożyła sama kolację w swych apartamentach, gdzie następnie pani de Maintenon i księżna Conti odwiedziły ją osobno. Nazajutrz rano odwiedziła księcia i księżnę Orleańskich u nich, delfina zaś u księżnej Conti i otrzymała
wiele drogich kamieni i klejnotów. Król posłał wszystkie klejnoty koronne pani de Mailly, by przybrała księżnę tymi, które
sobie sama wybierze.
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KSIĘŻNA BURGUNDZKA

Nie widziano nigdy księżnej, która by w tak młodym wieku
przybyła na dwór tak dokładnie pouczona o wszystkim i umiała
tak dobrze korzystać z otrzymanych nauk. Ojciec jej, człowiek
bardzo zręczny, a prócz tego znający doskonale nasz dwór,
opisał go córce dokładnie i przekazał jej jedyny sposób, by być
tam szczęśliwą. Pomogła jej w tym wrodzona inteligencja, zaś
wiele miłych zalet przyczyniło się do tego, że podbiła sobie
łatwo serca, podczas gdy pozycja jej i jej męża, stosunki z królem i panią de Maintenon sprawiały, iż otaczano ją czcią i wiązano z jej osobą liczne ambicje. Umiała pracować nad zdobyciem sobie tego wszystkiego i przykładała się do tego pilnie od
chwili przybycie na dwór, a przez całe swoje życie nie ustawała
w pracy tak użytecznej i stale przynoszącej obfite owoce. Łagodna i nieśmiała, lecz zręczna, tak dobra, że lękała się, by nie zrobić nikomu najmniejszej nawet przykrości, a choć lekkomyślna
i bardzo żywa, umiała dojrzeć sedno spraw i przewidzieć ich
skutki nawet najbardziej odległe. Stały przymus, którego ciężar
na pewno silnie odczuwała, zdał się nic jej nie kosztować. Wrodzona uprzejmość przychodziła jej z łatwością; zachowywała ją
nawet wobec własnego dworu.
Zdecydowanie brzydka, z obwisłymi policzkami, czołem zbyt
wypukłym, nosem bez wyrazu, wargami grubymi i wydatnymi,
włosami i brwiami ciemnokasztanowatymi o pięknym zarysie,
o najpiękniejszych i najwymowniejszych oczach, zęby miała
rzadkie i zepsute, z czego sama pierwsza żartowała, skórę i cerę najpiękniejszą w świecie, piersi małe, lecz cudne, szyję długą z leciutką oznaką wola, co nie ujmowało jej bynajmniej
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uroku; osadzenie głowy majestatyczne i pełne wdzięku, takież
spojrzenie, uśmiech pełen wyrazu, postać smukłą, zaokrągloną,
drobną. Łatwa w obejściu, nóżka ślicznie toczona, stąpała jak
boginka po obłokach, podobała się niesłychanie. Naturalny wdzięk
cechował każdy jej krok, każdy ruch, przebijał w najzwyklejszej rozmowie. Zachowanie pełne prostoty, zawsze naturalne,
często naiwne, lecz przyprawione dowcipem, połączone z łatwością obejścia. Czarowało ono wszystkich i udzielało się każdemu,
kto się do niej zbliżał.
Chciała się podobać nawet ludziom, którzy w niczym nie mogli być przydatni i nie mieli żadnego znaczenia. Przy tym nigdy
nie było widać, by o względy kogokolwiek zabiegała. Mimo woli
sądziło się, że myśli i interesuje się tylko tymi, z którymi w tej
chwili rozmawia. Jej wesołość młoda, ruchliwa, czynna ożywiała
wszystko, a lekkość nimfy sprawiała, że jak wiatr przelatywała
z miejsca na miejsce, zdając się być wszędzie równocześnie,
ożywiając wszystko i wszystko wprawiając w ruch. Była ozdobą
każdego przedstawienia, duszą zabaw i balów, gdzie zachwycała
wdziękiem, dowcipem i tańcem. Lubiła gry, bawiła się przy kartach, nawet kiedy grano nisko, gdyż wszystko ją bawiło; wolała
jednak wysoką grę i wykazywała przy niej dokładność i uwagę
jak najlepsi gracze. Równocześnie grała z każdym. Bawiła ją
również i zajmowała poważna lektura poobiednia, rozmowy na
jej temat i praca z damami „poważnymi" (tak nazywano najstarsze z jej dam honorowych). Nie szczędziła niczego, nawet
własnego zdrowia, nie zaniedbała też nigdy nawet najmniejszych
drobnostek, by pozyskać sobie panią de Maintenon, a przez nią
i króla. Jej zręczność w postępowaniu z nimi była niezrównana
i nie zawodząca nigdy. Towarzyszyła jej niezwykła dyskrecja,
płynąca z dobrej znajomości obojga, zdobytej dzięki nieustannemu studiowaniu ich charakterów oraz doświadczeniu, pozwalająca jej bawić ich, a jednocześnie zachować się zawsze tak, jak
w danej chwili należało. Przyjemności, zabawy, powtarzam,
nawet zdrowie samo, wszystko to poświęcała dla nich. Postępując w ten sposób, doszła do takiej poufałości, jaką nie cieszyło
się żadne z legalnych dzieci króla ani żadne nielegalne.
Przy ludziach poważna, opanowana, pełna szacunku dla króla
i nieśmiała wobec pani de Maintenon, do której nie mówiła
nigdy inaczej jak ,,ciociu", ładnie łącząc w tym zwrocie przy-
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jaźń i szacunek dla jej stanowiska. Gdy byli w ścisłym gronie,
szczebiotała, skakała, fruwała wokół nich, to przysiadając na
poręczy fotela króla lub pani de Maintenon, to siadając im na
kolanach, rzucała się im na szyję, ściskała, całowała, pieściła,
burzyła fryzury, ciągnęła za podbródek, dokuczała, przewracała
w ich szufladach, w papierach, listach, z których zdzierała pieczęcie, a często i czytała pomimo ich protestów, jeżeli widziała,
że są skłonni do żartów, czasami nawet rozmawiała z nimi
o ich treści.
Wszędzie miała wstęp wolny. Asystowała podczas przyjmowania kurierów przywożących najważniejsze wiadomości, wchodziła do króla o każdej porze, także i w czasie narad, użyteczna
lub szkodliwa nawet dla ministrów, zawsze jednak raczej skłonna
do oddawania usług, tłumaczenia ludzi, do czynienia dobrze,
chyba że specjalnie wrogo była wobec kogoś nastawiona, jak
na przykład wobec Pontchartraina, którego czasami, rozmawiając z królem, nazywała „jednookim Waszej Królewskiej Mości",
lub też jeżeli działała jakaś wyższa siła, jak w przypadku
Chamillarta. Tak wiele mogła sobie w stosunku do króla pozwolić, że kiedyś, słysząc, jak król rozmawia z panią de Maintenon o dworze angielskim i wyraża się o nim serdecznie, gdyż
był to okres, kiedy spodziewano się, że dzięki królowej Annie
uda się z nim zachować przyjazne stosunki, odezwała się: „Ciociu, trzeba przyznać, że w Anglii królowe rządzą lepiej niż
królowie, a wie ciocia czemu? — i nie przestając biegać i skakać: — Bo królami rządzą kobiety, a królowymi mężczyźni."
Rzecz niezwykła, że oboje się z tego śmiali i uznali, iż ma rację.
Nie odważyłbym się nigdy w poważnych pamiętnikach
umieszczać wydarzenia, które teraz opiszę, gdyby nie ukazywało ono, lepiej niż cokolwiek innego, do jakiego stopnia ośmielała się wszystko robić i mówić w ich obecności. Pewnego wieczoru, gdy w Wersalu dawano komedię, księżna, nagadawszy
się do woli, zobaczyła wchodzącą Nanon, dawną służącą pani
de Maintenon, o której już parę razy wspominałem. Natychmiast, ubrana już w suknię balową, stanęła plecami do kominka
opierając się na małym parawaniku stojącym między dwoma
stołami. Nanon, trzymając jedną rękę jak gdyby w kieszeni,
przeszła za nią i jakby uklękła. Król, który był bliżej, spostrzegł
to i zapytał, co one tam robią. Księżna roześmiała się i odpo-
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wiedziała, że to, co często robi w dniach przedstawień. Król
nalegał na dokładniejszą odpowiedź. „Chcesz Wasza Królewska
Mość wiedzieć o tym, czego jeszcze do tej chwili nie spostrzegłeś? Otóż biorę lewatywę." — „Jak to?! — zawołał król konając ze śmiechu. — Teraz tam bierzesz lewatywę?" — „No tak,
naprawdę" — odpowiedziała. „A jakże ty to robisz?" I wszyscy
czworo wybuchnęli serdecznym śmiechem. Nanon przynosiła
naczynie gotowe pod swymi spódnicami, podnosiła spódnice
księżnej, która trzymała je tak, jakby się grzała przy kominku.
Następnie spódnice opadały i Nanon odnosiła naczynie znów pod
swoimi spódnicami; nic nie można było poznać. Oni też nic nie
spostrzegali sądząc, że Nanon poprawiała coś przy ubiorze pani.
Zdziwienie było wielkie i oboje mocno się tym ubawili. Niezwykłe jest, iż pozbywała się tego dopiero po komedii, czasami
nawet po kolacji u króla w gabinecie; twierdziła, że ją to
odświeża i chroni przed bólem głowy, którego mogłaby się
łacno nabawić z uwagi na ciężkie powietrze w sali przedstawień. Po wykryciu całej rzeczy nie krępowała się więcej niż
do tej pory.
Pewnego dnia, przed udaniem się do łóżka, gdzie czekał na
nią Jego Wysokość książę Burgundzki, rozmawiała siedząc na
sedesie z paniami de Nogaret i du Chatelet, które powtórzyły
mi nazajutrz tę rozmowę. Tam zawsze wypowiadała się najszczerzej i teraz mówiła z podziwem o karierze tych dwu czarodziejek, by wreszcie dorzucić ze śmiechem: „Chciałabym
umrzeć przed księciem Burgundzkim, lecz równocześnie móc
zobaczyć, co by się tu działo. Pewna jestem, iż ożeniłby się
z szarytką lub furtianką od sióstr Matki Boskiej." Pragnąc
podobać się księciu nie mniej jak królowi samemu, choć czasami
pozwalała sobie zbyt wiele i zbyt ufała jego namiętnej dla siebie miłości, a milczeniu tych wszystkich, którzy mogliby się do
niego zbliżyć, dbała równocześnie bardzo o jego wielkość i sławę. Król nie mógł się bez niej obejść. Czuł się nieszczęśliwy
u siebie, kiedy brała udział w rozrywkach, których z czułości
dla niej nie pozwalał jej się wyrzekać, a które pozbawiały go
jej towarzystwa. Nawet podczas publicznych kolacji, kiedy wyjątkowo nie brała w nich udziału, można było od razu odczuć,
że jej nie ma, gdyż zdawał się być wtedy jakby otoczony
chmurą milczenia i powagi. Dlatego więc, choćby najbardziej
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miała ochotę na tego rodzaju rozrywki, rzadko sobie na nie
pozwalała i zawsze chciała, by rozkazano jej wyraźnie w nich
uczestniczyć. Przestrzegała też skrupulatnie, by jawić się u króla przed wyjazdem i po powrocie; jeżeli zaś na jakimś balu
w zimie lub zabawie w lecie spędzała całą noc, urządzała
wszystko tak, by przyjść uściskać króla, gdy tylko się obudził,
i zabawiała go wtedy opisem uroczystości.
Tyle już pisałem w innym miejscu o skrępowaniu i przymusie, jaki znosiła u boku delfina i jego najbliższego dworu,
iż nie będę tu tego powtarzał; powiem tylko, że większość
dworzan nie zdawała sobie sprawy z niczego, tak pilnie księżna
baczyła, by przymus ten dobrze ukryć udając, iż jest z delfinem zupełnie swobodna, zaś wobec najbardziej jej wrogich
ludzi z jego dworu udawała całkowitą poufałość i można by
sądzić, iż czuje się w Meudon i między nimi jak u siebie, do
czego jednak było potrzeba ogromnej zręczności i baczenia na
każdy krok. Odczuwała więc tym mocniej ten przymus i od
śmierci delfina obiecywała sobie solennie, że dobrze sobie za to
każe zapłacić. Pewnego wieczora w Fontainebleau, w salonie,
gdzie oprócz niej i króla były zgromadzone także wszystkie
księżne, kiedy po kolacji błaznowała i figlowała, by zabawić
króla, który to lubił, ujrzała, że księżna de Bourbon i księżna
Conti spoglądają na siebie porozumiewawczo i wzruszają ramionami robiąc przy tym miny pełne politowania i pogardy.
Gdy król swoim zwyczajem wstał i udał się do przedpokoju,
by nakarmić psy, a później powrócić i powiedzieć dobranoc
księżnym, księżna Burgundzka chwyciła jedną ręką panią de
Saint-Simon, a drugą panią de Levi i pokazując im obie księżne
znajdujące się zaledwie parę kroków od nich: „Widziałyście,
panie, widziałyście? — powiedziała do nich. — Wiem nie gorzej
od nich, że wszystko to, co mówiłam i robiłam, nie ma żadnego
sensu i jest bzdurą, król jednak potrzebuje hałasu i to go
bawi. — I zaraz, opierając się o ich ramiona, jęła skakać
i podśpiewywać: — Ha, kpie sobie z tego! Drwię sobie z nich!
I będę ich królową, i nic mi po nich ani teraz, ani nigdy, a one
będą musiały się ze mną liczyć, a ja będę ich królową!" —
przy tym podskakiwała, pląsała i weseliła się hałaśliwie. Obie
panie monitowały ją cicho, by zamilkła, gdyż księżne ją słyszą
i wszyscy obecni jej się przyglądają; pozwoliły sobie nawet
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powiedzieć jej, że chyba oszalała, przyjmowała bowiem od nich
zwykle każdą uwagę. Ona jednak skakała jeszcze wyżej i wyśpiewywała jeszcze głośniej: „Ha, kpię sobie z nich! Nic sobie
z nich nie robię, będę ich królową!" — i przerwała dopiero,
gdy król wrócił do salonu.
Niestety! Wierzyła w to urocza księżna i któż by nie wierzył
wraz z nią. Spodobało się Panu Bogu niedługo potem inaczej
zrządzić. Tak dalekie od tego były jej myśli, że w dniu Matki
Boskiej Gromnicznej, będąc niemal sama w swoim pokoju z panią de Saint-Simon, jako że prawie wszystkie panie poszły już
do kaplicy, zaś pani de Saint-Simon pozostała, by pójść z nią
na kazanie, ponieważ księżna de Lude miała atak podagry,
a hrabina de Mailly była nieobecna, musiała więc zastąpić je
jak zawsze, księżna poczęła mówić o wielkiej liczbie ludzi,
których znała na dworze, a którzy już pomarli, później o tym,
co będzie robić, gdy będzie już stara, o życiu, jakie będzie prowadzić, kiedy nie będzie już miała nikogo ze swych bliskich
z młodych lat prócz pani de Saint-Simon i pani de Lauzun,
że będą gawędzić razem o tym, co widziały i robiły, i mówiła
tak aż do chwili, kiedy trzeba już było iść na kazanie.
Kochała szczerze księcia de Berry, a także księżnę, którą chciała mieć jakby za córkę. Miała wielkie względy dla starej księżny Orleańskiej i tkliwe uczucie żywiła dla jej męża, królewskiego brata, który także kochał ją szczerze i zawsze starał się urządzać dla niej jakieś przyjemności i rozrywki, kiedy tylko mógł.
Cała ta sympatia przeszła następnie na młodego księcia Orleańskiego, którym interesowała się żywo, niezależnie od bliskiej
przyjaźni, jaka się zawiązała później między nią a młodą księżną.
Wiedzieli oni o tym uczuciu i korzystali z niego, by uzyskiwać
za jej pośrednictwem różne rzeczy od króla i pani de Maintenon.
Zachowała głębokie, zawsze żywe przywiązanie dla księcia i księżnej Sabaudzkiej [swych rodziców], a również dla swego kraju,
co czasem objawiało się wbrew jej chęci. Siła jej charakteru
i roztropność ujawniły się szczególnie po zerwaniu stosunków
dyplomatycznych. Król był na tyle delikatny, że unikał w jej
obecności wszelkich rozmów o Sabaudii, ona zaś na tyle zręczna,
że zachowywała wymowne milczenie, które przerywane było
tylko czasami jakby mimo woli wypowiedzianymi słowami, pozwalającymi się domyślać, iż czuje się Francuzką, choć równo-
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cześnie dawała odczuć, że nie wygnała ze swego serca ani ojca,
ani ojczyzny. Widzieliśmy już, jak bardzo była związana przyjaźnią, wspólnymi interesami i stosunkami z królową swą siostrą.
Przy tak wielkich, rzadkich i miłych zaletach miała też wady
właściwe księżnej i kobiecie, nie jeżeli chodzi o wierność
i pewność w dochowywaniu tajemnic, które można było w niej
ukryć jak w studni, ani też o delikatność w stosunku do spraw
innych ludzi, lecz o clenie, które czyniły jej obraz bardziej
ludzkim. Przyjaźnie jej były zależne od chwilowych planów,
od przyjemności, przyzwyczajenia, potrzeby. Przyjaźń dla pani
de Saint-Simon była tu jedynym wyjątkiem, jaki znałem; sama
księżna przyznawała się do tego z takim wdziękiem i naiwnością,
że ta osobliwa wada była u niej prawie znośna. Jak już powiedziano, chciała się podobać wszystkim; nie mogła się jednak
obronić przed tym, że byli i tacy, co jej się podobali. Po jej
przyjeździe na dwór i jeszcze długi czas potem trzymano ją
w wielkim odosobnieniu, lecz później zbliżyło się do niej parę
rzekomo żałujących za grzechy starszych dam, których romantyczne usposobienie pozostało co najmniej zalotne, jeżeli zgrzybiałość wieku wygnała już przyjemności. Stopniowo coraz bardziej oddana życiu światowemu, wybierała towarzyszy młodości,
kierując się więcej względami, jakie umieli zdobyć, niż posiadaną przez nich zasługą. Wrodzona łatwość obcowania, właściwa
księżnej, sprawiała, iż dostosowywała się do osób sobie najbliższych; posiadała też cechę, której nie umiano właściwie wykorzystać, mianowicie lubiła tak samo, i równie dobrze się czuła
i bawiła na poważnych popołudniowych zebraniach, urozmaiconych lekturami i pożytecznymi rozmowami, głównie na tematy
religijne i historyczne, prowadzonymi ze starszymi damami
z jej otoczenia, jak i podczas konwersacji swobodniejszych,
szeptanych na ucho, do których raczej dawała się wciągać, niż
sama ich szukała, powstrzymywana wrodzoną nieśmiałością
i resztkami wstydliwości. Prawdą jest jednak, że posunęła się
w tym dość daleko, i księżna, która byłaby mniej miła i mniej
powszechnie kochana, by już nie powiedzieć: uwielbiana, znalazłaby się w bardzo poważnych tarapatach. Jej śmierć odsłoniła
wyraźnie tego rodzaju tajemnice. Jakież było zdziwienie króla
i całego dworu, kiedy w tych ostatnich tak strasznych chwilach,
gdy człowiek przestaje się już obawiać tego, co go może jeszcze
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w życiu spotkać, i kiedy teraźniejszość przestaje również istnieć,
księżna zażądała innego spowiednika i odrzuciła nawet możliwość przyjęcia kogokolwiek z jego zakonu dla udzielenia jej
ostatnich sakramentów!
Mówiliśmy już w innym miejscu, że tylko jej małżonek i król
nic o niczym nie wiedzieli, że pani de Maintenon była poinformowana i pilnie baczyła, by obaj pozostali w nieświadomości,
podczas gdy straszyła nimi księżnę. Kochała jednak lub raczej
uwielbiała księżnę Burgundzką, której zachowanie i urok podbiły zupełnie jej serce. Księżna bawiła króla z wielkim pożytkiem dla pani de Maintenon; bawiła również ją i, co jest
pewne, choć zadziwiające, starsza pani szukała nieraz w młodej
oparcia, a czasem i rady. Przy całym swym zamiłowaniu do
przygód miłosnych nigdy chyba żadna kobieta nie przejmowała
się mniej swoim wyglądem ani mniej od niej poświęcała temu
uwagi i zabiegów. Toaleta księżny Burgundzkiej była gotowa
w ciągu minuty, a nawet to niewiele robiła tylko dla dworu.
Myślała o stroju jedynie wtedy, gdy szła na bal lub zabawę,
a klejnotów i ozdób używała przy innych okazjach zawsze jak
najmniej, wkładała je tylko dlatego, by zrobić przyjemność królowi. Wraz z nią znikła radość, znikły przyjemności, rozrywki
i wdzięk, ciemności okryły cały dwór; ożywiała wszystko, wypełniała sobą każdy zakątek, zajmowała wszystkich, wciskała
się wszędzie. Jeżeli dwór istniał jeszcze po jej odejściu, to tylko
po to, by tęsknić i wspominać. Nigdy nie było księżnej równie
żałowanej ani żadna tak godna tego nie była, więc też i żal
po niej nie mógł się zatrzeć, a mimowolny i utajony smutek
pozostał i nic nie mogło go zmniejszyć.
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KSIĄŻĘ CONTI KRÓLEM POLSKIM

W tymże roku [1696] inna śmierć wywołała więcej rozgłosu
na świecie i miała większe następstwa. Mam na myśli nagły
zgon sławnego króla polskiego, Jana Sobieskiego. Ten wielki
człowiek jest tak znany, że nie będę się tu nad nim dłużej
zatrzymywał.
Król [Ludwik XIV] przyspieszył umyślnie powrót wszystkich
książąt krwi z wojska, by nie okazać, którego z nich bardziej
pragnie widzieć. Ksiądz de Polignac91, ambasador nasz w Polsce, sądził, że uda mu się na elekcji przeprowadzić wybór
księcia Conti. Doniósł o tym, a król, który by się chętnie pozbył
księcia tak zasłużonego i powszechnie znanego, a przy tym
niezbyt przezeń lubianego, wszystkie myśli obrócił na wyniesienie go na tron polski. Kandydatami byli: elektorzy bawarski, saski, palatyn, książę Lotaryński92. Pomimo że Polacy wypowiedzieli się przeciw Piastowi, synowie zmarłego króla, zarówno na skutek zwyczaju, jak i zasług tak wielkiego człowieka,
jakim był Jan Sobieski, również mieliby za sobą wiele głosów.
Przeszkodziło temu niebywałe skąpstwo królowej wdowy, która
wszystko sprzedała i złupiła, oraz jej wyniosłość, dzięki czemu
dzieci jej były nie lubiane, ona zaś z nimi w ciągłej żyła niezgodzie.93 Jakub, syn najstarszy, był z matką w złych stosunkach, a poza tym urodził się, nim jeszcze ojciec został królem,
co znacznie zmniejszało jego szansę. Nie był zresztą lubiany,
a małżeństwo z księżniczką Palatynatu, siostrą cesarzowej, czyniło go u szlachty podejrzanym. Cesarz go popierał, matka
zwalczała. Chciała jednego z dwu młodszych, ale bardziej niż
do synów przywiązana była do swych skarbów. Elektor bawar-
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ski, jej zięć, był lubiany przez zmarłego króla i znany jako
wódz. Elektor saski miał również tę drugą zaletę, a poza tym
dzięki bliskiemu sąsiedztwu wiedziano o jego łagodności i szczodrości. Książę Lotaryński był siostrzeńcem cesarza i synem królowej polskiej, a także jednym z największych wodzów swoich
czasów; cesarz popierał go bardziej niż Jakuba Sobieskiego.
Wreszcie książę Ludwik Badeński także stanął do współzawodnictwa; był to doświadczony dowódca; być może, bardziej
nim powodował zaszczyt pretendowania do tronu niż nadzieja
zwycięstwa.
Urodzenie księcia Conti, o tyle wyższe od innych kandydatów, miłe obejście i talenta wojskowe, którymi tak zabłysnął
na Węgrzech94 i wsławił się również potem, sława, jaka płynęła stąd, że był bratankiem i wychowankiem Wielkiego Kondeusza, wreszcie ciotecznym bratem hrabiego de Saint-Pol95,
tak powszechnie żałowanego w Polsce, a którego głosy po jego
śmierci odziedziczył książę Conti — oto na czym opierał swe
nadzieje ksiądz de Polignac. Dla siebie widział on już jako
zapłatę kapelusz kardynalski, w czym Polacy niezbyt się lubują,
tak że królowie ich dają tę godność zwykle cudzoziemcom,
z czego i Francuzi korzystali. Król chciał więc zobaczyć, co
książę Conti zdoła osiągnąć. Parę razy rozmawiał z nim sam
na sam, co się nigdy przedtem nie zdarzało. Sprzedał za sześćset tysięcy liwrów ziemie różnym finansistom z prawem odkupu w ciągu trzech lat za tę samą cenę. Pieniądze uzyskane
w ten sposób posłano do Polski, król zaś zobowiązał się zwrócić
je nabywcom w wypadku, gdyby się elekcja nie powiodła.
W czasie tak krytycznym dla kandydatów królewicze Aleksander i Konstanty Sobiescy wojażowali i przybyli aż do Paryża
po odbiór orderu Sw. Ducha. Nosili go jeszcze przed śmiercią
ojca, który bardzo usilnie zabiegał dla nich o to. Aby zbadać,
czy ceremoniał, jakiego się domagali, może im być przyznany,
pozostawali na razie incognito, król jednak dał im prawo,
przysługujące tylko ludziom utytułowanym, ucałowania księżnych: Burgundzkiej i Orleańskiej. Wreszcie znudzili się swym
incognito, które im nic nie dało poza pewnością, iż nie uzyskają
wyróżnienia, o jakie się starali, i wyrzekli się nadziei odebrania
orderu. Dwór francuski był bardzo niezadowolony z polityki
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ich matki. Pod pozorem konieczności powrotu przed elekcją,
pożegnali się z królem i wyjechali w połowie kwietnia [1697].
Tymczasem z Polski zaczęły nadchodzić wieści już mniej
pomyślne. Ze zdziwieniem dowiedziano się, iż ksiądz de Polignac
poszedł znacznie za daleko w obietnicach, między innymi zobowiązał się, że książę Conti zdobędzie własnymi środkami
Kamieniec Podolski, zajęty przez Turków, i że dokona tego
przed koronacją. Żaden człowiek prywatny, choćby nie wiem
jak potężny, bogaty i wspomagany, nie mógł sobie pochlebiać,
iż podoła takim kosztom. Uzależniać ważność elekcji od losów
niepewnych długiego oblężenia — było to narazić ponadto księcia krwi na możliwą zdradę tych wszystkich, którzy byli
zainteresowani w jego upadku, gdyż zaangażowali się już przedtem po stronie innych kandydatów. Zatroskano się tym na
dworze francuskim tak bardzo, że posłano do Polski Forvala96,
aby zorientował się lepiej w przyrzeczeniach księdza de Polignac, starał się naprawić to, co tamten zepsuł, i przekazał bardziej bezstronny i jasny obraz całej tej sprawy. Wkrótce potem
przybył do Paryża pewien szlachcic od kardynała Radziejowskiego97, arcybiskupa gnieźnieńskiego, przywódcy stronnictwa księcia Conti, a ponadto prymasa, co mu dawało władzę
nad Rzeczpospolitą w okresie interregnum, między śmiercią
jednego króla a wyborem drugiego. Poselstwo, jakie przywiózł
dla króla i księcia, wzbudziło nowe nadzieje, ale też i obawy
co do słuszności postępowania księdza de Polignac. Będąc poprzednio w doskonałych stosunkach z królową, pokłócił się
z nią aż do publicznych wybuchów i nieprzyzwoitości. Uznano
za stosowne posłać tam księdza de Chateauneuf jako mentora.
Zawiózł on księdzu de Polignac ścisłe polecenie, by nic nie
przedsiębrał bez porozumienia z nim. Był to brat naszego
ambasadora w Konstantynopolu, obaj Sabaudczycy, inteligentni,
oczytani w literaturze pięknej, doskonale prowadzący sprawy
polityczne; starszy bardziej przemyślny, młodszy głębszy i rozsądniejszy. Postanowiono poczekać, aż zorientuje się dobrze
w sytuacji w Polsce, nadeśle dokładne informacje, po czym
dopiero zapadnie decyzja.
Książę Conti był nader daleki od pożądania sukcesu, jakim
byłoby wyniesienie go na tron, o którym nigdy nie marzył;
można nawet powiedzieć, że się tego lękał. Był księciem krwi
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i choć źle widziany przez króla, cieszył się powszechnym szacunkiem i sympatią. Darzono go nawet współczuciem, jakie
budziło jego odsunięcie i swego rodzaju niełaska, a także porównanie, jakie czyniono między nim, tak ogołoconym, a księciem du Maine tak obsypanym dobrodziejstwami, na koniec
przewaga, jaką zyskał nad nim książę de Vendôme dostając
dowództwo armii, co wywoływało powszechne oburzenie. Wychowany wraz z delfinem, nader z nim zaprzyjaźniony i zawsze
na najlepszej stopie, liczył na to, że odbije sobie wszystko z nawiązką, gdy przyjdzie czas jego panowania. Wreszcie, był namiętnie zakochany w księżnej de Bourbon, uroczej zarówno
pod względem umysłu, jak i z oblicza; a choć książę de Bourbon
był dziwakiem, niezwykle zazdrosnym, niemniej jednak książę
Conti był bardzo szczęśliwy. Zbliżało go to coraz bardziej tą
tajemną drogą do delfina, z którym księżna de Bourbon przyjaźniła się dzięki swej dyskretnej zażyłości z panną la Choin.
Za wiele było tego wszystkiego, by blask korony zdołał przemóc
wstręt do opuszczenia kraju na zawsze — toteż w całej tej
sprawie książę Conti zdawał się nadzwyczaj chłodny, bardzo
starannie pilnował, by wzięto pod uwagę wszystkie trudności,
i tak wolno się do niej zabierał, iż łatwo było opory jego
spostrzec.
Ksiądz de Chateauneuf, przybywając do Polski, zastał tu już
królewicza Jakuba pogodzonego z królową matką, a księdza
de Polignac perorującego przeciwko niej i jej stronnictwu, nie
licząc się z niczym, gdyż zawiedziona w nadziejach co do synów,
związała się z cesarzem, ten zaś z braku pieniędzy porzucił księcia Lotaryńskiego i popierał otwarcie elektora saskiego, jedynego
już teraz rywala księcia Conti. Elektor saski wyrzekł się religii
protestanckiej na ręce księcia Sachsen-Naumburg, biskupa Raab,
namiętnie przywiązanego do Austrii. Obiecał dwanaście milionów, utrzymanie wielu wojsk, zwłaszcza piechoty, najpotrzebniejszej dla odzyskania Kamieńca, następnie zobowiązał się
przyłączyć do Polski Śląsk oraz uzyskać na to zgodę cesarza
za cenę odstąpienia mu pewnych ziem saskich. Zapewnił też
sobie poparcie Moskwy i spokój ze strony władców skandynawskich. Zdobył sobie biskupa kujawskiego i paru innych
biskupów, hetmana wielkiego koronnego Jabłonowskiego oraz
hetmana polnego koronnego i polnego litewskiego wraz z kil-
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koma innymi senatorami i pomniejszymi panami, którzy mu
pozyskali cztery województwa. Nadzieje na kapelusz kardynalski skłoniły w jego stronę Davię, nuncjusza papieskiego98,
a to pod pozorem nawrócenia potężnego elektora, dziedzicznego
przywódcy i oficjalnego protektora protestantów niemieckich.
Wszystko to zdziałał w największej tajemnicy, po czym ruszył
na czele swej armii na Śląsk i pod pozorem niesienia pomocy
armii cesarskiej na Węgrzech, gdzie miał objąć komendę nad
nią, zbliżył się bardzo do granic polskich.
Z drugiej strony kardynał Radziejowski, głowa Rzeczypospolitej podczas bezkrólewia jako prymas polski i arcybiskup
gnieźnieński, książę Sapieha, hetman wielki litewski, i Bieliński, marszałek sejmu elekcyjnego99, stali na czele stronnictwa
księcia Conti wraz ze wszystkimi prawie senatorami, dygnitarzami koronnymi i wojskiem — nad którym dowództwo objął
w braku obu hetmanów wielki łowczy koronny — oraz dwudziestu ośmiu województwami.
Elekcja zaczęła się 27 czerwca i tego samego dnia się zakończyła. Biskup [kujawski], hetman wielki koronny Jabłonowski, hetman polny Potocki100 i ich zwolennicy, poparci przez
województwa: krakowskie, kujawskie, sieradzkie i mazowieckie,
wystąpili przeciw nim. Biskup krakowski101 okazał akt uroczystego wyrzeczenia się herezji, podpisany przez biskupa Raab, z podpisem uwierzytelnionym przez nuncjusza Davie. Wybrali elektora saskiego i biskup kujawski, wbrew wszelkim zwyczajom,
przepisom i prawu przysługującemu jedynie prymasowi na polu
elekcyjnym, proklamował go królem polskim i wielkim księciem
litewskim, po czym zaintonował Te Deum, które jego stronnicy
natychmiast odśpiewali. Tymczasem prymas ze swoimi ludźmi
i z dwudziestu ośmiu województwami proklamował księcia Conti.
Książę Radziwiłł102, widząc rozbicie, zamyślił pozyskać województwo mazowieckie, gdzie miał wielu wasali; poszedł też
wprost na nie. Zawołano, iż będzie zabity, jeśli nie zawróci.
Zamiast się zawahać, przyśpieszył kroku i, chwyciwszy chorągiew województwa, odkrzyknął, by go zabito albo usłuchano;
wszyscy poszli za nim. Poszedł więc dalej z tłumem senatorów
i posłów do Warszawy, wraz z prymasem, który wszedł do
katedry Sw. Jana (jako że Warszawa należy do diecezji poznańskiej), odśpiewał Te Deum i kazał dać salwę armatnią, zgodnie
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ze wszystkimi obowiązującymi zwyczajami, przepisami i prawami.
Galleran, sekretarz księdza de Polignac, przybył z tą dobrą
nowiną do Marly wcześnie rano 11 lipca. Król zachował ją
w sekrecie i posłał po delfina oraz po księcia Conti. Po spacerze
odbytym razem z księciem Conti, podczas którego o Polsce nie
było nawet mowy, król poszedł do pani de Maintenon i tu kazał
zawezwać Torcy'ego i księcia Conti, który padł przed nim na
kolana. Kurier przywiózł listy do księcia od księdza de Polignac
i od księdza de Chateauneuf — w obu był tytułowany królem,
oba nosiły nagłówek: „Jego Królewska Mość Król Polski."
Król po złożeniu mu powinszowań i przyjęciu podzięki chciał
go także tytułować królem polskim. Książę jednak błagał go,
by tego nie czynił, póki elekcja nie stanie się faktem dokonanym i nie będzie zabezpieczona, aby nie sprawił kłopotu, jeżeli
wbrew wszelkim nadziejom nastąpi zmiana na korzyść elektora
saskiego. Skromność ta, choć płynęła z ukrytej chęci, by tak
się stało, została przez króla bardzo pochwalona, a prośba przyjęta. Niemniej jednak król zapragnął zaraz nowinę rozgłosić.
Elektorowa saska, gorliwa protestantka, tyle tylko wiedziała
o zamiarach i poczynaniach męża, ile ukryć się przed nią nie
dało. W tym, o czym się dowiedziała, przeszkadzała, ile mogła, a gdy doszła do niej wieść, że stał się katolikiem w sam
dzień Sw. Trójcy, tak się przejęła, że urodziła przedwcześnie
dziecko. Posłała do swego ojca, elektora brandenburskiego, z wezwaniem, by ruszył do Saksonii i objął kraj w posiadanie; był on
jednak na tyle rozsądny, iż nie poszedł za tą radą. Na czas nieobecności zastępował elektora mąż księżny Fürstenberg, którą
mamy teraz w Paryżu, katolik. Objął rządy, ale elektorowa nie
mogła nigdy ścierpieć, by w Dreźnie odprawiano mszę. Podczas
tych niesnasek domowych elektor zbliżył się pod sam Kraków
z pięciu czy sześciu tysiącami swoich ludzi i mnóstwem polskich
stronników.
Mimo to stronnicy księcia Conti trzymali się mocno i 30 sierpnia przybył z Polski kurier z nowinami, które stały się powodem decyzji podjętych tego samego dnia i nazajutrz, oraz
długiej audiencji, jakiej król udzielił w niedzielę, l września,
przed mszą w swoim gabinecie w Wersalu księciu Conti. Książę
wyszedł z niej ze łzami w oczach; natychmiast też rozeszła się

256

wieść, że jedzie do Polski. Prosił króla, by nie traktował księżnej103 jego żony jako królowej, póki nie nadejdzie wiadomość
o jego koronacji, aby uniknąć kłopotu, w razie gdyby wyprawa
się nie udała i musiał wracać. Król dał mu gotówką dwa miliony
czterysta tysięcy liwrów do zabrania ze sobą, sto tysięcy na
ekwipunek, poza tym wszystkie fundusze przesłane do Polski,
które zobowiązał się wypłacić Samuel Bernard104, zarówno na
zlecenie króla, jak i księcia Conti. Ten pozostał jeszcze w poniedziałek w Paryżu, a 3 września we wtorek wieczór wyjechał
do Dunkierki. Słynny Jan Bart105 gwarantował za szczęśliwy
przejazd — mimo floty nieprzyjacielskiej stojącej przed portem — i słowa dotrzymał.
Bardzo różnorodne uczucia widziano podczas pożegnań przed
tą podróżą. Król, uszczęśliwiony z pozbycia się w sposób zaszczytny księcia, któremu nigdy nie darował wyprawy na Węgry
ani tym bardziej sławy położonych zasług i ogólnego uznania
na własnym dworze, i to na jego oczach, sławy, której nie mogła
przyćmić nawet chęć przypodobania się monarsze i obawa ściągnięcia na siebie jego niełaski, król, mówię, nie potrafił ukryć
radości z wyjazdu księcia na zawsze ani skwapliwości, z jaką
go wysyłał. Łatwo było odróżnić to uczucie osobiste od niewielkiego zaszczytu, jaki dawało posiadanie księcia swej krwi
władcą kraju, który grał niewielką rolę na północy, a królowi
swemu żadnej grać nie pozwalał. Wszyscy domagali się księcia
Conti na czele naszych armii: elekcja uwalniała króla od tego
dokuczliwego powszechnego pragnienia, jego zaś ukochanego
syna, księcia du Maine, od niekorzystnego dlań kontrastu;
usuwała poza tym jedynego potomka, którego krew nie była
skażona mieszaniną z bastardami, a którego kompletne ubóstwo
wywoływało jednocześnie powszechne oburzenie, aby nie rzec
więcej, wobec olbrzymich dotacji dla innych, urodzonych z nieprawego łoża, lub też tych, którzy wprawdzie pochodzili z krwi
królewskiej, ale obdarowani zostali tylko dzięki małżeństwom
z dziećmi nieślubnymi.
Księżna Conti czując zmowę przygniatającą męża, którego
kochała i z którym dzieliła losy, zdała się jednak uniesiona
radością na myśl, że będzie panującym. Książę Kondeusz,
o wiele bardziej czuły na sławę zdobycia korony przez zięcia,
tym bardziej iż cenił go i nie mógł się oprzeć miłości ku niemu,
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ukrywał pod tym uczuciem również radość z nastania spokoju
rodzinnego. Książę de Bourbon wahał się między wściekłością,
jaką budziła w nim zazdrość wobec zasług o tyle wyższych
i tak wspaniale nagrodzonych zaszczytnym wyborem, a satysfakcją, iż pozbędzie się codziennych ukłuć swej miłości własnej
przez tę wyższość i inną jeszcze, gorszą dla małżonka o tak
zazdrosnym usposobieniu. Któż wzbudzał litość? Księżna de
Bourbon. Kochała, była pożądaną, i to bardziej od korony, jak
się to jasno wszystkim ukazało. Musiała brać udział w tak
bliskim wywyższeniu, w radości króla i całej rodziny, która
ją obserwowała, która wszystko wiedziała, ale nie mogła nic
uczynić, jako że pozory były zachowywane. Delfin, nieco wzruszony, ale ostatecznie zadowolony z ogólnej radości, nie dał
wzruszeniu przemóc swej apatii. Książę du Maine, w głębi
duszy uradowany wybawieniem tak wielkim i nieoczekiwanym,
przybrał twarz i zachowanie, jakie chciał i uznał, iż przystoi
okolicznościom. Wielki świat był rozdarty między bólem z powodu utraty ulubieńca a radością z jego ukoronowania. Książę
Orleański i jego syn dość zadowoleni. Pani de Maintenon tryumfowała w swym zamknięciu. Wojska, utraciwszy nadzieję ujrzenia księcia Conti znów kiedyś na swym czele, mniej martwiły
się, że był dla nich stracony, jak cieszyły się jego królewskim
wywyższeniem. Co zaś do niego samego, wyznać trzeba, iż —
pogrążony w najgłębszym żalu po tylu przeszkodach, trudnościach i zwłokach — nie stanął na wysokości tak świetnego wyboru i nie zdołał ukryć pragnienia, by mu się w końcu nie
udało, ani też nadziei, że tak się stanie.
Był jeszcze w Paryżu, gdy przybył kurier od prymasa do
króla, wzywający do pośpiechu. Torcy zaniósł mu listy, w których tytułowano go królem. Wyjechał wreszcie we wtorek
3 [września] o 11 wieczór. Z nie domkniętego kufra wysypały
mu się po drodze dwa tysiące dukatów, których część odniesiono
potem do Paryża do pałacu Contich. We czwartek po południu
przybył do Dunkierki, gdzie już czekały przygotowane pieniądze. Wiatr przeciwny sprawił, że wyjechał dopiero w piątek
wieczorem, na pięciu fregatach z pięćdziesięcioma tylko osobami
świty. Kawaler de Sillery, jego pierwszy koniuszy, brat Puysieulxa i biskupa Soissons, wyjechał z nim razem; przed samym
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wyjazdem ożenił się z panną Bigot, bardzo bogatą i inteligentną, z którą żył już od bardzo dawna.
Książę Conti spotkał dziewięć dużych okrętów nieprzyjacielskich czekających na niego przy ujściu Mozy. Silny wiatr przeszkodził im go dopędzić, choć robiły wszystko, by to uczynić.
Tymczasem król dostawał od księdza de Polignac wieści coraz
bardziej pomyślne o zjeździe szlachty w Warszawie. Ambasador
ten oczekiwał przyjazdu księcia z jak największą ufnością.
Czterdzieści pięć dni pozostawał bez żadnej wiadomości od
nas — królowa polska usunęła się do Gdańska, zamieszkała
u naczelnika poczty, przejmowała całą korespondencję i w końcu, aby go wykpić, posłała księdzu wszystkie puste koperty.
Książę przejechał Sund bez przeszkód, gdyż król duński pragnął zachować neutralność. 15 [września] stał z królową w oknach
pałacu kronenburskiego, aby widzieć przejazd. Bart, widząc, że
pałac nie oddaje salutu, wahał się, czy dać salwę, w końcu
jednak kazał dać ze wszystkich armat, na co pałac odpowiedział
wszystkimi swymi działami ze względu na księcia, ten zaś polecił raz jeszcze strzelić. 17 [września] był już w porcie kopenhaskim, gdzie witał go hrabia Guldenlew, który był parokrotnie
we Francji, oraz inni panowie. Przedstawił ich Bonrepaus,
ambasador francuski w Danii.
Tymczasem elektor saski nie tracił czasu. Prymas napisał do
niego błagając, by uszanował wolność Polaków i wycofał się
z granic kraju, skoro książę Conti wybrany został królem zgodnie ze wszystkimi prawami. Zjazd szlachty w Warszawie ustanowił straż przy zwłokach króla nieboszczyka, aby go nie porwano i nie zawieziono do Krakowa, gdzie zwyczaj każe grzebać
zmarłego króla i koronować następcę podczas jednej i tej samej
ceremonii. Elektor sądził, że wszystko zależy od siły i szybkości
działania. W jednym z zamków królewskich pod Krakowem
przyjął pokłon od przywódców swego stronnictwa, którzy odebrali od niego przysięgę na pacta conventa, przywiedli go na zamek krakowski, gdzie też zamieszkał. Na zamku tym przechowywane są insygnia królewskie oraz korona. Zawładnięto nimi
po wyłamaniu drzwi do skarbca, gdzie były zamknięte. Następnie wystawiono katafalk w katedrze, jakby zMarly król był
na nim, odprawiono egzekwie i biskup kujawski w otoczeniu
paru innych, wobec przywódców i tłumu stronników, koronował
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elektora. Prymas wystosował manifest przeciw złamaniu praw
jego i królestwa przez biskupa kujawskiego i stronnictwo saskie,
a jednocześnie słał uniwersały na sejmiki w celu wyboru posłów
na sejm, który by rozstrzygnął sprawę podwójnej elekcji.
Natychmiast potem, to jest 25 września, przybił książę Conti
do portu gdańskiego, gdzie powitał go ksiądz de Chateauneuf,
który na niego czekał. Miasto opowiedziało się po stronie saskiej,
nikt go nie witał z mieszczan, a z Polaków tylko nieliczni, i to
mało znaczni, przyszli na pokład. Pozostał na statku czekając
na poselstwo, które mu obiecywano, pod wodzą księcia Lubomirskiego106, oraz na wojska, które miał przyprowadzić książę
Sapieha. Tymczasem gdańszczanie odmówili żywności naszym
fregatom i żądali opuszczenia portu. Nareszcie przybyło poselstwo z biskupem płockim na czele i złożyło pokłon księciu Conti
na fregacie. Lubomirski był przy części wojsk koronnych, które
stały po stronie księcia Conti. Wielu Polaków przybyło go powitać, między innymi Przyjemski, podczaszy koronny, jego
gorący zwolennik.107 Biskup płocki wydał wielką ucztę na cześć
księcia koło klasztoru oliwskiego, z udziałem wszystkich co
znaczniejszych Polaków.108 Pili na cześć swego króla, on zaś
nie przyjął jeszcze tego tytułu i wzniósł toast za wolność
Rzeczypospolitej. Pewien szlachcic gaskoński ze świty księcia
Marege, którego dowcipy i docinki pokłóciły ze wszystkimi,
ledwie wstawszy z ciężkiej choroby wyjechał ze swym panem.
Był na uczcie, gdzie pito szczerze po polsku. Zmuszano go,
choć bronił się, jak mógł. Książę przyszedł mu z pomocą tłumacząc, że jest chory, ale Polacy, którzy, chcąc, by ich zrozumiano, mówili wszyscy po łacinie, i to kiepska łaciną, nie uznali
całkiem tego usprawiedliwienia i zakrzyknęli wściekle: „Bibat
et moriatur!"* Marege, bardzo dowcipny, ale też choleryk, nie
mógł się uspokoić, jeszcze gdy to opowiadał po powrocie, i wywoływał mnóstwo śmiechu tą przygodą.
Tymczasem listy obu naszych księży pozwalały wszystkiego
się spodziewać, a listy księcia Conti — wszystkiego się obawiać.
Pisał, że dziesięć milionów nie wystarczyłoby mu, by wywiązać
się z obietnic poczynionych przez księdza de Polignac. Ksiądz
liczył na nie, a ci, których zdobył tym sposobem, pragnęli ujrzeć
* Niech pije i umiera!
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rzeczy konkretne, nim konkretnie działać zaczną. To właśnie
zatrzymało w miejscu księcia Sapiehę i armię litewską, która
miała przyłączyć się do księcia Conti pozostającego wciąż na
pokładzie fregaty w porcie i zdecydowanego nie wkraczać na
ląd, póki nie ujrzy wojska na brzegu, gotowego go poprzeć.
Zamiast wojska, które nie uczyniło ani kroku w jego stronę,
widział tylko tłum chciwych Polaków, naciskających go, by
spełnił obietnice księdza de Polignac. Chęć sukcesu w wielkiej
sprawie, po której spodziewał się kardynalskiej purpury, oślepiła księdza i kazała zaciągnąć zobowiązania niemożliwe do spełnienia. Sam we wszystkim omamiony, wprowadził następnie w
błąd króla i księcia Conti.
Choć prymas trzymał się dobrze z częścią stronnictwa i wojska w swoim pałacu w Łowiczu, jednak brak żywności, zbliżające się zamarzanie wód przybrzeżnych, nieobecność wojska
i szlachty, wreszcie sporo dezercji ze stronnictwa wobec niemożności spełnienia obietnic księdza de Polignac — oto co wystarczyłoby aż nadto, by skłonić do powrotu nawet kandydata
bardziej spragnionego korony, niż był nim książę Conti. Grał
rolę smutną i upokarzającą dla siebie i dla Francji. Przez nikogo
nie przyjęty, przez wszystkich łajany, nie śmiać lądować we
wrogiej prowincji, gdzie mu nawet żywności odmawiano i okręty odganiano — posłał królowi swą decyzję i uzasadnił ją. Król
pochwalił jego racje głośno przed księciem Kondeuszem i posłał
Torcy'ego, by w jego imieniu wyraził księżnej żal, iż nie będzie
królową, i radość, że mąż jej wróci (wiemy już, co o tej radości
króla myśleć). Jednocześnie polecił księżom de Polignac i de
Chateauneuf wracać także. Oddział jazdy saskiej z trzech tysięcy ludzi złożony podjechał potajemnie pod klasztor oliwski,
by porwać księdza, jeśliby wylądował. Ksiądz de Polignac
wymknął im się z wielką biedą, i wydany przez gdańszczan,
stracił wszystko, co miał.
Bart rozwinął żagle 6 listopada, ale nie mógł wyjechać z portu
wcześniej aż ósmego. Po drodze zagarnął pięć okrętów gdańskich.
Fregata księcia utknęła piętnastego na mieliźnie pod Kopenhagą,
wsiadł więc do szalupy, przybił do brzegu i nocował u hrabiego
de Guldenlew. Następnie odwiedził króla duńskiego incognito,
pod nazwiskiem hrabiego d'Alais. Wsiadł na okręt dziewiętnastego, pozostawiając pięć okrętów gdańskich w depozycie królo-
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wi duńskiemu. 10 grudnia przybył do Nieuportu, gdyż tymczasem
zawarto pokój; dokończył więc podróży drogą lądową. Dwunastego we czwartek wieczór stanął w Paryżu, gdzie chętniej się
znalazł niż w Warszawie. Nazajutrz rano, trzynastego, powitał
króla, który go przyjął doskonale, choć w głębi ducha bardzo
niezadowolony z jego powrotu. Książę nie miał szczęścia w całej
tej podróży i nie widział wcale prymasa. Przyjemski, którego
najbardziej chwalił, powiedział mu na statku, że gdyby był wiedział, iż książę ma zamiar rzeczywiście przyjechać, byłby wyjechał naprzeciw niego do Francji, aby go od tego odwieść, tak
mało było widoków powodzenia.
Książę, który nie umiał ukryć rozpaczy przy wyjeździe, nie
mógł przeszkodzić temu, by dostrzeżono jego wielką radość z powrotu. Zastał księcia Burgundzkiego już po ślubie z księżniczką
Sabaudzką.
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KSIĄŻĘ CONTI (1664—1709)

Książę Conti wygląd miał czarujący. Nawet braki fizyczne
i duchowe dodawały mu jeszcze" wdzięku. Ramiona zbyt wysokie, głowa lekko pochylona na jedną stronę, śmiech, który
u kogo innego porównano by do ryku osła; poza tym był niesłychanie roztargniony. Nadskakujący wobec wszystkich kobiet,
zakochany w niejednej, dobrze traktowany przez wiele, był
poza tym przymilny w stosunku do wszystkich mężczyzn. Jego
ambicją było podobać się szewcowi, służącemu, tragarzowi
lektyki, zarówno jak ministrowi, wielkim panom, dowódcom
wojsk; a czynił to w sposób tak naturalny, że skutek był niewątpliwy. Był też stałym ulubieńcem towarzystwa, dworu, wojska, bożyszczem ludu i żołnierzy, bohaterem dla oficerów, nadzieją wszystkiego, co najwybitniejsze, ulubieńcem parlamentu, przyjacielem z wyboru uczonych, a często nawet podziwem
Sorbony, prawników, astronomów i najpoważniejszych matematyków. Był to umysł starannie wykształcony, światły, jasny,
wnikliwy, rozległy, człowiek wielce oczytany, nie zapominający
niczego, znający historię zarówno powszechną, jak i swego
kraju, genealogię, jej mrzonki i prawdziwe wartości. Pamiętał zawsze, skąd zna każdy fakt i każdą rzecz, i umiał ocenić
źródła; pamiętał też i osądzał wszystko, czego dowiedział się
w rozmowach, bez chaosu, bez pomieszania pojęć, nieomylnie
i z wyjątkową jasnością.
Pan de Montausier i biskup Meaux [Bossuet], mając nadzór
nad jego wychowaniem, gdyż wychowywał się razem z delfinem, zawsze tkliwie go kochali, on zaś odpłacał im się miłością
i zaufaniem. Tak samo darzyli go uczuciem książęta de Che-
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vreuse i de Beauvillier, arcybiskup Cambray [Fenelon] oraz
kardynałowie d'Estrees i de Janson. Bohater narodowy książę
Kondeusz nie ukrywał, że woli go nawet od własnych dzieci.
Był on pociechą jego ostatnich lat. W czasie wygnania i niełaski księcia dopełnił u jego boku swojej edukacji; napisał pod
jego okiem wiele ciekawych rzeczy. Był też bliskim sercu powiernikiem księcia de Luxembourg w ostatnich latach jego życia.
Nauka i zabawa, sprawy poważne i przyjemne, wszystko
znajdowało u niego swój czas i swoje miejsce. Miał przyjaciół;
umiał ich dobierać, odwiedzać, współżyć z nimi, dostosowywać
się do ich poziomu, kultywować przyjaźń, nie wywyższając
się ani też poniżając. Niezależnie od miłostek, z niektórymi damami utrzymywał przyjaźń. Co się tyczy tych miłostek, zarzucano mu różnorakie i miała to być rzekomo jedna z jego wspólnych cech z Cezarem.
Łagodny, nawet zbyt układny w stosunkach z ludźmi, uprzejmy niezwykle, lecz uprzejmością zależną od stanowiska, wieku
i zasługi, zawsze pełną umiaru. Nie uchybiał w niczym nikomu.
Postępował z ludźmi, jak przystoi postępować książętom krwi,
a jak obecnie już nie postępują; umiał nawet wytłumaczyć,
jak się to stało, że uzurpowali sobie poszczególne prawa, oraz
opowiedzieć dzieje obyczajów i zmian, jakim podlegały. Historie poznane z książek i rozmów pozwalały mu rzec zawsze
coś miłego o urodzeniu, czynach i stanowisku każdego. Zachowanie jego było pełne prostoty, żywe, błyskotliwe; odpowiedzi
szybkie, dowcipne, nigdy nie raniące; roztaczał wokoło wdzięk,
jednak bez afektacji; przesiąknięty frywolnością wielkiego świata, dworu, kobiet, ich języka, zachował jednak umysł poważny
i rozsądek niezwykły; dzielił się nim ze wszystkimi, miał niepojętą zdolność dostosowywania się do poziomu tego, z kim
rozmawiał, i bez najmniejszego wysiłku mówił z każdym jego
językiem. Wszystko w nim było swobodne. Odwagą równał się
z bohaterami, miał ich postawę na wojnie, ich prostotę na każdym kroku, pod którą jednak ukrywało się wyrafinowanie. Rysy
ich geniuszu mogłyby stanowić ostatnie pociągnięcia pędzlem
przy tym portrecie. Lecz jak każdy człowiek, książę Conti miał
również i cechy ujemne.
Ten książę tak miły, tak czarujący, uroczy nie umiał kochać.
Miał i pragnął mieć przyjaciół, tak jak się ma i mieć pragnie
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meble. Chociaż się szanował, był jednak uniżonym dworakiembaczył pilnie, by ludzi nie zrażać, i zbyt wyraźnie okazywał,
jak bardzo mu zależy na różnych rzeczach i osobach; był skąpy,
żądny bogactw, zagorzały, niesprawiedliwy. Niepowodzenia jego
podróży do Polski i Neuchâtel nie przyniosły mu zaszczytu.
Procesy wytoczone księżnej de Nemours i sposób, w jaki je
prowadził, też mu go nie przysporzyły; a jeszcze mniej uniżona
uprzejmość dla pozycji i osób bastardów, których nie cierpiał,
oraz dla wszystkich, którzy mogli być dlań pożyteczni. Okazywał w tym jednak znacznie więcej rezerwy niż na przykład
książę Kondeusz.
Król cierpiał prawdziwie nad tym, że nie mógł odmówić mu
swych względów, baczył też pilnie, by ani na włos nie obdarzać
go nimi zbyt hojnie. Nigdy nie przebaczył mu jego wyprawy
na Węgry. Pisane do księcia Conti listy, które przechwycono,
zgubiły piszących, choć byli nimi synowie faworytów, wzbudziły nienawiść pani de Maintenon i oburzenie króla, czego
nic nie potrafiło zatrzeć. Cnoty, zdolności, urok, wielka sława,
którą książę umiał sobie zdobyć, ogólna miłość, jaką sobie
zjednał, wszystko to zostało poczytane mu za zbrodnię. Kontrast z księciem du Maine wzbudzał stałą niechęć czułego ojca
i wychowawczyni i uczucie to mimo ich woli dawało się dostrzec. Wreszcie czystość jego krwi, jedynej, która nie miała
w sobie domieszki bastarda, stanowiła jeszcze jeden kamień
obrazy odczuwany na każdym kroku. Nawet jego przyjaciele
byli nienawidzeni i odczuwali to na własnej skórze.
Jednak mimo służalczości i strachu dworacy lubili zbliżać
się do księcia — schlebiała im jego przystępność. Także i towarzystwo najbardziej wykwintne i najznaczniejsze osobistości
zabiegały o niego. Nawet w salonach Marly był otoczony najwytworniejszymi. Prowadził zawsze czarującą rozmowę na
każdy temat. Zarówno starzy, jak młodzi znajdowali w niej
i przyjemność, i pożytek, z takim wysławiał się wdziękiem, tak
jasną miał pamięć, tak był wymowny nie będąc przy tym gadułą. Nie była to przenośnia, lecz prawda doświadczona po
tysiąc razy, że słuchając go zapominano godziny posiłków. Król
wiedział o tym i złościło go to, tak że czasem nawet nie był
niezadowolony, że dał to po sobie poznać. A jednak nie umiano
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zrezygnować z jego towarzystwa. Służalczość, panująca wszechwładnie
na dworze, tu zawodziła.
Nigdy żaden człowiek nie skrywał tyle sztuki pod pozorami
prostoty tak naiwnej, nie przejawiając w niczym afektacji.
Wszystko w nim było łatwe, nic naciąganego, nic wyszukanego,
wszystko przychodziło mu bez trudu. Wiedziano ogólnie, iż
niczego nie kocha, i znano jego inne wady. Darowywano mu
wszystko i kochano go prawdziwie, czasem wyrzucając to sobie
nawet, nigdy nie umiejąc się z tego poprawić.
Jakkolwiek był wytrawnym dworakiem, trudno mu było
jednak odmawiać sobie satysfakcji — na co na ogół nikt się
nie ważył — dotknięcia czasem w czułe miejsce króla, którego
nigdy nie zdołał przejednać, jakichkolwiek starań by dokładał,
jakiekolwiek upokorzenia by znosił, jakichkolwiek by użył sztuk,
jakąkolwiek by wykazał wytrwałość; tak, że ta nieprzejednana
nienawiść stała się w końcu przyczyną jego śmierci. Do rozpaczy
bowiem doprowadziło go to, że niczego nie zdołał osiągnąć, nie
mówiąc już o stanowisku dowódcy armii, i że był jedynym księciem nie mającym żadnej funkcji ani prowincji, ani nawet
regimentu, podczas gdy inni, a w szczególności bastardzi, byli
wprost obsypywani godnościami.
Doprowadzony do ostateczności, począł szukać ucieczki od
swych strapień w winie i innych rozrywkach nieodpowiednich
już w jego wieku i dla których ciało jego było zbyt słabe i zbyt
wyniszczone.
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KSIĘŻNA DE BOURBON (1673—1743)

Księżna była ułomna, co nie było jednak zbyt widoczne;
oblicze miała pełne słodyczy i miłości, a charakter stworzony
jakby po to, by miłością się bawić, ale jej nie ulegać. Zabawa
zdawała się być jej żywiołem. Z każdym swobodna, posiadała
dar wprowadzania swobodnej atmosfery. Nie było w niej nic,
co by nie miało na celu wzbudzania zachwytów, a łączyła to
z niezrównanym wdziękiem w każdym najmniejszym nawet
działaniu, z równie naturalnym dowcipem, czarującym na tysiąc
sposobów. Nikogo nie kochała; każdy o tym wiedział, a jednak
nawet ludzie najdalsi nie mogli się oprzeć szukaniu u niej
powodzenia ani też przekonaniu, że je zdobyli. Czarowała
nawet tych, którzy mieli powody bać się jej najwięcej; ci zaś,
którzy jej nienawidzili, musieli sobie to często przypominać, by
oprzeć się jej wdziękom. Nigdy złego humoru, w żadnej okoliczności; rozbawiona, wesoła, zabawna z wyrafinowanym dowcipem, nieczuła na niespodzianki losu czy przeszkody, swobodna w momentach największego niepokoju i przymusu, spędziła młodość w przyjemnościach i swawoli, którą doprowadzała, kiedy tylko mogła, do rozpusty. Przy tym dużo inteligencji, sprytu, zmysłu do intryg i polityki, ze zręcznością,
co ją nic nie kosztowała, lecz niezbyt wytrwała w działaniu
na dalszą metę; pogardliwa, szydercza, uszczypliwa, niezdolna
do przyjaźni; nader zdolna natomiast do nienawiści — wówczas
zła, dumna, nieubłagana, płodna w pomysły, sztuki podstępne
i piosenki okrutne, którymi zasypywała wesoło ludzi, których
zdawała się lubić i którzy blisko z nią żyli. Syrena poetów,
miała wszystkie jej wdzięki i niebezpieczeństwa. Z wiekiem
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doszła ambicja, ale nie minął gust do zabaw i rozrywek, i ta
pokrywka swawoli ukrywała długo dążenia poważne. Tak widoczne przywiązanie i umizgi delfina, którego odebrała słabej
inteligencji, kwasom i złym humorom księżnej Conti, dodawały
jej znaczenia. Wspomniana już była jej ścisła przyjaźń z la
Choin i siostrzenicami Vaudemonta, w oczekiwaniu, aż nawzajem się zjedzą walcząc o wyłączność wpływu na delfina, gdy
zostanie królem. Szukała też w ten sposób obrony przed księciem swym mężem, zazdrosnym, brutalnym, dzikim, pełnym
złego humoru i okrucieństwa. Chęć dowodzenia armią najpierw,
a lęk przed królem stale powstrzymywały go w stosunku do
niej, ona zaś miała najżywszy interes w tym, aby móc go powstrzymywać nadal.
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KSIĄŻĘ DE BOURBON, WNUK WIELKIEGO KONDEUSZA
(1668—1710)

Był to człowiek znacznie niższy od najniższych, jakich się
widuje. Nie był tłusty, ale gruby, głowę miał zaskakująco wielką
i twarz przerażającą. Mówiono, że karzeł księżny tu zawinił.
Cerę miał sinawożółtą, minę niemal zawsze wściekłą, a jednocześnie zawsze tak dumną i zaczepną, że trudno się było doń
przyzwyczaić. Oczytany, dowcipny, posiadał resztki świetnego
wychowania, uprzejmość, a nawet urok, gdy chciał, ale rzadko
kiedy chciał. Po przodkach Kondeuszach nie odziedziczył ani
skąpstwa, ani niesprawiedliwości, nie był też małoduszny. Wziął
natomiast po nich całą waleczność i wykazywał zamiłowania
i zdolności wojenne. Miał też ich złośliwość i zręczność, z jaką
zdobywał sobie wyższe stanowiska przy pomocy subtelnych
uzurpacji. Więcej niż wszyscy umiał zaciekle i zuchwale działać
przez zaskoczenie. Uważał swoje perwersyjne obyczaje za zaletę,
a dziwaczną, nieraz przejawianą mściwość, która by ściągnęła
potępienie na zwykłego śmiertelnika — za przywilej swego
wysokiego urodzenia. We wszystkim okazywał skrajne okrucieństwo. Był jak ściana, która każdej chwili może runąć i budzi lęk
we wszystkich. Nikt z bliskich nie czuł się przy nim bezpieczny:
groziły im albo najgorsze obelgi, albo okrutne żarty mówione
wprost w oczy, albo też zjadliwe piosenki układane na poczekaniu, których niepodobna było zapomnieć. Nic też dziwnego, że
taką samą monetą mu odpłacano, a czasem nawet i gorszą. Nie
miał przyjaciół, chyba tylko bardziej poufałych znajomych, najdziwniej dobieranych, jak on sam nikczemnych, na ile nim być
może książę tak wysokiego rodu. Ci rzekomi przyjaciele umykali
przed nim. Gonił za nimi, by uniknąć samotności, dopadał ich,
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gdy się dowiedział, gdzie ucztują. Zjawiał się wtedy nagle, jak
piorun z jasnego nieba, i wymyślał im za ukrywanie się przed
nim. Nieraz widywałem biskupa Metzu, pana de Castrie i innych, zrozpaczonych z tego powodu.
Tak odrażający sposób bycia doprowadzał do ustawicznego
nadużywania cierpliwości otoczenia i do zasmakowania w tym
nadużywaniu, co go czyniło nieznośnym, i jeśli można użyć
tego określenia dla księcia krwi, bezczelnym tą bezczelnością,
za którą tyrani bardziej są znienawidzeni niż za swą tyranię.
Kłopoty rodzinne, ustawiczne napady dzikiej zazdrości, dotkliwa gorycz, mająca swe źródło w zrozumieniu, jak bardzo te
objawy zazdrości są nieskuteczne, bezustanne przeskoki od miłości do nienawiści małżeńskiej, rozdzierające uczucie bezsiły
u człowieka tak porywczego i ambitnego, rozpacz wywołana
tym i świadomość uczuć, jakie wzbudza w królu, świadomość
przewagi księcia Conti nad nim w sercu, umyśle, a nawet zachowaniu jego własnego ojca, wściekłość powodowana powszechną miłością i aplauzem dla tego księcia, gdy on odczuwał jedynie wielką rezerwę w stosunku do siebie, godności księcia
Orleańskiego i bastardów królewskich mimo korzyści, jakie
potrafił sobie zapewnić przy ich wyniesieniu — oto furie dręczące bez przerwy tego człowieka i czyniące go straszliwym
niby dzikie zwierzęta, które zdają się istnieć tylko po to, by
ludzi napadać i pożerać. Awantury przezeń urządzane były dla
niego wytchnieniem. W swej bezmiernej pysze przyzwyczaił się
do nich i znajdował w nich upodobanie. Groźny dla innych, sam
zadręczał się jednak jeszcze bardziej. Z największym wysiłkiem
starał się być przystępny na ostatnim posiedzeniu stanów burgundzkich, któremu prezydował po śmierci swego ojca [1709].
Wymierzył sprawiedliwość z pozorami dobroci, wyjednał dla
swej prowincji bardzo korzystne uchwały; równocześnie jednak
traktował Parlament niegodnie, wydzierając mu, nie bez licznych
obelg, takie przywileje dla siebie, z jakich ojciec jego nigdy nie
korzystał. Nikt z tych, co znali księcia, nie posądzi mnie o przeczerniony wizerunek jego postaci. Gdy zmarł, jego zgon powitany został przez każdego jako ulga.
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DE BEAUVILLIER U PROGU NIEŁASKI (1698)

[Rok 1697 przyniósł dalsze zaostrzenie sprawy Fenelona, arcybiskupa
Cambray. Bossuet [1627—1704], biskup Meaux, dawny preceptor delfina,
wystąpil z książką przeciw jego doktrynie. Był jednym z najwybitniejszych teologów współczesnych, poza tym historiozofem, korespondentem
Leibniza, z którym, chciał wspólnie doprowadzić do porozumienia protestantów z Kościołem katolickim. Przed wydrukowaniem swej książki
posłał ją Fenelonowi. Ten natychmiast odpowiedział innym dziełem pt.
Maksymy świętych. Aby przyśpieszyć ukazanie się tego dzieła, książę
de Chevreuse sam zrobił w drukarni korektę, szwagier zaś jego, wychowawca księcia Burgundzkiego, książę de Beauvillier, doręczył egzemplarz
królowi z pominięciem pani de Maintenon. Odtąd zaprzysięgła ona obu
szwagrom zgubę.
Książka Bossueta została znacznie lepiej przyjęta od dzieła Fenelona;
to ostatnie król oddał do zbadania komisji biskupów, gdzie zasiadali sami
przeciwnicy Fenelona lub przyjaciele księcia de la Rochefoucauld, wroga
de Beauvilliera. Dzieło Fenelona zostało potępione przez komisję, on zaś
sam wygnany do swej archidiecezji bez prawa opuszczania jej. Niemało
przyczyniło się do tego jego dzieło pt. Telemak, pisane dla księcia Burgundzkiego o obowiązkach władcy, wykradzione mu i opublikowane bez
jego wiedzy, i poczytane przez króla za satyrę.
Na rok 1697 armie podzielono jak poprzednio, z tą różnicą, że marszałek
Catinat wskutek pokoju z Sabaudią otrzymał dowództwo jednej armii we
Flandrii. Książę de Vendôme pobił Hiszpanów i zdobył Barcelonę, a Saint-Simon odbył kampanię, jak w roku ubiegłym, w Niemczech pod marszałkiem Choiseul. 20 września tegoż roku po jedenastu latach wojny podpisano w Rijswiku pokój, na mocy którego Francja oddała szereg ostatnich zdobyczy, ale zatrzymała Strasburg. Król uznał księcia Orańskiego
za króla angielskiego, co było ciosem dla Jakuba II, który się schronił do
Francji i miał własny dwór w Saint-Germain.]

Tymczasem sprawa arcybiskupa Fenelona utrzymywała dwór
w stanie ciągłego wrzenia; z jednej i drugiej strony mnożyły
się pamflety. Ojca la Combe zamknięto w Bastylii* i ogłoszono,
* Omyłka: ojca la Combe zamknięto w zamku Vincennes.
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że odkryto jakieś dziwne jego pisma. Pani de Maintenon
zrzuciła maskę i stale konferowała z biskupami: paryskim,
Meaux i Chartres. Ten ostatni nie mógł darować arcybiskupowi Cambray zamysłu, co do którego nie było żadnych wątpliwości, odebrania mu pani de Maintenon, i to aż w jego własnym
ostępie, Saint-Cyr; ród zaś de Noailles, świeżo z nią skoligacony
przez małżeństwo, był u niej w łaskach dzięki urokowi nowości,
któremu nigdy nie umiała się oprzeć. Pragnęła wprowadzić
arcybiskupa paryskiego, de Noailles, do udziału w rozdawnictwie beneficjów kościelnych, aby dokuczyć ojcu de la Chaise,
którego nie lubiła tak jak i jego zakonu, i samej sobie głos
w tym zapewnić przy pomocy arcybiskupa. Interesowała się
więc i popierała każdą sprawę, która umacniała jego pozycję,
a zatem i tę, w której był stroną prawie że główną, i zwalczała
wszystko, co mu było przeciwne i mogło wpłynąć w tym kierunku na króla. Książęta de Chevreuse i de Beauvillier oraz
ich żony byli związani z Fenelonem dawną łaską, a potem
zaufaniem opartym na poważaniu i ciągłych dowodach zacności z ich strony. Wpływ ten, który dotąd czynił ich najmożniejszymi i najbardziej poważanymi na dworze, powściągał zawiść.
Teraz szło o podjęcie starań, by króla od nich oderwać. Pani
de Maintenon, popychana przez biskupa Chartres i urażona niezależnym od niej postępowaniem obu książąt przy wydaniu
książki Maksymy świętych, którą jeden z nich poprawiał u drukarza, a drugi doręczył prywatnie królowi, zgadzała się na ich
zgubę. Książę de Noailles, pragnąc zapewnić sobie godności
w spadku po księciu de Beauvillier, dolewał nieustannie oliwy
do ognia. Zabiegał on, ni mniej, ni więcej, tylko o stanowiska:
wychowawcy królewiczów, prezesa Rady Finansów i ministra
stanu. Czuł dobrze, że gdyby król odebrał swych wnuków
de Beauvillierowi pod pretekstem niebezpiecznej doktryny
i braku zaufania, nie byłoby możliwe, by Beauvillier pozostał
na dworze, a tym samym dwa inne jego stanowiska byłyby
wolne i wszystkie trzy musiałyby przypaść jemu wskutek tak
szczęśliwego zbiegu sprzyjających okoliczności. Coraz to nowe
trudności, jakie napotykało w Rzymie potępienie arcybiskupa
Fenelona, i stanowisko, jakie w tej sprawie zajmował mimo tak
wyraźnych zaleceń kardynał de Bouillon, gniewały bardzo spi-
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skowców i stały się w końcu orężem użytym przez nich dla obalenia
książąt de Chevreuse i de Beauvillier.
Pani de Maintenon zaproponowała królowi usunięcie ich, dowodząc, że jest obowiązany do tego w swym sumieniu, jeśli
chce doprowadzić do zwycięstwa dobrej sprawy, a odjąć broń
złej, w Rzymie bowiem panuje przekonanie, że gdyby król
naprawdę popierał tezę biskupów Meaux, Paryża i Chartres,
a zwalczał doktrynę Fenelona, na pewno nie tolerowałby głównego jego protektora nawet na ostatnim miejscu swej Rady,
a cóż dopiero jako wychowawcy swoich wnuków, i to z całym
orszakiem podwładnych, których tam ulokował i którzy byli
także zwolennikami herezji; że stanowi to dowód bardzo dogodny dla kardynała de Bouillon i krępuje decyzję ostateczną
papieża. Król odpowiada za to przed Bogiem, jeśli pozostawia
dłużej na stanowisku człowieka będącego tak wielką przeszkodą
do zwycięstwa słusznej sprawy, i najwyższy czas go usunąć
okazując w ten sposób Rzymowi, że może już nie liczyć się
z żadnymi względami wobec arcybiskupa Cambray.
Mimo młodego wieku byłem dość pojętny, aby dostrzec, czego
należy się lękać. Pani de Maintenon była tak pełna niechęci,
że wymykały jej się zdania nieostrożne wobec różnych osób,
czasem wobec księżny Burgundzkiej, czasem wobec pań dworu.
Pani de Roucy, żądna zemsty, a bardziej jeszcze przypodobania się pani de Maintenon, była na tyle nieopatrzna, że mi
to wyznała, choć wiedziała dobrze, w jak bliskich jestem stosunkach z księciem de Beauvillier. Tak to zaślepia nienawiść!
Skrzętnie zbierałem wszystkie te wiadomości. Miałem także
informacje z innych źródeł. Dyskutowałem je z Louville'em, któremu znów Pomponne, zażyły przyjaciel obu książąt, skarżył
się szczerze i donosił wszystko, co odkrył. Louville na moją
prośbę mówił o tym nieraz z panem de Beauvillier. Pan de Pomponne ze swej strony także nie omijał z nim tego tematu —
na próżno jednak. Książę nie odczuwał grozy położenia, a że
nikt nie śmiał mu szczegółowo przedstawić niebezpieczeństwa,
znał je tylko ogólnie. Postanowiłem więc sam tego dokonać i wyłożyć mu otwarcie wszystko to, co opisałem powyżej.
Poszedłem do niego i wykonałem swój zamiar w całej rozciągłości. Dodałem także, co było prawdą, że sam król już waha się mocno. Słuchał mnie, nie przerywając, z wielką uwagą.
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Podziękował serdecznie, po czym rzekł, iż on, jego szwagier
i ich żony dostrzegli od dawna zupełną zmianę postępowania
wobec nich pani de Maintenon, dworu, a ostatnio nawet i króla.
Skorzystałem z tych słów, aby go skłonić do okazywania mniej
przywiązania, choćby tylko pozornie, do tego, co go tak naraża;
radziłem mu też, by okazał się bardziej uległym i pomówił
z królem. Książę był jednak niewzruszony. Odpowiedział mi bez
najmniejszego przejęcia, że wedle głosów, które go dochodzą
z różnych stron, nie wątpi, że znajduje się rzeczywiście w tak
wielkim niebezpieczeństwie, jak mu to dopiero co przedstawiłem. Nie pragnął jednak nigdy żadnego stanowiska. Bóg dał
mu to, które zajmuje, i gdy zechce mu je odebrać, gotów jest
je każdej chwili oddać. Przywiązuje go doń tylko dobro, które
może na tym miejscu zdziałać, a gdyby to się stało niemożliwe,
cieszyłby się nie ponosząc już odpowiedzialności przed Bogiem,
mogąc jedynie modlić się do Niego w samotności i myśleć wyłącznie o swym zbawieniu. Uczucia jego nie są dyktowane uporem, uważa je za słuszne, a skoro tak, nie pozostaje mu nic
innego, jak czekać spokojnie i z poddaniem na spełnienie woli
bożej unikając nade wszystko najmniejszej choćby rzeczy, którą
by mógł sobie wyrzucać, gdy będzie umierał. Uściskał mnie z czułością i wyszedłem od niego tak przejęty tymi uczuciami prawdziwie chrześcijańskimi, wzniosłymi i rzadkimi, że słowa jego
nigdy nie wyszły mi z pamięci.
Tymczasem burza dojrzała, a jednocześnie zdarzył się cudowny przypadek. Małżonkowie de Noailles posługiwali się arcybiskupem paryskim, aby przemówić do sumienia królowi i wywołać wybuch głośny, którego echo rozległoby się aż w Rzymie,
oraz usunąć zakwas herezji z otoczenia książąt. Nie ośmielili
się jednak nigdy wyznać mu celu, jaki mieli na oku. Był zanadto przyzwoitym człowiekiem — znali go i bali się przeciągnąć strunę i oto Bóg pozwolił, że on sam sprawę rozstrzygnął.
Król, naciskany przez trzech biskupów, jeśli idzie o samą zmianę, a co do szczegółów — przez panią de Maintenon, która proponowała mu księcia de Noailles na wszystkie stanowiska po
księciu de Beauvillier, bronił go jeszcze tylko dzięki cienkiej
nitce dawnego poważania i przyzwyczajenia, które wystarczały
jednak, aby decyzja zwolnienia tego człowieka sprawiła mu przykrość. W rozterce nie mógł się sam zdecydować i postanowił
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poradzić się jednego z biskupów. Że nie zwrócił się do biskupa
Chartres, to łatwo zrozumiałe: jego zażyłość z panią de Maintenon, tak wielka, że myślał to, co i ona, mogła króla od tego
odwieść. Biskup Bossuet nie przedstawiał tej niedogodności,
poza tym król zwykł był zwierzać mu się z wątpliwości sumienia i najpoufniejszych spraw domowych. Zachował on prawo
wstępu i pełne zaufanie, jakim się cieszył jeszcze jako preceptor delfina; był jedynym świadkiem różnych walk, nieraz ponawianych, które oddaliły króla od pani de Montespan; on
jeden znał sekrety tej walki i sam w niej zadał ostateczne ciosy.
Mimo takiej przewagi, przyzwyczajenia i zaufania królewskiego
nie wiadomo, co sprawiło, że król pominął Bossueta jako konsultanta w tak ważnej sprawie i zwrócił się do tego z trzech biskupów, który powinien był być wykluczony z natury rzeczy,
jako rodzony brat kandydata na jedynego spadkobiercę po upadku pana de Beauvillier. Niemniej jednak, choć król znał go krócej niż biskupa Godeta, skoro nie zetknął się z nim nigdy,
zanim został arcybiskupem Paryża, wybrał jednak jego. Był
wówczas pod wpływem tego wszystkiego, co o nim słyszał, gdy
starano się, by go mianował arcybiskupem, a to, co potem widział, napawało go zaufaniem; we wszystkich sprawach sumienia odtąd najchętniej szukał rady arcybiskupa. Nie zastanowił
się ani chwili nad tym, że jest on bratem pana de Noailles;
zwierzył mu się tak dalece, że powiedział nawet, iż w razie
usunięcia pana de Beauvillier wszystkie jego godności otrzyma
marszałek de Noailles.
Gdyby arcybiskup paryski wyraził zgodę, w tej samej chwili
zguba pierwszego i wyniesienie drugiego byłyby zdecydowane.
Ale jeżeli cnota i bezinteresowność pana de Beauvillier napełniły mnie podziwem i zdumieniem, to, co uczynił arcybiskup,
było, jeśli to możliwe, jeszcze bardziej podziwu godne, bowiem
łatwiej chyba poddać się pokornie upadkowi i nie przeciwstawiać mu się z obawy sprzeciwiania się woli bożej niż wziąć na
siebie pozostawienie na najwyższych stanowiskach protektora
swego przeciwnika i sprawy, o której potępienie tak solennie
się samemu zabiegało, a jednocześnie stać się świadomie przeszkodą do zdobycia największych zaszczytów przez brata, z którym żył wszakże jak najlepiej, i wyniesienia rodziny przez
otrzymanie nader wspaniałych i trwałych beneficjów. A prze-
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cież to właśnie uczynił bez wahania arcybiskup. Wystąpił przeciw pomysłowi króla, jako przekraczającemu cel zamierzony;
odmalował z siłą przekonania cnotę, łagodność, prawość pana de
Beauvillier, pewność, jaką król mieć może, gdy chodzi o wychowanie przez niego swych wnuków, szkodę znaczną, jaką ta
dymisja uczyniłaby sławie króla w Rzymie, i potępienie, jakie
przeniosłoby się z osób, które tu zawiniły, na dobrą sprawę przez
nich reprezentowaną. W konkluzji radził oddalić kilka podrzędnych, a mniej pewnych osób z otoczenia książąt, co wskazałoby Rzymowi jasno, po której stronie król stoi, a nie byłoby
tak szkodliwym i skandalicznym posunięciem, jak obalenie pana
de Beauvillier.
To go uratowało ku wielkiemu zadowoleniu króla. Głębokiego szacunku i siły przyzwyczajenia nie zdołały wykorzenić
wszystkie starania pani de Maintenon, zarówno osobiste, jak
i prowadzone za pośrednictwem wszelkich możliwych osób. Podobnie było, choć nie w tej mierze, z księciem de Chevreuse,
którego upadek pana de Beauvillier byłby za sobą pociągnął,
a pozostanie — umocniło. Król, uspokojony w swoim sumieniu
przez człowieka, któremu zaufał, a który był tak bardzo zainteresowany w potępieniu pana de Beauvillier, odetchnął i odtąd
wrogowie nie mogli nic u niego wskórać. Burza zwaliła się na
pomniejszych, którym jednak pan de Beauvillier nie mógł w niczym pomóc.
[Cztery osoby ze świty książąt zwolniono, a książę de Beauvillier
otrzymał rozkaz zaproponowania innych na to miejsce.]

Pani de Maintenon, głęboko urażona tym, że przy samej mecie poniosła klęskę, nie miała już nadziei zaatakowania w jakikolwiek sposób ludzi, którzy po wyjściu cało z tej katastrofy
stali się nietykalni. Toteż nie darowała im tego nigdy, ale, jako
kobieta zręczna, potrafiła pogodzić się z losem i skoro nie mogła
zgubić swych dawnych przyjaciół, ugięła się przed wolą króla
i odtąd powróciła do stosunków z nimi przyzwoitych, przynajmniej zewnętrznie. Pan de Noailles był jeszcze bardziej urażony od niej i długo zachował chłód w stosunku do brata. Pani
de Noailles, nie mniej zmartwiona, była za mądra, by nie przeczuć skutków takiej waśni rodzinnej. Toteż skierowała wszystkie wysiłki, by nieporozumienie najpierw ukryć przed światem,
a następnie naprawić, z czym w końcu mąż jej musiał się po-
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godzić. Marszałek de Villeroy i pan de la Rochefoucauld, mocno
zawistni, dolewali, każdy ze swej strony, oliwy do ognia i choć
zachwyceni upadkiem obu szwagrów, byliby bardziej jeszcze
zrozpaczeni wywyższeniem pana de Noailles; tak też teraz martwili się — zarówno przez zazdrość, jak przez zawiedzione nadzieje na spadek — niepowodzeniem wielkiego uderzenia.
[Księżna Burgundzka mimo stałej sympatii księcia do swego wychowawcy zaczęła okazywać mu chłód. Na dworze obaj szwagrowie oraz ich
żony znaleźli się nagle osamotnieni.]

Panie de Chevreuse i de Beauvillier, przyzwyczajone do skupionych zawsze przy nich najpierwszych pań z towarzystwa,
znalazły się podczas paru następnych wycieczek [do Marly]
nader osamotnione. Nikt się do nich nie zbliżał, a jeśli przypadek lub jakaś sprawa której z dam podejść do nich kazały,
czuła się każda jak na szpilkach i myślała tylko, jak by umknąć.
Było to bardzo nowe i dosyć gorzkie doświadczenie dla obu
sióstr, ale, podobne swym mężom cnotą i wychowaniem, nie
szukały niczyjego towarzystwa, pozostały spokojne, patrzyły
bez pogardy, ale też bez zakłopotania, na odpływ dworu, przyjmowały tak jak zwykle, bez zbytniej skwapliwości, tych nielicznych, co do nich podchodzili, i nie omieszkały dobrze przypatrzyć się i rozróżnić rozmaitych sposobów bycia i stopni strachu,
wyrachowania albo niechęci. Ich mężowie, jeszcze bardziej
otaczani przedtem, doznali tym większego opuszczenia, lecz nie
więcej się nim przejęli. Trwało to pewien czas, a potem po
trochu znowu zbliżono się do nich, bo widziano, że król traktuje ich z tym samym co dawniej wyróżnieniem.

277

MARSZAŁEK DE NOAILLES (1650—1708)
I PANI MARSZAŁKOWA

Był to człowiek krępy i tuszy niezwykłej, który, tak właśnie
jak koń, zmarł ochwacony. Był bowiem wielkim żarłokiem i dawał u siebie obfite i wyszukane obiady, lecz tylko dla rodziny
oraz bardzo nielicznych gości. Urodzony na dworze jako dziecko
ojca i matki mających tam stanowiska, wiernie oddanych Mazariniemu i królowej matce, przejął się duchem dworskim i zgodnie z nim umysł swój ukształtował; z natury był ciężki, gruboskórny i mniej niż przeciętny. Nie było człowieka bardziej
zamkniętego w sobie, osobliwego, tajemniczego, bardziej pochłoniętego sprawami dworu niż on, równie płaszczącego się wobec
ludzi zajmujących wysokie stanowiska, równie wyniosłego, gdy
mógł sobie na to pozwolić, a przy tym brutalnego. Widziano go,
księcia i dowódcę gwardii, stale i publicznie noszącego, niby
paź jakiś, tren pani de Montespan, podczas gdy tren królowej
był i jest jeszcze teraz noszony przez zwykłych żołnierzy gwardii pełniących przy niej służbę. Ten sam człowiek, będąc komendantem w Langwedocji, ustawiał swoją straż przyboczną wzdłuż
swego chodnika podczas mszy, a jałmużników twarzą do swego
klęcznika, z tą samą pompą i tym samym ceremoniałem, jakie
obowiązują na mszy królewskiej czy też przy innych uroczystych okazjach. Kiedy król, bożyszcze, któremu palił wszelkie
możliwe kadzidła, popadł w dewocję, i on poszedł w jego ślady
z największą ostentacją. Komunikował co osiem dni, a czasem
i częściej. Sumę, nieszpory, błogosławieństwo opuszczał tylko
dla zajęć dworskich lub dla rozrywek. Przy tym wszystkim
oskarżano go uparcie, że nie wyrzekał się uciech z płochymi dziewczętami i urządzał tajne schadzki wraz z Rouille du
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Coudray, swym serdecznym przyjacielem, wielkim i znanym
rozpustnikiem, który miał mu wiele do zawdzięczenia, jego zaś
syn jeszcze więcej za czasów regencji księcia Orleańskiego.
Louville opowiadał mi historię, za którą nie ręczę, choć według
jego zapewnień jest ona prawdziwa, a Louville, mimo że był
to człowiek czasem zaślepiony i przesadny, jednak nie miał
zwyczaju kłamać. Historia była taka: pan de Noailles zakochał
się w bardzo ładnej dziewczynie z orkiestry królewskiej; o tej
miłości, która kiedyś dużo narobiła hałasu, słyszałem w owym
czasie. Był na służbie i zajmował mieszkanie znajdujące się pod
gabinetem króla. Z dziewczyną szybko doszli do porozumienia, przyszła do niego na noc. Na nieszczęście rano kardynał
de Noailles przyszedł nieco za wcześnie i swoim zwyczajem
zaszedł do brata. Służba powiedziała mu, że jeszcze się nie
obudził, co go jednak wcale nie powstrzymało. Kazał sobie
otworzyć i wszedł. Można sobie wyobrazić, co działo się ze szczęśliwą parą. Dziewczyna skryła się w łóżku nakrywając się poduszkami. Marszałek woła głosem zbolałym, że ma śmiertelną
migrenę, że nie może ani rozmawiać, ani słuchać, co się do niego
mówi, że nie wie w ogóle, czy zdoła wstać, by udać się do króla,
a teraz jeszcze w każdym razie chce odpocząć. Poczciwy kardynał wziął wszystko za dobrą monetę, pożałował brata, poradził, by darował sobie ten ranek na odpoczynek, i wyszedł nie
chcąc mu przeszkadzać. Kochankowie odetchnęli. Dziewczyna,
która niemal się dusiła pod narzuconymi na siebie poduszkami,
z obawy, jak się ta awantura skończy, wyskoczyła natychmiast
ze swego ukrycia, pozbierała szmatki i uciekła co sił w nogach.
Marszałek chciał zamordować służącego, który wiedział o wszystkim. W dalszym ciągu udawał chorego, lecz w końcu trzeba było
wstać i pójść do króla; tam usiłował wmówić bratu, że to wielki
z jego strony wysiłek. Dołożono wszelkich starań, by zatuszować całą sprawę, lecz każda rzecz w końcu się wyda. Książę
de Noailles nadskakiwał nawet najmarniejszym kochankom
delfina. Kochał przez jakiś czas bardzo piękną pannę i doskonałą aktorkę la Raisin. Kiedy poczuła się trochę niezdrowa
w Fontainebleau, posyłał bez przerwy dowiadywać się o jej
zdrowie, znosił prezenty wszelkiego rodzaju i odwiedzał ją
z oznakami największego szacunku. Przy tym wszystkim nie
był to ani człowiek zły, ani nieużyty, a choć bardzo zazdrosny
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o łaski królewskie, jednak zdarzało mu się zarówno zrobić komuś przyjemność, jak i usługi oddawać. Podobał się królowi
dzięki swej niesłychanej służalczości i dzięki temu, że umysłowo
znacznie niżej stał od swego władcy. Pani de Maintenon również go lubiła, natomiast oboje nie znosili jego żony obawiając
się jej sprytu, zręczności i śmiałości.
Pani de Noailles rządziła mężem, dziećmi, rodziną, interesami,
sprawami dworskimi z wesołością, swobodą, jak gdyby nigdy
niczym innym się nie zajmowała, a dzięki sprytowi i zręczności,
nie dziwiąc się niczemu ani niczym nie zniechęcając, robiła
zawsze, co chciała, zarówno z królem, jak i z panią de Maintenon, podobnie jak księżna Burgundzka, i rządziła, jak chciała,
wszystkimi księżnymi, ministrami i urzędnikami dworskimi, i to
nie posługując się żadnymi niecnymi środkami. Była to kobieta
szlachetna, wspaniała, hojna, oddana swym dzieciom, rodzinie,
dbała o swoje imię, zdolna do prawdziwej przyjaźni, mająca
zawsze bez liku przyjaciół, a zasługująca na jeszcze więcej.
Nie zawsze mówiła wszystko, co myślała, lecz nigdy tego, czego
nie myślała; z natury dobra, łagodna, bez humorów, szczera na
tyle, na ile można było bezpiecznie być szczerym na dworze.
Nie należało jej jednak deptać po nagniotkach, gdyż potrafiła
się odciąć, nie będąc przy tym mściwą. Żyje jeszcze do dziś
w pełni jasności umysłu, ciesząc się dobrym zdrowiem przy
swych osiemdziesięciu siedmiu latach, jako głowa licznej rodziny, bardzo bogata i zawsze hojna; pobożna w miarę, zawsze
ruchliwa, rozkosz swych przyjaciół, wciąż jeszcze licznych, zachowuje do dziś to właściwe sobie żartobliwe podejście do różnych spraw, co pozwalało jej z powodzeniem przeprowadzać
zamiary nawet najpoważniejsze.
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PARADA W COMPIEGNE (1698)

Ponieważ pokój ustalił się na dobre, król postanowił zadziwić
Europę okazaniem swej potęgi, o której sądzono, iż jest wyczerpana wojną tak długą i powszechną, a jednocześnie, niby
z powodu księcia Burgundzkiego, dać sobie, a bardziej jeszcze
pani de Maintenon, wspaniałe widowisko. Pod pretekstem więc
pokazania księciu obrazu wojny możliwie najwierniejszego, jaki
się da w czasie pokoju, i nauczenia go wojennego rzemiosła,
król zarządził obóz wojskowy w Compiegne, kierowany przez
marszałka de Boufflers pod komendą młodego księcia Burgundzkiego. Sam wyznaczył wojska, bardzo liczne, mające brać
w nim udział, i wybrał wyższych dowódców. Jednocześnie wyznaczył osoby z dworu mające mu towarzyszyć i dał do zrozumienia, że będzie kontent, jeżeli dwór zbierze się bardzo
licznie.
Nie mówiło się o niczym innym jak o Compiegne, gdzie sześćdziesiąt tysięcy ludzi rozłożyło się obozem. Było z tym podobnie jak z weselem księcia Burgundii. Król oświadczył, iż liczy
na to, że wojska zaprezentują się pięknie i każdy będzie w tym
współzawodniczył. Te słowa króla wystarczyły, by wzbudzić
współzawodnictwo tak wielkie, że później przyszło tego żałować.
Nie tylko nie było nic równie pięknego jak wszystkie te oddziały,
a każdy tak świetny, iż nie wiadomo było, komu przyznać
palmę pierwszeństwa, lecz ponadto dowódcy ich robili, co mogli,
by jeszcze podnieść majestat i wojownicze piękno ludzi, broni,
koni przez stroje i przepych dworski, zaś oficerowie wysadzali
się na mundury, które śmiało mogłyby być ozdobą balów.
Pułkownicy, a nawet wielu prostych oficerów miało wykwin-
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tne i obfite stoły; sześciu generałów i czternastu marszałków
polnych odznaczyło się niebywałą wystawnością, lecz wśród nich
wyróżnił się marszałek de Boufflers, zarówno wspaniałością
i gestem, jak niezwykłym porządkiem w bogactwie i wytworności, przepychem i uprzejmością, jakie przez cały czas trwania
obozu, o każdej porze nocy i dnia, mogły samego króla pouczyć,
jak wygląda uroczystość rzeczywiście wystawnie i wspaniale
urządzona, a księcia Kondeusza, którego gust i umiejętność
wydawania przyjęć były nieporównane, co to jest elegancja,
nowość i doskonałość. Nigdy nie oglądano widoku równie świetnego, olśniewającego i, trzeba powiedzieć, równie przerażającego, a jednocześnie tak spokojnego, jak marszałek de Boufflers
i jego rodzina wśród tych wspaniałości; nic równie cichego, jak
wszystkie poprzedzające to przyjęcie przygotowania, nic równie
idącego gładko, jak ten cud wykonania, równie prostego, skromnego, naturalnego, jak ten generał, który przecież wszystko
zarządził i wszystkim zarządzał bez przerwy, podczas gdy zdał
się być zajęty jedynie troskami związanymi z dowodzeniem
armią. Niezliczone stoły, wciąż nowe, nakrywane co chwila
i obsługiwane za każdym razem, gdy zjawiali się nowi oficerowie, dworzanie czy po prostu widzowie, aż do zupełnie nie znanych ciekawskich — wszyscy byli zatrzymywani, ugaszczani
i niejako zmuszani do podziwu nad uprzejmością, sprawnością
i atencjami nieskończonej ilości obsługujących. Podziw budziła
również obfitość wszelkiego rodzaju napojów zimnych i gorących, i wszystkiego, co w najszerszym znaczeniu tego słowa
można zaliczyć do napojów odświeżających. Win francuskich
i zagranicznych, najrzadszych likierów było w bród; uczyniono
również wszystko, by nie brakło zwierzyny i mięsiwa nadsyłanego ze wszystkich stron: morza Normandii, Holandii, Anglii
i Bretanii, aż po Morze Śródziemne, dostarczyły wszystkiego,
co znajdowało się w ich wodach najbardziej przedziwnego, nieznanego i znakomitego. Nadchodziło to w dniu i na miejsce
wyznaczone z nieporównaną dokładnością, przywożone przez
licznych posłańców w specjalnych wózkach. Nawet woda, o którą
obawiano się, że może być zmącona czy wyczerpana przez tak
wielką ilość pijących, była przywożona z Sainte-Reine, z Sekwany i z najbardziej cenionych źródeł. Nie można sobie wprost
wyobrazić niczego, co by nie znalazło się tam pod ręką, zarów-
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no dla najpośledniejszych, jak i dla najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych osobistości. Drewniane domki, umeblowane jak najbogatsze domy Paryża, zbudowane specjalnie
i urządzone z niesłychanym gustem i wspaniałością, oraz olbrzymie, pyszne namioty — same mogły utworzyć obóz. Kuchnie, różne zabudowania, służba wszelkiego rodzaju, obsługująca
te nie kończące się stoły i wykonująca najróżniejsze prace, spiżarnie, biura, wszystko to tworzyło obraz, którego porządek,
spokój, dokładność, pilność i doskonała czystość budziły pełen
zachwytu podziw.
Była to pierwsza wyprawa, kiedy panie uznały za największą
przyjemność to, czego nie ośmielono by się przedtem im proponować. Znalazło się ich tyle chcących brać w niej udział, że
król zrezygnował z wydawania pozwoleń i zgodził się, by jechały do Compiegne wszystkie, które miały na to ochotę. Nie
tego jednak pragnęły: chciały otrzymać imienne polecenie króla
wzięcia udziału w wyprawie, wyraźny rozkaz, a nie pozwolenie
na jazdę, i to sprawiło, że, zapominając o wszystkim, jęły się
tłoczyć do karet księżniczek. Do tej pory we wszystkich podróżach króla on sam wyznaczał, które z pań mają towarzyszyć
królowej lub żonie delfina w karetach pierwszych pań królestwa. Te, które nazywano księżniczkami, a które były nieślubnymi córkami króla, miały swoje przyjaciółki i towarzyszki,
dla których uzyskiwały zgodę króla na towarzyszenie im we
własnych karetach; zadowalały się jednak tym i tak jeździły.
W czasie tej wyprawy wszystko było dobre, byle tylko jechać.
W karecie króla nie było nikogo prócz księżny de Ludę z księżniczkami. Księżna i książę Orleański pozostali w Saint-Cloud
i w Paryżu.
Dwór męski był tym razem tak niesłychanie liczny, że w Compiegne po raz pierwszy książęta mieszkali po dwóch. Zamieszkałem z księciem de Rohan w pięknym, wielkim domu imci pana
Chambaudon, gdzie zarówno my, jak nasza służba zażywaliśmy
pełnej wygody. Jechałem z panem de La Trémoïlle i księciem
d'Albret, którzy trochę mi wyrzucali, że przyjmowałem tam
nader grzecznie pana de Bouillon, bardzo tym wzruszonego.
Sądziłem jednak, że winienem to jego stanowisku, a w jeszcze
większej mierze przyjaźni, jaka go łączyła z marszałkiem
de Lorge, który poza tym był jego ciotecznym bratem.
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W czwartek 28 sierpnia dwór wyruszył do Compiegne; król
dojechał do Saint-Cloud, później przenocował w Chantilly, zatrzymał się tam jeden dzień i w sobotę dotarł na miejsce. Główna kwatera znajdowała się we wsi Coudun, gdzie marszałek
de Boufflers miał oprócz namiotów również i domy. Król zaprowadził tam księcia, księżnę Burgundzką i innych. Uraczono
ich wspaniałą kolacją, przy czym ujrzeli porządek, o którym
mówiłem wyżej, a który tak ich zadziwił, iż po powrocie do
Compiegne król powiedział Livry'emu, który z racji swych
obowiązków przygotował stoły dla księcia Burgundii, że nie
ma potrzeby utrzymywać ich, gdyż jakkolwiek by się starał,
i tak nie dorówna temu, co król miał możność oglądać, że zatem,
kiedy jego wnuk pojedzie w przyszłości do obozu, będzie zawsze
zasiadał przy stole marszałka de Boufflers. Monarcha zabawiał
się znakomicie oglądaniem i pokazywaniem damom wojska,
przybywaniem oddziałów, obozowaniem, podziałem, jednym słowem, wszystkimi szczegółami życia obozowego, marszów, zaopatrzenia, ćwiczeń, potyczek, konwojów. Księżna Burgundzką,
księżne i delfin często jadali kolację u marszałka, gdzie pani
marszałkowa robiła honory domu. Delfin parę razy był u niego
na obiedzie, a król przyprowadził na obiad króla angielskiego,
który przyjechał spędzić trzy lub cztery dni w obozie. Od bardzo
wielu lat król nikomu nie uczynił tego zaszczytu, a wyjątkowa
okoliczność goszczenia dwóch królów naraz jeszcze to wyróżnienie zwiększała. Delfin i trzy małe księżniczki również byli na
tym obiedzie oraz dziesięć czy dwanaście najwybitniejszych osobistości dworu i armii. Król nalegał bardzo na marszałka, by
zasiadł razem z nimi do stołu, lecz ten nie chciał nawet o tym
słyszeć. Usługiwał swemu królowi i królowi Anglii, zaś książę
de Grammont, jego teść, podawał delfinowi. Idąc na obiad widzieli wojska w szyku, każdy oddział przed swym obozem. Wracając oglądali ćwiczenia całej piechoty ustawionej w dwu liniach
stojących naprzeciw siebie. Poprzedniego dnia nasz król z królem
angielskim dokonali przeglądu wojska. Księżna Burgundzką oglądała go z okien swej karety. Miała przy sobie księżnę de Bourbon, księżnę Conti i wszystkie utytułowane damy. Za nią podążały jej dwie inne karety, również pełne pań.
Podczas tego przeglądu zdarzyła się zabawna przygoda hrabiemu de Tesse. Był on naczelnym dowódcą dragonów. Pan de
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Lauzun zapytał go dwa dni wcześniej z tą dobrotliwą, łagodną
i niewinną miną, jaką prawie zawsze przybierał, czy pomyślał
o tym, czego mu potrzeba, by powitać króla na czele swych
dragonów. Po czym przeszli do omawiania konia, stroju i zbroi.
Po wyrażeniu pochwały Lauzun zapytał niewinnie: „Ale co
z kapeluszem? Nie słyszałem, byś coś o nim mówił." — „Ależ
nie — odpowiedział tamten — będę miał czapkę." — ,,Co, czapkę?! — zawołał Lauzun. — Co sobie właściwie, hrabio, myślisz?
Czapka! To dobre dla wszystkich innych, lecz żeby naczelny
dowódca dragonów występował w czapce? Hrabio, chyba żartujesz?" — „No, więc jak? — powiada Tesse. — Cóż mam nałożyć?" Lauzun kazał się długo prosić, udawał, iż jest przekonany, że Tesse wie o tym znacznie lepiej niż on sam; wreszcie,
ulegając jego prośbom, powiedział, że nie chce dopuścić, by tak
wielki popełnił błąd; że skoro stanowisko to zostało stworzone
dla niego, musi chyba najlepiej wiedzieć, jakie są związane
z nim dystynkcje, zaś jedną z najważniejszych jest nakładanie
szarego kapelusza, ilekroć król odwiedza dragonów. Tesse, zdziwiony, przyznał się do swej niewiedzy i przerażony możliwością popełnienia głupstwa, gdyby nie udzielona w porę rada,
jął się rozpływać w podziękowaniach, a powróciwszy do siebie,
wysłał natychmiast do Paryża posłańca z poleceniem przywiezienia szarego kapelusza. Książę de Lauzun, dając tę radę Tessemu, nie zaniedbał odciągnąć go na bok i mówić tak, by nikt
ich nie słyszał; był pewien, że Tesse, wstydząc się swej niewiedzy, nie powie o tym nikomu, sam zaś wystrzegał się pilnie
i nie wspomniał o tym ani słowem.
Rankiem w dniu przeglądu udałem się na uroczystość wstawania króla i ujrzałem tam pana de Lauzun, który zwykł był
zawsze wychodzić, kiedy wchodzili dworzanie. Zobaczyłem również hrabiego Tessś, w szarym kapeluszu z czarnym piórem
i potężną kokardą, który stąpał dumnie pusząc się jak paw.
Wydało mi się to niezwykłe, a kolor kapelusza, nie cierpiany
przez króla i nie noszony już od bardzo wielu lat, sprawił, że
wytrzeszczyłem na niego oczy, tym bardziej że Tesse stał prawie naprzeciw mnie. Pan de Lauzun znajdował się również dość
niedaleko od niego, trochę z tyłu. Król, nałożywszy buty i zamieniwszy z kimś parę słów, spostrzegł wreszcie kapelusz. Zdziwiony tym widokiem pyta się Tessego, skąd go wziął. Pułkow-
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nik, dumny, odpowiada, że sprowadził specjalnie z Paryża. „A po
cóż?" — mówi król. „Najjaśniejszy Panie — odpowiada tamten —
Wasza Królewska Mość robi nam dziś zaszczyt odwiedzenia
nas". „No, dobrze! — podjął król coraz bardziej zdziwiony. —
Ale co tu ma do rzeczy szary kapelusz?" — „Najjaśniejszy Panie — mówi Tessś coś niecoś już zmieszany tą odpowiedzią —
to przywilej naczelnego dowódcy dragonów: nosić w tym dniu
szary kapelusz." — „Szary kapelusz! Skąd ci to przyszło do
głowy, u diaska?" — „Pan de Lauzun, dla którego Wasza Królewska Mość ustanowiła ten przywilej, powiedział mi o tym."
Poczciwy książę wybuchnął na to śmiechem i zniknął. „Lauzun
zakpił sobie z ciebie — odrzekł król dość ostro — wierz mi, odeślij zaraz ten kapelusz generałowi ojców premonstrantów!" Nie
widziałem chyba nigdy człowieka bardziej skonfundowanego, niż
był nim Tessś w tej chwili. Stał ze spuszczonymi oczami, patrząc
na nieszczęsny kapelusz ze wstydem i smutkiem, co czyniło tę
scenę jedyną w swoim rodzaju. Żaden z widzów nie powstrzymywał się od śmiechu, a najbliżej spoufaleni z królem pozwalali sobie nawet na dowcipy. W końcu Tessś oprzytomniał na
tyle, że wyszedł; każdy na dworze pytał go, czy nie znał jeszcze
na tyle Lauzuna, który śmiał się pod wąsem, gdy mu tę historię
wspominano. Z tym wszystkim Tessś nie ośmielił się okazać
obrazy i cała rzecz, choć żart był niewczesny, została uznana
tylko za dowcip; Tessś długo jeszcze martwił się jednak nim
i wstydził z tego powodu.
Prawie co dzień dzieci Francji jadły obiad u marszałka de
Boufflers; księżna Burgundzka, księżniczki i damy dworu również od czasu do czasu przychodziły do niego na obiad, zaś
na kolację bardzo często. Marszałek posiadał nieprawdopodobną
ilość naczyń rzadkiej piękności, poznaczonych jego herbami i odpowiednich na każdą okazję. Nie mniejsze wrażenie robiła niesłychana punktualność i sprawność usługi. Żadnego czekania,
żadnej zwłoki, zarówno gdy chodziło o łazęgów z pospólstwa
czy zwyczajnych lokajów, jak o największych magnatów, i to
o każdej porze i dla każdego. Na cztery mile wokół Compiegne
wsie i domy pełne były ludzi, Francuzów i cudzoziemców, tak
że już więcej pomieścić by nie zdołały, a jednak wszystko odbywało się bez żadnego zamieszania. Marszałek zatrudniał u siebie
bez liku szlachty i służby, jednych grzeczniejszych od drugich,
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wszystkich starających się zatrzymać każdego, kto się zjawiał,
i ugaszczać go od godziny piątej rano do dziesiątej czy jedenastej wieczorem. Goszczono wszystkich bez przerwy i niezwykle
hojnie, wszystkich z wielkimi honorami w otoczeniu bezmiernej ilości służby i paziów. Powtarzam się tu mimo woli, gdyż
ktokolwiek miał okazję oglądać to na własne oczy, nie może
tego zapomnieć ani wyjść z zachwytu i podziwu nad obfitością,
wspaniałością i porządkiem nie zakłóconym nigdy najmniejszym szczegółem.
Król chciał pokazać to wszystko, co się dzieje zazwyczaj na
wojnie; przeprowadzono więc oblężenie Compiegne wedle wszelkich przepisów, choć oczywiście bardzo skrócone: linie bojowe,
wały, baterie, podkopy itp. Crenan bronił pozycji. Wokół zamku
znajdował się dawny szaniec zwrócony w stronę wsi na wprost
kwatery królewskiej i dominował nad całym wzgórzem. U stóp
był stary mur i wiatrak trochę dalej od kwatery króla, na stoku
szańców nie mających ani bankiety, ani murów. Sobotę 13
września wyznaczono na dzień szturmu; król w otoczeniu wszystkich pań, przy najpiękniejszej pogodzie, wyszedł na szaniec.
Towarzyszył mu tłum dworzan i co znaczniejsi cudzoziemcy
znajdujący się podówczas w obozie. Z tego miejsca widziało się
całe pole bitwy i uszykowanie wszystkich wojsk. Stałem w półkolu, bardzo blisko króla, może trzy kroki od niego, i nie miałem nikogo przed sobą. Trudno sobie wyobrazić piękniejszy widok jak cała ta armia, tłum ciekawych wszelkiego stanu na koniach i pieszo, stojących w pewnej odległości od wojska, by nie
krępować jego ruchów, gra atakujących i broniących się bez
żadnej osłony, gdyż nie było w tym nic poważnego, wszystko
było jedynie na pokaz i nikt nie troszczył się o nic, jak tylko
o precyzję i dokładność manewru. Lecz mieliśmy też widok innego rodzaju, który był tak niezwykły, iż widzę go równie dobrze dziś, jak będę go miał w oczach za lat czterdzieści. Dał go
z wysokości szańca król całemu swemu wojsku i tej niezliczonej rzeszy widzów wszelkiego stanu, znajdującej się zarówno
na równinie, jak i na samym szańcu.
Pani de Maintenon znajdowała się naprzeciw równiny i oddziałów, siedząc po odejściu lokajów, którzy ją nieśli, w swej
lektyce między trzema szybami. Na przednim drążku od lektyki, z lewej strony, siedziała księżna Burgundzka; z tej samej
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strony, z tyłu, stały w półkolu księżna de Bourbon, księżna
Conti i wszystkie damy dworu, a za nimi mężczyźni. Przy prawej szybie lektyki stał król, zaś w półkolu za nim wszyscy najznaczniejsi panowie. Król prawie cały czas miał odkrytą głowę
i co chwila pochylał się do szyby, by rozmawiać z panią de Maintenon, tłumaczyć jej znaczenie tego, co się działo przed jej oczami i dlaczego działo się tak czy inaczej. Za każdym razem zachowywała na tyle względów, że opuszczała swoją szybę na
cztery lub pięć cali; nigdy do połowy, a wiem, że tak było,
bo muszę się przyznać, że bardziej interesowałem się tym widokiem niż wojskiem. Czasami opuszczała szybę, by o coś zapytać króla, lecz prawie za każdym razem, nie czekając na pytanie,
król schylał się, by ją objaśnić, a parę razy nawet, gdy tego nie
zauważyła, stukał w szybę, domagając się otwarcia. Nie odezwał
się do nikogo poza panią de Maintenon, wydał tylko parę krótkich rozkazów oraz kilkakrotnie odpowiedział księżnie Burgundzkiej, która usiłowała wziąć udział w rozmowie i której
pani de Maintenon od czasu do czasu pokazywała coś i mówiła
na migi, nie otwierając jednak przedniej szyby, przez którą młoda księżna krzyczała do niej czasem parę słów. Przyglądałem się
pilnie minom otoczenia: na wszystkich twarzach znać było zdziwienie zawstydzone, nieśmiałe, skryte; wszyscy stojący za lektyką i w półkolu baczniej przyglądali się jej niż wojsku, w pełnej szacunku obawie i zakłopotaniu. Król kładł często kapelusz
na dachu lektyki, by móc mówić do wnętrza, i ten ciągle powtarzany ruch musiał mu zmęczyć plecy. Delfin na koniu
znajdował się wraz z książętami na równinie, syn zaś jego,
książę Burgundzki, tak jak przy wszystkich ruchach wojsk,
przy marszałku de Boufflers, spełniając funkcje generała. Działo się to o piątej po południu, przy najpiękniejszej i najpomyślniejszej pogodzie.
Naprzeciw lektyki była wąska ścieżka wyciosana w skale,
niewidoczna z góry i zakończona otworem zrobionym w starym
murze. Miała ona ułatwić odbieranie z dołu rozkazów królewskich, gdyby okazało się to potrzebne. Chwila taka nadeszła:
Crenan przysłał Canillaca, pułkownika Rouergue, dowodzącego
jednym z regimentów broniących obozu, aby odebrał rozkaz
królewski, nie wiem już w jakiej sprawie. Canillac zaczął wychodzić i już wynurzał się trochę więcej niż do ramion. Mam go
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jeszcze dziś w oczach równie dokładnie jak w owej chwili.
W miarę jak wysuwał głowę, spostrzegał lektykę pani de Maintenon, króla i całe towarzystwo, o którym ani wiedział, ani się
go domyślał, gdyż jego posterunek był na dole, u stóp szańca,
skąd nie można było dojrzeć, co się dzieje na górze. Widok,
jaki zobaczył, tak go zaskoczył, że zbaraniał, otwarł usta, zagapił się i twarz jego przybrała wyraz najwyższego zdumienia.
Nie było nikogo, kto by tego nie zauważył. Król sam to spostrzegł, tak że powiedział mu z pewnym zdenerwowaniem: „No
więc, Canillac, wychodźże!" Canillac tkwił dalej bez ruchu, więc
król znów: „No, wychodź; co się stało?" Wylazł nareszcie i zbliżył się do króla wolnym krokiem, drżąc cały i rozglądając się
na prawo i lewo z miną nieprzytomną. Jak rzekłem, stałem
o trzy kroki od króla. Canillac przeszedł przede mną i bardzo
cicho coś wybełkotał. „Co mówisz? — zapytał król — no, gadajże!" Biedak nie mógł w żaden sposób przyjść do siebie; wystękał coś z wielkim wysiłkiem. Król, który niewiele z tego
zrozumiał, widząc, że nic więcej z niego nie wydusi, odpowiedział również byle co i dodał z miną niezadowoloną: „Możesz
waść odejść." Canillac nie kazał sobie tego powtarzać dwa razy,
dopadł schodków i zniknął. Zaledwie odszedł, król, rozglądając
się wokół siebie, powiedział: „Nie wiem, co się stało Canillacowi,
tak był zbity z pantałyku, że nie wiedział, co ma mi powiedzieć."
Nikt na to jednak nic nie odrzekł.
Przy momencie kapitulacji pani de Maintenon widać poprosiła o pozwolenie odejścia i król zawołał: „Ludzie od lektyki
pani!" Służba przybiegła i odniesiono ją, a w kwadrans później
odszedł i król, za nim księżna Burgundzka i prawie wszyscy,
którzy się tam znajdowali. Wielu odchodząc porozumiewało się
wzrokiem i gestami, a później cicho szeptano sobie na ucho.
Nikt nie mógł się uspokoić po tym, co widział. Takie samo wrażenie wywołało postępowanie króla wśród tych, którzy byli na
równinie. Nawet prości żołnierze pytali, co miała znaczyć ta
lektyka i król ciągle nad nią pochylony; trzeba było delikatnie
zamknąć usta oficerom i uciszyć pytania wojska. Można sobie
wyobrazić, co mówili cudzoziemcy i jakie wrażenie wywarł na
nich ten widok. Narobiło to hałasu w całej Europie i tyleż o tym
mówiono, co o obozie w Compiegne z całą jego pompą i niebywałą wspaniałością. Zresztą pani de Maintenon pokazywała się
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bardzo rzadko w obozie, zawsze w karecie z dwiema lub trzema
najbliższymi sobie osobami. Odwiedziła tylko raz czy dwa marszałka de Boufflers, oglądając cuda i dziwy roztaczanego przezeń przepychu.
Ostatnim aktem tego spektaklu była bitwa stoczona między
pierwszą i drugą linią wojska stojącego naprzeciw siebie. Pan
Rosen, pierwszy z dowódców obozu, dowodził w tym dniu
przeciwko marszałkowi de Boufflers, któremu towarzyszył jako
generał książę Burgundzki. Król, księżna Burgundzka, książęta, damy, cały dwór i tłum ciekawych oglądali to widowisko.
Król i wszyscy panowie byli na koniach, panie w karetach.
Wykonanie było doskonałe w każdym szczególe i bitwa trwała
długo. Kiedy jednak druga linia miała z kolei ugiąć się i cofać,
Rosen nie mógł się na to zdecydować, i to przedłużyło bardzo
całą akcję. Pan de Boufflers parę razy przekazywał mu rozkaz
księcia Burgundzkiego, że już jest ku temu pora. Rosen się złościł i nie słuchał. Król, który przedtem ułożył plan bitwy i teraz oglądał krzątaninę adiutantów i przedłużanie się tych manewrów, bardzo się z tego uśmiał. „Rosenowi nie odpowiada
wcale rola pobitego" — zauważył. W końcu sam wydał rozkaz,
by kończył i wycofał się. Rosen usłuchał, lecz bardzo niechętnie
i dość opryskliwie potraktował kuriera, który mu rozkaz przyniósł. Dostarczyło to tematu do rozmów w czasie powrotu i na
cały wieczór.
W końcu po ataku na wały oraz po wszelkiego rodzaju działaniach, obrazujących to, co się dzieje na wojnie, i po nie kończących się przeglądach, król opuścił Compiegne w poniedziałek 22 września i pojechał własną karetą do Chantilly, gdzie
pozostał przez wtorek; do Wersalu przybył w środę ku radości wszystkich pań, równie wielkiej, jak wielką przedtem okazywały gorliwość, by znaleźć się w Compiegne. Nie jadały tam
wcale z królem, a księżnę Burgundzka widywały równie rzadko
jak w Wersalu. Trzeba było jeździć co dzień do obozu, a zmęczenie z tym związane zdało się przekraczać przyjemność,
a jeszcze bardziej wyróżnienie, jakiego po tym dla siebie oczekiwały. Król, niezmiernie uradowany szykiem swych oddziałów ubranych najpiękniej i najozdobniej, jak tylko ich dowódcy
mogli wymyślić, kazał dać wyjeżdżając sześćset liwrów gratyfikacji każdemu dowódcy oddziału konnicy i dragonów, a po
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trzysta dowódcom piechoty. Ofiarował tyleż majorom wszystkich regimentów, a poza tym obdarzył faworami swoich krewnych. Marszałkowi de Boufflers zrobił prezent ze stu tysięcy
liwrów. Wszystko to razem wyniosło dużo, a dla każdego stanowiło kroplę w morzu. Nie było ani jednego regimentu nie
zrujnowanego na wiele lat, i to zarówno oficerów, jak i żołnierzy, co zaś do marszałka de Boufflers, to pozwalam każdemu,
kto tam był, domyślić się, co znaczyło sto tysięcy liwrów wobec
tych nieprawdopodobnych wspaniałości, które zadziwiły całą
Europę, dokąd tylko doszły o nich wieści przekazywane przez
cudzoziemców, oglądających wszystko co dzień osobiście i nie
mogących wierzyć własnym oczom.
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MARSZAŁEK DE BOUFFLERS (1644—1711)

Książę Eugeniusz nie ukrywał swej radości, kiedy się dowiedział, że będzie miał do czynienia z marszałkiem de Boufflers,
i zapewniał, że mniej obawia się człowieka obsypanego zaszczytami i nagrodami, niżby się bał dowódcy, którego wszelkie
nadzieje byłyby związane z właściwym przeprowadzeniem
obrony. Miał się przekonać, że się omylił, i nie mogę zrozumieć,
jak wspomnienie obrony Namur nie kazało mu mieć innej opinii
o marszałku de Boufflers, który w samej rzeczy został wtedy
mianowany księciem, jednak poza tym wyjątkiem — co prawda,
poważnym — był już wówczas tym, kim później okazał się
w Lilie. Porządek, dokładność, stała czujność były to zalety,
w których celował. Odwaga jego była zdecydowana, skromna,
wrodzona, szczera i rozsądna. W największym ogniu walki
widział wszystko i wszystkiemu nadawał właściwy bieg z równym spokojem, jakby siedział w swym mieszkaniu; nie tracił
równowagi w niebezpieczeństwie. Podczas działań wojennych
nic nie było w stanie zburzyć jego opanowania, nawet najgorsze
niepowodzenia. Wszystko umiał przewidzieć i w akcji nie
zapominał o niczym. Dobrocią i uprzejmością, nie zawodzącą
nigdy, zyskiwał sobie wszystkich; sprawiedliwość, prawość,
zwyczaj zawierzania swych zamiarów i przyjmowania rad,
cierpliwość, z jaką wysłuchiwał zdania innych, delikatność,
z jaką umiał podkreślać w razie powodzenia zasługę tych,
którzy mu właściwej rady udzielili, jak i czyny osób, które
przyczyniły się do zwycięstwa, wszystko to zjednało mu serca.
Zapobiegliwość w zaopatrywaniu wojska w amunicję i żywność,
jaką wykazał zaraz po przybyciu do obozu, sprawiedliwy roz-
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dział chleba, wina, mięsa i w ogóle żywności, czego doglądał
osobiście podczas całego oblężenia, oraz niesłychana dbałość
o szpitale sprawiły, że uwielbiało go zarówno wojsko, jak
i mieszczanie. Przemienił na bitne oddziały wojska nowo zaciężne, stanowiące większość jego armii, a składające się w dużej
mierze ze zbiegów od Audenarda oraz zwerbowanych przez
niego mieszczan, i doprowadził do tego, że żołnierze ci nie byli
gorsi od starych wojaków.
Zawsze przystępny, uprzedzająco grzeczny wobec wszystkich,
poświęcał wiele uwagi, by oszczędzić innym, o ile to było
możliwe, zbędnego zmęczenia i narażania się na niebezpieczeństwo; sam męczył się za wszystkich, wszędzie był obecny,
wszystkiego osobiście doglądał, wszystkim kierował i narażał
się bezustannie. Podczas ataków kładł się do łóżka w ubraniu
i nie przespał porządnie niemal żadnej nocy od początku
oblężenia aż do końca. Trudno pojąć, jak człowiek w jego wieku
i tak sterany na wojnach — mógł wytrzymywać taki wysiłek
ciała i umysłu, nie tracąc przy tym nigdy opanowania ani
równowagi. Zarzucano mu, iż zbytnio się narażał; postępował
tak, by wszystko widzieć na własne oczy i wszystkiemu móc
na miejscu zaradzić; czynił to również dla przykładu i w trosce
o to, by wszystko dobrze szło i właściwie było wykonywane.
Wielekroć był lekko ranny; krył się z tym, jak mógł, i w niczym nie zmieniał normalnego biegu swego dnia; kiedy jednak
rana w głowę powaliła go na ziemię, zaniesiono go na kwaterę
pomimo protestów. Chciano mu puścić krew, czemu się sprzeciwił w obawie, by nie odebrało mu to sił, i upierał się, by
wyjść. Otoczono jego dom, żołnierze krzycząc grozili, że porzucą
swoje stanowiska, jeżeli go zobaczą wcześniej niż za dwadzieścia
cztery godziny. Spędził je dosłownie oblężony we własnej kwaterze, zmuszony do puszczenia sobie krwi i odpoczynku. Kiedy
ukazał się znowu, zapanował wprost niesłychany entuzjazm
i radość. Marszałek jadał obficie, lecz niewyszukanie — to,
co otrzymywali inni; poza pieniędzmi, jakie przywiózł dla siebie,
pożyczył jeszcze po przyjeździe, gdzie i ile się dało, i używał
tych sum na potrzeby wojska, rozdawał żołnierzom, pomagał
oficerom z najpiękniejszą prostotą cechującą wszystkie jego
postępki. Był przykładem tego, jak czasem dobroć i prawość
dają mądrość i oświecają w ważnych chwilach.
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PONTCHARTRAIN KANCLERZEM (1699)

Pan de Boucherat, kanclerz i strażnik pieczęci Francji, zmarł
w Paryżu w środę 2 września [1699] po południu, a około
godziny ósmej wieczór zięciowie jego, panowie de Harlay i de
Fourcy, odnieśli pieczęcie królowi. Król wyjechał nazajutrz,
w czwartek, i nocował w Fontainebleau, dokąd też zabrał ze
sobą pieczęcie. Najwięcej mówiono o kandydatach: panu de
Pontchartrain, o pierwszym prezydencie [Harlayu], o panach:
Courtin, Daguesseau, Pomereu, la Reynie, z czego dwaj pierwsi
zasiadali w Radzie Królewskiej Finansów, a wszyscy byli radcami stanu. Wymieniano też nazwiska panów de Caumartin
i Voysin.
Widzieliśmy już, jak pierwszy prezydent dwakroć dostał przyrzeczenie kanclerstwa od króla: raz — gdy jako prokurator
generalny wynalazł legitymowanie kawalera de Longueville bez
wymienienia matki, by móc w ten sam sposób przeprowadzić
uznanie dzieci pani de Montespan. Drugi raz — już jako pierwszy prezydent, gdy wymyślił dla tychże bastardów rangę pośrednią, wyższą ponad parów i zbliżoną do rangi książąt krwi,
choć nieco niższą. Sprawa jednak pana de Luxembourg
o pierwszeństwo pokłóciła go ostatecznie z książętami, zraziła
doń pana de la Rochefoucauld i skutkiem tego unicestwiła
dawne obietnice królewskie. Pan de la Rochefoucauld wiedział
dobrze, co król przyrzekł i za co, toteż postawił sobie zadanie
ciągłego działania, by go zgubić w umyśle władcy, i zadał mu
tyle sztychów, z czym się zresztą wcale nie krył, że wreszcie
dopiął swego. Nikt z nas nie wahał się szkodzić Harlayowi, jak
mógł, i każdy starał się okazać radość, skoro tylko ten zawiódł
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się w swej wielkiej nadziei. Uraza, jaką odczuł, była widoczna
i tak silna, że stał się jeszcze bardziej nieznośny; często wykrzykiwał z goryczą, nad którą nie mógł zapanować, że będzie
tkwił chyba do zgonu w pyle sądownictwa. Był tak słabym
człowiekiem, że nie potrafił się powstrzymać, by nie skarżyć
się królowi w sześć tygodni później w Fontainebleau, gdzie
odegrał rolę wiernego lokaja z właściwą sobie giętkością i fałszem. Za całą zapłatę dostał słowa i zlecenia popracowania nad
obniżką ceny zboża w Paryżu i okolicy, gdzie znacznie podrożało. Król zaś wydał rozkaz burmistrzowi i szefowi policji, by
nic w tym zakresie bez Harlaya nie czynili. Udał, że zadowolił
się pustymi słowami i wonnym kadzidłem, i żył dalej wściekły.
Wreszcie rzuciło mu się to na zdrowie i na głowę, tak że musiał
porzucić stanowisko, co ściągnęło nań ogólną pogardę, skutek
poprzedniej nienawiści.
Pan de Courtin, dziekan Rady, znany z prawości, zdolności,
łagodności i uprzejmości, wsławiony ważnymi ambasadami,
jakie sprawował, usprawiedliwiał się przed królem, gdy zrzekł
się stanowiska delegata do Rijswiku, a potem członka Rady
Finansów — stanem swego zdrowia i oczu bliskich ślepoty, co
nie pozwalało mu myśleć o niczym innym, jak tylko o tym,
by się usunąć.
Pan Daguesseau miał dużo inteligencji, lecz więcej jeszcze
roztropności i rozsądku. Wybił się na stanowisku pierwszego
intendenta. Pisał tak dobrze, że nikt nigdy nie mógł sporządzić
wyciągów z jego listów. Zdolności miał głębokie i rozległe,
miłość dobra gorącą, lecz rozsądną, a skromność we wszystkim
przypominała
najpierwszych
i
najdawniejszych
dygnitarzy.
Uprzejmość jego była niebywała, sądy trafne i zwięzłe, gdy
się raz zdecydował, co często mu przychodziło za ciężko i za
wolno, tak lękał się popełnić niesprawiedliwość i tak mało
w siebie wierzył. Do przyjaźni był dość skłonny, natomiast
całkiem niezdolny do nienawiści. Pracował wiele i łatwo, był
niesłychanie dokładny i nigdy chwili nie tracił na próżno. Religijność jego była mocna i stała przez całe życie. Obeznany ze
wszystkim i tak włożony do swych obowiązków, że nic poza
nimi nie uznawał, nigdy nie bywał w żadnym towarzystwie.
Tyle zalet i zdolności zdobyło mu miłość u ludzi i poważanie powszechne oraz wielki szacunek króla. Miał jednak córkę w Za-
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kładzie pani de Mondonville, który tak dziwnie unicestwili
jezuici. On i jego żona, równie cnotliwa i może bardziej jeszcze
inteligentna niż on, ale o powierzchowności mniej pociągającej,
byli oboje posądzeni o jansenizm. Z tą plamą niezwykłe było,
że jego zalety i zdolności zaprowadziły go same, bez innych
pomocy, tam, dokąd zaszedł. Na to jednak, aby wzniósł się
jeszcze wyżej, trzeba było prawdziwego cudu.
Pomereau był to orzeł, błyszczał inteligencją i zdolnościami.
Był swego czasu pierwszym intendentem Bretanii; wykonywał
ważne i trudne zlecone mu funkcje i wszędzie zdobył sobie
doskonałą reputację. Był jednak fantastą i okresami, krótkimi
zresztą, w ciągu roku nie był normalny i nie pokazywał się
wcale. Poza tym był to człowiek stanowczy i wnikliwy, miał
dużo przyjaciół i zasługiwał na ich zaufanie. Żył blisko z moim
ojcem, a potem ze mną.
La Reynie, sterany latami i pracą, był tym, który uczynił
stanowisko szefa policji poważanym i znacznym, tak jak już
pozostało potem, co byłoby pożądane, ale tylko w tym wypadku, gdyby on mógł je stale zajmować. Zagubiony jednak
w szczegółach rodzącej się inkwizycji, tak bardzo po nim
rozwiniętej, nie był już w stanie objąć całości ani kierować
wszystkim. Poza tym inteligencja, zdolności, rozsądek, wiedza,
prawość sprawiały, iż żałowano, że — aby się tak wyrazić —
rozminął się z pierwszym stanowiskiem w swoim zawodzie.
Caumartin, brat cioteczny i zaufany przyjaciel Pontchartraina, takim był, jakim go opisałem, gdy była mowa o koncepcie
jego brata z biskupem Noyon. Miał dużo przyjaciół i to wysoko
postawionych. Aroganckie postępowanie, choć czysto zewnętrzne, przyczyniło się jednak do wrogiego stosunku opinii do jego
kandydatury. Przetrzymywanie zboża na składzie w okresie
drożyzny, o co go oskarżano, oraz inne sprawy, z których wytłumaczył się nader gładko, pozostawiły jednakże pewien osad
w umyśle króla — dlatego też nie mógł nigdy otrzymać żadnego
stanowiska. Podczas wycieczek do Fontainebleau modne było
odwiedzać go w Saint-Ange, odległym o cztery mile i bardzo
dobrze urządzonym. Król, choć panował zawsze nad sobą, nie
mógł się powstrzymać od wyrażenia paru słowami niezadowolenia, jakie mu to sprawiało.
Voysin, w łaskach u pani de Maintenon, odkąd mieszkała
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u nich podczas podróży króla do Flandrii, kiedy to Voysin
był intendentem, nie dojrzał jeszcze do kandydatury na kanclerstwo.
Innych zdolnych do dzierżenia pieczęci [poza Peletierem] nie
było. Pierwszy prezydent, jedyny prawdziwy rywal Pontchartraina, był wykluczony, wybór więc został przez króla dokonany szybko. Pewną rolę odegrało przyzwyczajenie, a dokończyła dzieła pani de Maintenon, do której zdania król zawsze się przychylał, nawet w okresach nieporozumień i sprzeczek.
[Synowa Pontchartraina była w przyjaźni z żoną Saint-Simona. W 1698
roku przyszły kanclerz, wówczas jeszcze kontroler finansów, zaproponował
autorowi przyjaźń, co zostało przezeń skwapliwie przyjęte.]

Pontchartrain, był to mały człeczyna, szczupły, zgrabnej
figurki, o twarzy, z której bił dowcip i energia, a miał tego
jeszcze więcej, niż można by przypuszczać sądząc z rysów.
U nikogo nie spotkałbyś takiej szybkości w pojmowaniu każdej
sprawy, takiej lekkości i uroku w rozmowie, równie prędkiej
i dowcipnej odpowiedzi, takiej łatwości i solidności w pracy,
tyle pilności, tak wielkiej zdolności do właściwej oceny ludzi
ani takiej zręczności w postępowaniu z nimi. Przy tych zaletach
odznaczał się mądrą prostotą, a rozsądna wesołość panowała
nad tym wszystkim i czyniła go uroczym, zarówno w drobiazgach, jak i w poważnych sprawach. Jego zamiłowanie do
czystości było wyjątkowe i znać je było we wszystkim, a pomimo jego miłostek, których nie wyrzekł się do końca, choć
później były one już tylko platoniczne, odznaczał się dużą pobożnością, dobrocią i, dodałbym jeszcze, uczciwością przed i po
przejęciu finansów, i to tak wielką, jak tylko można uczciwość
z prowadzeniem finansów pogodzić. Przyznawał sam, że miał
z tym duże trudności, co właśnie czyniło mu owe finanse tak
uciążliwymi, i skarżył się często z goryczą osobom, które mu
to wymawiały. Toteż nieraz chciał porzucić to stanowisko i tylko
używając podstępu żona zdołała go przy nim zatrzymać, prosząc
go raz o trzy, a raz o cztery, raz o osiem dni zwłoki.
Była to kobieta o wielkim rozsądku, mądra, solidna, światła
w swym postępowaniu, zrównoważona, konsekwentna, pełna
prostoty, nie mająca w sobie nic mieszczańskiego prócz twarzy.
Hojna, pomysłowa w dawaniu prezentów i w sztuce obmyślania
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i wydawania przyjęć, szlachetna, lubiąca w najwyższym stopniu
wystawność, a przy tym doskonała gospodyni i wielce rządna.
Nikt, co jest niezwykłe, nie znał lepiej od niej dworu i ludzi
ani, podobnie jak jej mąż, nie miał równie uroczego i wdzięcznego umysłu. Była mu wielką pomocą, zarówno dzięki swemu
zachowaniu, jak i radom, a był na tyle mądry, że umiał je
ocenić i z nich korzystać; łączyła ich zawsze przyjaźń. Pobożność
stanowiła podstawę jej cnoty, która wciąż wzrastała, skłaniała
ją do pobożnej lektury i praktyk, a także do poświęcania się
dobroczynności, czyniąc ją prawdziwą matką ubogich. Przy tym
wszystkim pani de Pontchartrain była wesoła i bardzo miła
w towarzystwie. Oboje cenili i umieli prowadzić konwersację,
bardzo jednak daleką od czczej paplaniny; oboje zdolni byli
do prawdziwej przyjaźni, choć on zarówno umiał pomóc, jak
i szkodzić. Wprost nieprawdopodobne jest, ile rozdali ubogim:
pani de Pontchartrain zawsze miała oczy i kieszeń otwarte na
ich potrzeby, zawsze w poszukiwaniu biednych wstydzących
się żebrać o pomoc, szlachciców i panien znajdujących się
w potrzebie, dziewcząt będących w niebezpieczeństwie, by móc
je wyciągnąć z trudnych i ciężkich warunków, wydając za mąż,
znajdując zajęcie jednym, dając pensję innym, wszystko w najgłębszej tajemnicy. Poza wielkimi sumami rozdawanymi ubogim swej parafii wykazywała zawsze wielką pomysłowość
w świadczeniu pomocy; cały swój wdzięk i zręczność umiała
zastosować przy ratowaniu osób ukrywających swe potrzeby,
o których zdawała się sama nie wiedzieć. Była to niewiasta
tęga, bardzo brzydka, i to brzydotą wulgarną i prostacką; podlegała napadom złego humoru, nad którym starała się zapanować,
jak mogła. Nigdy nie widziano lepszych rodziców ani szczerszych
przyjaciół jak ta para, ludzi bardziej uprzejmych niż oni, a można by jeszcze dodać: bardziej uważających, pamiętających zawsze
o tym, czym są oni, a czym inni, choć patrzyli poprzez opary
faworów, władzy i swych wysokich stanowisk.
Przez długi czas łączyły ich doskonałe stosunki z panią
de Maintenon, lecz stopniowo pomiędzy nią i panem de Pontchartrain powstało pewne ochłodzenie, gdyż nie mogła rządzić
nim tak, jakby miała na to ochotę. Pani de Pontchartrain, którą
zawsze bardzo lubiła, starała się go skłonić do większej ustępliwości, a z miłości do niej pani de Maintenon wybaczała mu
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twardy kark, czego by nie darowała komu innemu; z czasem
jednak narosło już tyle pretensji, że rada była pozbyć się go
w sposób honorowy, dając mu pieczęcie. Został ministrem stanu
bardzo niedługo po otrzymaniu stanowiska sekretarza stanu.
Czytał na tyle dużo, że mimo pilnego oddawania się swoim
zajęciom oraz zamiłowania do życia światowego i dobrej kompanii, posiadał bardzo rozległy zasób wiadomości. Wychował go
parlament w swoich zasadach, których był zupełnym niewolnikiem: jednak gdy chodziło o starcie interesów Francji i Rzymu,
jego zasady nie przeszkadzały mu popierać francuskich. Sprawy
te pod różnymi aspektami były tematem obrad na Radzie, nigdy
jednak nie uszły jego uwagi. Niesłychana łatwość pojmowania,
jasność i siła jego wymowy nieraz drażniły księcia de Beauvillier, którego umysł i sumienie nie pozwalały zgadzać się z Pontchartrainem, bo jakkolwiek w zasadzie de Beauvillier popierał
również interesy Francji, w szczegółach zawsze trzymał stronę
Rzymu. Wzniecało to wrogość między nimi, a Pontchartrain przekraczał czasem w nieporozumieniach z księciem granice przyzwoitości; rozporządzając lepszymi środkami do walki niż książę,
nie ceremoniował się z nim zbytnio w tych wypadkach i doprowadził do tego, że stali się wrogami w takim stopniu, w jakim
mogli być nimi ludzie zacni i szlachetni. Konieczność stwarzania
coraz to nowych, niezliczonych urzędów i rozwiązywania nadzwyczajnych spraw wynikających z potrzeb wojennych spadała
częściowo na Pontchartraina i to właśnie sprawiało, że chciał
porzucić finanse. Zmuszony był ustanowić pogłówne i dziesięcinę, jeden i drugi podatek wymyślony przez potężnego Baville'a
panującego nad Langwedocją w charakterze intendenta, który
proponował je bez przerwy, chcąc sobie w ten sposób zaskarbić
łaski królewskie. Pontchartrain wzdragał się bardzo przed wprowadzeniem tych podatków wiedząc, że łatwość, z jaką będzie
można je wyznaczać i powiększać, uczyni je stałymi i niezwykle
uciążliwymi dla płatników. Odrzucił więc stanowczo drugi, nie
dopuszczając nawet, by nad nim obradowano, nie mógł jednak
obronić się przed pierwszym.
W dniu, kiedy po południu umarł Boucherat, a pamiętam, że
była to środa, wilia wyjazdu króla do Fontainebleau, już rano
nikt nie spodziewał się, by kanclerz dożył wieczora. Wychodząc
z gabinetu po zakończeniu posiedzenia Rady król powiedział do
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Pontchartraina idącego na końcu: „Czy byłbyś zadowolony,
gdybym cię mianował kanclerzem Francji?" — „Najjaśniejszy
panie — odpowiedział minister — jeżeli tyle razy prosiłem
Waszą Królewską Mość, aby zechciał uwolnić mnie od finansów
i pozwolił zostać zwyczajnym ministrem i sekretarzem stanu,
to czyż może Wasza Królewska Mość wątpić, że chętnie opuściłbym je dla najwyższego stanowiska, do jakiego mógłbym
dojść?" — „Więc dobrze — król na to — nie mów o tym nikomu
bez wyjątku: jeżeli kanclerz umrze, a może już nie żyje w tej
chwili, mianuję cię kanclerzem, a syn twój będzie miał tytuł
sekretarza stanu i będzie sprawował jego funkcje. Podczas tej
podróży będziesz mieszkał w swym zwykłym mieszkaniu, gdyż
mieszkanie kanclerza, będąc pewnym, że nie przyjedzie, oddałem i byłoby mi nie na rękę usuwać tych, których tam
umieściłem." Pontchartrain uściskał kolana królewskie i skorzystał z okazji, by prosić o pozwolenie zatrzymania swego
mieszkania w pałacu wersalskim. Uzyskał zgodę króla i na to.
Odszedł przejęty najwyższą radością, nie tyle z powodu otrzymania nominacji na kanclerza, choć słyszałem, jak mówił, iż
bardzo jest nią zaszczycony, co z przyczyny uwolnienia się od
finansów, które stawały się dlań, mimo pokoju, coraz bardziej
uciążliwe.
Sprawa przeciągnęła się od środy do soboty, kiedy to Pontchartrain miał pojechać do Fontainebleau. Tego dnia wieczorem
król wchodząc do pani de Maintenon powiedział marszałkowi
de Villeroy, pełniącemu straż, by przekazał Pontchartrainowi
wiadomość zaraz po przyjeździe, że król chce z nim mówić.
Przyszedł na wezwanie i wyszedł od króla już jako kanclerz
Francji. W tym czasie wszyscy byli na przedstawieniu; oficer
gwardii królewskiej doniósł marszałkowi de Villeroy, że król
kazał przynieść pieczęcie do pani de Maintenon i że widziano
Pontchartraina, jak wynosił je stamtąd do siebie. Sądzono
powszechnie, że prędzej on niż ktokolwiek inny je otrzyma.
Teraz ogólne zainteresowanie obudziła sprawa, kto będzie kontrolerem generalnym finansów; niedługo czekano na odpowiedź.
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CHAMILLART GENERALNYM KONTROLEREM FINANSÓW

Tego samego wieczora po kolacji król powiedział w swym
gabinecie delfinowi i księciu Orleańskiemu, że posłał Chamillartowi przez jednego z ludzi pani de Maintenon odręczny bilecik, w którym zawiadamiał go, iż powierza mu stanowisko
generalnego kontrolera. Wiadomość ta rozeszła się podczas
ceremonii wejścia króla do łóżka, stąd zaś na cały dwór. Posłaniec nie zastał go w Paryżu i musiał go szukać w Montfermeil,
cztery mile za miastem, koło Chelles i Livry. Przyjechał na
drugi dzień, w niedzielę po południu.
Było to wielkie chłopisko; chodził kołyszącym się krokiem,
jego otwarta twarz wyrażała tylko łagodność i dobroć i dotrzymywała w pełni słowa. Ojciec jego, prezydent w trybunale
apelacyjnym, umarł w roku 1675 jako intendent w Caën, gdzie
pozostawał prawie dziesięć lat. W następnym roku syn został
radcą parlamentu. Był rozsądny, pilny, mało wykształcony,
przepadał zawsze za dobrym towarzystwem, łatwy w obejściu
i bardzo uczciwy człowiek. Lubił karty, ale grał dobrze we
wszystkie gry. Otworzyło mu to dostęp do towarzystwa wyższego niż to, gdzie zapewniał mu wstęp piastowany urząd,
jednak karierę zawdzięczał umiejętności gry w bilard. Król
bardzo lubił tę grę i długi czas z zamiłowaniem się jej oddawał.
Prawie co wieczór w zimie grał partię z księciem de Vendôme
i wielkim koniuszym, a czasem z marszałkiem de Villeroy lub
księciem de Grammont. Dowiedzieli się, że Chamillart zna doskonale ową grę, i zapragnęli wypróbować go w Paryżu. Z próby
tak byli zadowoleni, że powiedzieli o tym królowi, i tak go
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chwalili, że król polecił koniuszemu przywieźć go za pierwszym
razem, gdy będzie w Paryżu. Przyjechał więc, i król stwierdził,
że nie przesadzono w niczym. Książę de Vendôme i koniuszy
polubili go i protegowali jeszcze bardziej niż tamci dwaj, tak
że w końcu raz na zawsze został dopuszczony do stałej gry
z królem, gdzie był najmocniejszy ze wszystkich. Zachowywał
się tak skromnie i dobrze, że spodobał się zarówno królowi,
jak i panom, i zyskał ich protekcję, miast spotkać się z szyderstwami, na które byli przeważnie narażeni nowo przybyli
z miasta. Król coraz bardziej go lubił i opowiadał o nim tyle
pani de Maintenon, że i ona zapragnęła go zobaczyć. Radził
sobie tak dobrze na tej wizycie, iż zapewne, aby schlebić gustowi króla, kazała mu odwiedzać się od czasu do czasu, a w końcu
polubiła go co najmniej tak jak król. Mimo swych stałych
podróży do Wersalu, gdzie nigdy nie nocował, nie przerywał
pracy rankami w parlamencie. Zyskał sobie przez to sympatię
kolegów, którzy ocenili to, że pracuje tak samo jak każdy
z nich i jest dla nich takim jak zawsze, nie stając się wyniosły, co się często zdarza wielu ludziom skutkiem wyróżnienia. Było mu to też poczytywane za zasługę i przez króla,
i przez dwór. Powoli zdobył sobie przyjaciół i król zapragnął
mianować go prezesem Trybunału Apelacyjnego, aby miał więcej swobody i łatwiej można go było awansować. Przydzielił
mu wówczas mieszkanie w pałacu, co było rzeczą niesłychaną
u człowieka jego stanu, można nawet powiedzieć, że jedyną
w swoim rodzaju. Był to rok 1686. W trzy lata później został
mianowany intendentem Rouen. Poprosił króla, z którym był
już w bardzo bliskich stosunkach, by zechciał nie oddalać go
od siebie. Król jednak odpowiedział, że dlatego właśnie wysyła
go do Rouen znajdującego się tak blisko, i pozwolił mu od czasu
do czasu przyjeżdżać na sześć tygodni do Wersalu. Zabrał go
ze sobą do Marly i dopuścił do udziału w swoich partiach brelana i innych. Dobrał sobie krupierów, gdyż grano wysoko:
powiodło mu się.
Po trzech latach intendentury nie zmienił się więcej, niż
kiedy był w parlamencie. Zawakowało miejsce intendenta
finansów. Król dał mu je z własnego popędu w 1689. Na stanowisku tym, jak wiadomo, Chamillart pozostawał dziesięć lat,
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zawsze był na tej samej stopie z królem, choć bilard nie był
już w modzie. Tak zręcznie kultywował stosunki z panią de
Maintenon od czasu, kiedy na dobre zamieszkał na dworze
i w Paryżu, że wybrała go na zarządcę dochodów i wszystkich
spraw doczesnych zakładu Saint-Cyr, dzięki czemu stale się
z nią widywał. Zyskał sobie wielu przyjaciół na dworze; pan
de Chevreuse, którego ziemie dochodziły prawie do Wersalu
przez księstwo Chevreuse i Monfort, dokonywał wiele wymian
z dobrami należącymi do Saint-Cyr, którym zajmował się król
i pani de Maintenon, i posiadał wiele majątków graniczących,
a nawet znajdujących się wewnątrz terenów należących do nich.
Dało to okazję Chamillartowi do częstego spotykania się z nim
w interesach i zdobycia prawdziwej przyjaźni, zarówno jego,
jak i księcia de Beauvillier; przyjaźń ta przetrwała aż do ich
śmierci. Wyniesiony przy pomocy tylu sprężyn, zwłaszcza SaintCyr i przyjaźni pani de Maintenon, która tak bardzo była zainteresowana w podtrzymywaniu kontrolera generalnego zupełnie
oddanego sobie, nigdy nie został zachwiany w swej pozycji
i król publicznie wyrażał zadowolenie ze swego wyboru.
Trwał na tym stanowisku zachowując niespotykaną łagodność,
cierpliwość i uprzejmość, co zdobywało mu wszystkich, którzy
mieli z nim do czynienia. Nie odrzucał stanowczo propozycji
najzupełniej nawet niewłaściwych ani próśb najbardziej absurdalnych czy natrętnych; pomagało mu w tym jego usposobienie
flegmatyczne, które nie zawodziło go nigdy, ale też nie miało
w sobie nic odpychającego; odmawiał w sposób, który ukazywał,
iż sam wielką przykrość odczuwa będąc zmuszony odmówić, zaś
spełniał prośby tak, że forma, w jakiej to robił, zwiększała
jeszcze łaskę. Był w rzeczy samej niezwykle skłonny do oddawania usług, zaś jak najdalszy od czynienia komukolwiek najmniejszych choćby wstrętów. Przepadali za nim intendenci
finansów na prowincji, których pretensje o to, że mimo młodego wieku został ich panem, rozwiały się dzięki miłemu sposobowi bycia, zaś jego urzędnicy i finansiści uwielbiali go prawdziwie. Cały dwór lubił go również dzięki jego łatwości, uprzejmości i tysiącom usług, jakie każdemu świadczył, król zaś
okazywał mu sympatię niemal przyjacielską, która zwiększała
się z każdym dniem. Chamillart był żonaty ze swą cioteczną
siostrą. Cnotliwa i bardzo uprzejma, umiała tylko grać, nie
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lubiąc zresztą tego; nie potrafiła jednak nic innego robić ani nie
wiedziała, co mówić po zapytaniu każdego o zdrowie; dwór nie
zdołał jej wyrobić i mówiąc prawdę, była to najlepsza, lecz
najgłupsza kobieta w świecie, przy tym najzupełniej bezużyteczna dla swego męża.
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POMPONNE (1618—1699)

Śmierć Pomponne'a narobiła wiele hałasu i uczyniła wielką
wyrwę w Radzie i pustkę wśród światowych ludzi.109 Był on
synem sławnego Arnaulda d'Andilly i bratankiem słynnego
Arnaulda. Nie trzeba tu tłumaczyć, co to była za rodzina, słynąca z nauki, pobożności i wielu jeszcze innych zalet; upamiętniła się tyloma pięknymi dziełami, że ograniczę się tu do samego
pana de Pomponne. Pan d'Andilly dzięki swym różnym funkcjom i przyjaźni, jaką darzyła go królowa matka przed, a nawet
po usunięciu go do Port-Royal des Champs i burzach jansenizmu, przeznaczył swego syna, jeszcze bardzo młodego, do
prowadzenia różnych ważnych spraw we Włoszech, gdzie zawarł
traktaty i przymierza z paroma książętami. Ojciec jego, szanowany i kochany powszechnie, zostawił mu wielu protektorów,
z których pan de Turenne był jednym z najpierwszych. Pomponne przeszedł przez funkcję intendenta armii w Neapolu
i Katalonii, a zawsze postępował tak mądrze, z takim umiarem
i takie odnosił sukcesy, że zdolności jego, popierane jeszcze
przez przyjaciół ojca i tych, których sam sobie zdobył, sprawiły,
iż został wyznaczony w roku 1665 na ambasadora do Szwecji.
Pozostawał tam przez trzy lata, a następnie przeszedł na ambasadę w Holandii. Zachował się tak dobrze na jednej i drugiej,
iż posłano go znów do Szwecji, gdzie, zwalczany przy pomocy
całej sztuki właściwej domowi austriackiemu, doprowadził jednak do zawarcia słynnej Ligi Północnej, która tak pożyteczną
okazała się dla Francji w roku 1671. Król tak był z niego zadowolony, że utraciwszy w parę miesięcy później pana de Lyonne, ministra i sekretarza stanu dla spraw zagranicznych, osądził,
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iż nie znajdzie lepszego następcy na tak ważne stanowisko jak
właśnie Pomponne'a. Jednak zachował to w tajemnicy i powiadomił o tym tylko jego, listem napisanym własnoręcznie,
rozkazując, by jak najprędzej kończył w Szwecji te sprawy,
które koniecznie musi załatwić, i osobiście przyjeżdżał natychmiast. Przybył po dwu miesiącach, w tym samym roku 1671,
i natychmiast jego nominacja została ogłoszona. Ojciec jego,
który już w 1644 roku wycofał się z życia publicznego, doczekał
jeszcze tej radości, że widział, jak syn dzięki własnym zasługom
osiągnął tak wysokie stanowisko. W trzy lata później starzec
umarł dożywszy osiemdziesiątego piątego roku życia. Pomponne
tak dobrze wywiązywał się ze swych obowiązków, że okazał
się jeszcze bardziej godnym wywyższenia, niż sądzono przed
jego mianowaniem. Człowiek ten wybijał się specjalnie niezwykłą jasnością i ostrością sądu oraz wielkim rozsądkiem; ważył
dokładnie każdą rzecz i wszystko robił po dojrzałym namyśle,
jednak bez zwlekania. Skromny, umiarkowany, o niezwykłej
prostocie obyczajów, odznaczał się poza tym bardzo głęboką
i światłą pobożnością. Z oczu jego biła łagodność i dowcip;
z twarzy mądrość i prostota ducha. Posiadał niezwykłą umiejętność korzystania podczas pertraktacji z każdej dogodnej okoliczności z całą przenikliwością, giętkością sobie właściwą, nie posługując się jednak nigdy podstępem. Cechy te pozwalały mu
osiągnąć swój cel nie drażniąc nikogo. Wykazywał przy prowadzeniu spraw łagodność i cierpliwość, która czarowała, przy
tym umiał być stanowczy, a kiedy w grę wchodził interes
państwa i wielkość korony, okazać dumę i nieustępliwość. Mając
te zalety, zyskał sobie sympatię wszystkich ministrów zagranicznych, podobnie jak sympatią cieszył się we wszystkich
państwach, w których był ambasadorem. Ceniono go w równym
stopniu, jak lubiano, i potrafił pozyskać sobie ogólne zaufanie.
Grzeczny, uprzejmy, zachowywał się jak minister tylko wtedy,
gdy wykonywał swe funkcje; był uwielbiany na dworze, gdzie
prowadził życie spokojne, równie dalekie od zbytku, jak od
skąpstwa, i nie szukał rozrywki po ciężkiej pracy nigdzie indziej
tylko wśród swej rodziny, w gronie przyjaciół i w książkach.
Łagodność i błyskotliwość, jaką wykazywał w stosunkach z ludźmi były czarujące, a konwersacja, bez żadnych starań z jego
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strony, zawsze nader pouczająca. Porządek cechował każde jego
poczynanie i nic nie było w stanie zachwiać jego spokoju.
Zalety te stanowiły zbyt wielkie przeciwieństwo w porównaniu z tymi, jakimi odznaczali się Colbert i Louvois, by tym
ostatnim łatwo je było strawić. Obaj mieli zalety bez wątpienia
również bardzo wielkie; jeżeli jednak mogły się czasem zdawać
bardziej wspaniałe, nie były tak pociągające. Jeżeli mieli przyjaciół, Pomponne miał ich także, a chociaż jego przyjaciele
byli mniej potężni, było ich może więcej, a co ważniejsze —
byli przeważnie ogólnie lubiani. Każdy z tamtych dwu starał
się zawsze zagarnąć funkcję innych, co sprawiało, iż byli sobie
wzajem nieprzyjaciółmi: obaj chcieli, pod różnymi pretekstami,
prowadzić sprawy zagraniczne i obaj zostali mądrze, choć delikatnie, odsunięci od nich. Nie tylko, że nic tu nie zdołali osiągnąć, ale wielka znajomość ogólnych spraw europejskich, szczególnie zaś wiedza, jaką Pomponne zdobył dzięki swej pilności,
podróżom i pertraktacjom, o wszystkim, co było związane ze
sprawami wielkich rodów, ministrów, dworów cudzoziemskich,
z ich interesami i kierującymi nimi sprężynami, wszystko to
sprawiało, że taką miał przewagę nad tamtymi ministrami
w tych sprawach, że chociaż nigdy nie przestawał być umiarkowany i łagodny, nie śmieli przeciwstawiać mu się na Radzie
ani wobec króla. Jeśli się zaś na to poważyli, często pozostawiał
ich bez odpowiedzi. Nie mogąc żywić najmniejszej nadziei przyłapania na czymś człowieka tak wykształconego i tak rozsądnego, a zadowalającego się zawsze swoim ministerstwem i nie
dającego im nigdy powodu do zaczepki przez wtrącanie się w
ich sprawy, długo szukali, jak tu zahaczyć kogoś tak trudnego
do pochwycenia, a tak niebezpiecznego dla ich ambicji. To pragnienie, by się go pozbyć i wysunąć na jego miejsce innego,
kto by nie umiał równie dobrze się bronić, połączyło na jakiś
czas obu wrogów. Porozumieli się ze sobą; jansenizm stał się
ich bronią. Był to w rzeczy samej cud dokonany przez zasługi
Pomponne'a, że będąc bratem, synem, siostrzeńcem, kuzynem
i najbliższym krewnym lub też związanym najserdeczniejszymi
więzami z tym wszystkim, co uczyniono królowi najbardziej
wstrętnym, zarówno ogólnie, jak i w odniesieniu do poszczególnych ludzi, mimo to był utrzymywany przez króla na stanowisku
wymagającym tak wielkiego zaufania. Tamci dwaj, drążąc jeden
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pod drugim podkop i pomagając sobie poza tym we wszystkim, co
mogło się przyczynić do powodzenia ich zamiaru, ujrzeli, iż
powoli wpływają w pewnej mierze na umysł króla. Naciskali
go coraz bardziej i doprowadzili do tego, że postanowił dla dobra religii poświęcić ministra. Wszelako uczynił to z największą
niechęcią. W pełni zadowolony z działalności Pomponne'a, widział u niego jedynie umiarkowanie i rozsądek we wszystkich
sprawach związanych z jansenizmem. Trudno było nie ufać mu
nawet w tym punkcie, a niebezpieczeństwo i skandal, jakie mogłyby powstać z przyczyny posługiwania się siostrzeńcem pana
Arnaulda w sprawach najbardziej tajnych i najbardziej ważnych, nie wydawały mu się współmierne z niebezpieczeństwem
i przykrością, na jakie się narażał pozbywając się tego ministra.
Skutkiem jednak stałych ataków ustąpił w końcu, a ostatnią
kroplą, która wpłynęła na jego decyzję, było właściwie głupstwo;
ono to zgubiło pana de Pomponne po tylu wytrwałych przygotowaniach dokonanych przez jego wrogów. Stało się to w roku
1679.
Odbywały się właśnie pertraktacje w sprawie małżeństwa pani
delfinowej i oczekiwano na kuriera, który miał przywieźć wiadomość o ich zakończeniu. W tych krytycznych momentach Pomponne się przeliczył sądząc, iż ma dosyć czasu na to, by spędzić
parę dni w Pomponne. Pani de Soubise wiedziała, co się święci,
a był to okres pełnego rozkwitu jej urody i powodzenia. Była
przyjaciółką Pomponne'a, nie śmiała jednak powiedzieć mu wyraźnie o wszystkim, ograniczyła się do zaklinania go, by odłożył
tę małą podróż, i ostrzegała, że widzi nad nim zbierające się
chmury, które nie powinny mu pozwolić na usuwanie się w takim momencie. Nalegała, jak tylko mogła. Ale ludzie najbardziej nawet doskonali nie są nigdy bez wady. On nie mógł zrozumieć tego, co pani de Soubise chciała, by zrozumiał, ani nie
potrafił okazać jej na tyle uprzejmości, by poświęcić tę małą
wyprawę dla jej przyjaźni. Pomponne leży o sześć mil od Paryża. Podczas jego nieobecności przybył kurier z Bawarii, a równocześnie list do pana de Louvois, który wszędzie miał swoich
ludzi: był to ostateczny tekst ze wszystkimi szczegółami umowy
małżeńskiej. Louvois idzie natychmiast zanieść swój list królowi,
który wyraża zdziwienie, iż nie ma skądinąd tych wiadomości.
Depesze Pomponne'a były szyfrowane, a ten, który je odszyfro-
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wywał, poszedł sobie właśnie do Opery, by się rozerwać pod
nieobecność swego pana. Nim skończyło się przedstawienie, nim
pismo odszyfrowano, nim pojechano do Pomponne i wrócono
stamtąd, Colbert i Louvois nie tracili czasu. Doprowadzili do
tego, że król począł się niecierpliwić i złościć, a następnie wykorzystali tak dobrze ten nastrój, że Pomponne po przybyciu do
Paryża odebrał rozkaz króla, by odesłać mu depeszę, zawiadomienie o dymisji oraz polecenie wyjazdu do Pomponne.
Po dokonaniu tego wielkiego uderzenia Louvois, od którego
Colbert, mający swoje racje po temu, wymógł, by nie mówił
o całym tym spisku ani słowa swemu ojcu, pobiegł teraz do
niego i opowiedział przebieg starań i ich powodzenie: „Lecz —
odrzekł zimno sprytny le Tellier — czy macie już gotowego
człowieka na jego miejsce?" — „Nie — odpowiedział mu syn —
myśleliśmy na razie tylko o pozbyciu się tego, który je zajmował, a teraz, gdy jest wolne, trzeba pomyśleć, kogo na nie powołać." — „Jesteś głupcem, mój synu, z całym twoim sprytem
i twymi planami — odrzekł le Tellier. — Colbert wie w tej
sprawie więcej niż ty i przekonasz się, że w tej chwili ma następcę i już go nawet zaproponował. Będziesz w gorszej sytuacji
niż z człowiekiem, któregoście wygnali i który przy wszystkich
swoich wadach miał przynajmniej tę zaletę, że nie był bliższy
Colbertowi niż tobie. Powtarzam ci, będziesz jeszcze tego żałował." Tak się też stało. Colbert zapewnił już sobie to stanowisko
dla swego brata Croissy, znajdującego się podówczas w Aix-laChapelle; wiadomość o tym była dla Louvois i le Telliera prawdziwym gromem z jasnego nieba i pokłóciła ich jeszcze bardziej
z Colbertem, a w rezultacie i z nowym ministrem. Pomponne
odczuł bardzo upadek i pustkę, jaka się wytworzyła wokół niego, lecz zniósł to — jak przystało człowiekowi dzielnemu i szlachetnemu — z całkowitym spokojem. Niedługo potem uzyskał
zezwolenie na powrót i zamieszkanie w Paryżu. Żaden z przyjaciół go nie opuścił i wszyscy odczuli żywo jego niełaskę. Cudzoziemcy żałowali go jako człowieka, którego lubili, nie przestawali okazywać mu szacunku przy każdej nadarzającej się
okazji, ale też cieszyli się, że pozbawiono ich tak wytrawnego
przeciwnika.
Po jakimś czasie król zapragnął widzieć nieoficjalnie Pomponne'a u siebie. Potraktował go jak władca, który żałuje swego
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dawnego ministra, a nawet rozmawiał z nim o swych kłopotach.
Wizyty te powtarzały się, choć rzadko, i stosunek króla do niego pozostawał zawsze ten sam. W końcu, podczas jednej z tych
audiencji, król powiedział mu, jak przykre było dlań oddalenie
go i jak przykre jest mu ono nadal, a kiedy Pomponne odpowiedział na to z odpowiednim szacunkiem i wzruszeniem, król
rozmawiał z nim dalej nader łaskawie i przyjaźnie. Powiedział,
że zawszę pragnął zbliżyć go znów do siebie, że jeszcze nie
może tego uczynić, lecz prosi, by mu obiecał, że nie będzie się
wymawiał i powróci do Rady Królewskiej, gdy król go do niej
wezwie, a na razie by przyrzekł, że zachowa całą tę rozmowę
w tajemnicy. Pomponne obiecał wszystko i król go uściskał.
Wypadek ten ukazał, jakie były ówczesne zamiary króla. Myślał już o tym, by pozbyć się Louvois i osadzić go w Bastylii.
Zestawienie tych spraw nie byłoby tu na miejscu, będę miał
zresztą okazję kiedy indziej opowiedzieć o tym ciekawym wydarzeniu. Kiedy ów minister umarł, król napisał własnoręcznie
do Pomponne'a polecając mu natychmiast wrócić na swe stanowisko w Radzie. Szlachcic pełniący służbę przy królu został
przez niego w tajemnicy obarczony tym listem. Zastał owego
wielkiego człowieka w niełasce w Pomponne, w momencie gdy
kładł się do łóżka. Nazajutrz rano Pomponne przyjechał do
Wersalu i zaszedł do Bontempsa, który go zaprowadził tylnymi
schodami do króla. Można sobie wyobrazić, jak miła była ta
audiencja. Król raczył przepraszać za to, że go oddalił i że
przywołał go na powrót tak późno; dodał, że zapewne przykro
mu było, gdy widział Croissy'ego pełniącego funkcje przedtem
przez niego tak godnie sprawowane. Pomponne, zawsze skromny, łagodny i szlachetny, odpowiedział, że skoro król chce znów
powołać go do swojej służby, on zaś zobowiązał się, iż wróci
do niej na królewskie wezwanie, nie myśli o niczym innym,
tylko o tym, by dobrze służyć. Dodał, że aby dobrze zacząć
i usunąć wszelkie powody do zazdrości, uda się natychmiast do
Croissy'ego, by powiadomić go o swym powrocie do łask królewskich, i poprosi go, by zechciał obdarzyć go swą przyjaźnią.
Król, wzruszony w najwyższym stopniu postawą tak nieoczekiwaną, uściskał go i odesłał. Zdziwienie Croissy'ego, gdy mu
zapowiedziano wizytę Pomponne'a, było nieporównane. Można
sobie wyobrazić, że nie było mniejsze, gdy się dowiedział, co go
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doń sprowadza. Zdziwienie dworu, gdzie na myśl nikomu nie
przyszło, że Pomponne może powrócić po jedenastu latach niełaski, i gdzie nikt nie domyślał się zupełnie, że coś takiego się
przygotowuje, również było niezmierne, lecz połączone z wielką
radością. Wziął udział w pierwszej Radzie razem z księciem
de Beauvillier.
Tego samego dnia otrzymał dość duże mieszkanie w pałacu:
zachowywał zawsze w stosunku do Croissy'ego wszelkie należne
mu względy i grzeczności, w których ten nie zostawał mu dłużny rozumiejąc dobrze, że leży to w jego własnym interesie.
Związek ich rodzin, którego król sobie życzył, opisałem w innym miejscu. Pomponne i jego zięć żyli ze sobą jak prawdziwy
ojciec i syn. Znalazł w nim wszystko, czego mógł pragnąć, by
Torcy stał się dobrym i mądrym ministrem. Przekazał mu
swoje wiadomości i wykształcenie, jakie posiadał, a z których
Torcy umiał właściwie korzystać. Pan de Pomponne zawarł
serdeczną przyjaźń z księciem de Beauvillier. Żywili do siebie
i do księcia de Chevreuse wzajemne pełne zaufanie. Był również w bardzo bliskich stosunkach z Peletierem, a w dobrych
z innymi ministrami i sekretarzami stanu. Umarł 26 września
tego roku [1699] w Fontainebleau, mając lat osiemdziesiąt jeden,
od dawna marząc już o wycofaniu się z życia publicznego, na
co nie pozwalały mu warunki rodzinne. Zachował do końca
zdrowie i jasność umysłu. Nigdy nie chorował; pewnego wieczora zjadł zimną cielęcinę i dużo brzoskwiń: dostał od tego
niestrawności, która zabrała go w ciągu czterech dni. Przyjął
ostatnie sakramenty z wielką pobożnością i koniec jego był równie budujący jak całe życie.
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WIELKIE ZABAWY NA DWORZE (1700)

Jeszcze przed Matką Boską Gromniczną zaczęły się trwające aż do wielkiego postu nieustanne bale i zabawy na dworze.
Król wydawał w Wersalu i w Marly maskarady przedziwne,
występy, rodzaj uroczystych obchodów, którymi sam bawił się
doskonale, urządzając je rzekomo dla księżnej Burgundzkiej.
Słuchano koncertów i wystawiano komedie dla ścisłego grona
wybranych u pani de Maintenon. Książę Orleański dawał również bale, a co więksi panowie uważali sobie za obowiązek
wydawać je także na cześć księżnej Burgundzkiej. Książę Kondeusz zdołał zaskoczyć dwór najelegantszym, najlepiej zorganizowanym i najwspanialszym balem, jaki urządził w swych
apartamentach złożonych z niewielu pokojów, i to bardzo małych. Był to bal w pełnej gali z maskaradami, występami, kioskami ze wszystkich zakątków świata, kolacją odbywającą się
przy wspaniałych dekoracjach. A wszystko to bez pominięcia
kogokolwiek z dworu, a przy tym bez tłoku i zamieszania.
Jednej z pań, późniejszej mojej wielkiej przyjaciółce, która,
choć jeszcze bardzo młoda, poczynała zwracać już wtedy na
siebie uwagę dworu, a wkrótce potem należała do niego całkowicie i byłaby prawdopodobnie zdobyła na nim najwspanialszą
pozycję, gdyby ospa nie zabrała jej parę lat później, zdarzyła
się w czasie tego balu bardzo niemiła przygoda. Hrabia d'Evreux
zdobył jej sympatię; zaledwie zaczynano sobie zdawać z tego
sprawę. W połowie balu weszła na salę maska z twarzami czterech osób należących do dworu. Między nimi znajdowała się
również podobizna hrabiego d'Evreux, zaś wszystkie cztery zrobione były z wosku i niezwykle podobne. Maska ta odziana
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była w szeroką i długą szatę, która ukrywała doskonale jej
postać, nie przeszkadzając jej przy tym w poruszaniu się i obracaniu tymi twarzami z wielką łatwością, jak tylko zechciała.
Osobliwość tego przebrania sprawiła, że wszystkie oczy zwróciły się na nią. Poczęto komentować te cztery twarze, a wkrótce
później zamaskowana postać zaczęła tańczyć. W pierwszym
menuecie obracała i poruszała wszystkimi czterema twarzami
bawiąc wielce towarzystwo. Kiedy skończyła, zbliżyła się do
mojej biednej młodej damy i poprosiła ją do tańca zwracając
ku niej twarz hrabiego d'Evreux. To jeszcze nie wszystko —
maska tańczyła doskonale, panowała świetnie nad swymi ruchami i tak się starała, że bez względu na każdy zwrot i obrót,
jaki uczyniła w menuecie, zawsze ta sama twarz znajdowała
się naprzeciw damy, z którą tańczyła. Twarz młodej osoby płonęła wszelkimi odcieniami czerwieni, jednak nie tracąc kontenansu myślała tylko o tym, by przerwać tę zabawę. Przy drugim już obrocie podała rękę: maska udaje, że ją chwyta, i we
wdzięcznym tempie oddala się, by zrobić nowy obrót. Dama
ma nadzieję, że choć następnym razem lepiej jej się powiedzie.
Nic podobnego — znów ta sama ucieczka i ta sama twarz naprzeciw niej. Można sobie wyobrazić, co to był za widok! Osoby
znajdujące się dalej stawały na palcach, jeszcze dalsze powchodziły na ławki; nie było słychać jednak przy tym żadnych
okrzyków. Dama była wielką panią, wysoko spokrewnioną, i to
z osobami cieszącymi się nie byle jakimi względami i zajmującymi wysokie stanowiska. W końcu taniec ten starczyłby za
trzy zwykłe menuety. Maska była na sali jeszcze dość długo,
wreszcie znalazła sposób, by zniknąć tak, iż nikt tego nie zauważył. W tym właśnie czasie nadszedł w masce" mąż owej damy. Jeden z jego przyjaciół wychodził właśnie z balu, jak sądzę, specjalnie po to, by na niego czatować; kiedy go spotkał,
powiedział, że jest taki tłum masek, iż uczyni dobrze, jeżeli
poczeka, aż część wyjdzie, bo w tym tłoku, zaiste, można się
udusić, i na razie spacerował z nim po krużganku książąt. W końcu mąż się znudził i zapragnął wejść, spostrzegł maskę o czterech twarzach i, choć był tym uderzony, nie pokazał tego po
sobie, a przyjaciel oszczędził mu widoku menueta. Narobiło to
sporo hałasu, lecz nie powstrzymało samej intrygi, która trwała
jeszcze dość długo. Bardzo wyjątkowym było to, że ani wcześ-
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niej, ani później nie mówiono o nikim w związku z nią, choć
była to jedna z najpiękniejszych osób na dworze, która poza
tym, poważna w towarzystwie jak i na zabawie, gasiła inne kobiety, nawet piękniejsze od siebie.
W czasie jednego z balów w Marly zdarzyła się inna zabawna
scena. Wymienię jej aktorów, gdyż zachowanie ich nie pozostawiało nic, co by nie było ogólnie znane. Pan i pani de Luxembourg byli w Marly. Odczuwano dość duży brak tancerzy i tancerek i to było przyczyną, że księżna de Luxembourg znalazła
się w Marly, choć z wielką trudnością, gdyż prowadziła życie
tego rodzaju, iż żadna z pań nie chciała jej przyjmować. Były
to jeszcze czasy, kiedy niemoralność tolerowano tylko do pewnego punktu, dziś, niestety, zrezygnowano już z tej chwalebnej
zasady. Książę de Luxembourg był może jedynym człowiekiem
we Francji, który nic nie wiedział o wybrykach swojej żony,
ona również wobec niego była tak pełna względów, tak troskliwa i tyle okazywała mu przyjaźni, że nie żywił wobec niej
najmniejszych podejrzeń. Z braku tancerzy, król zaprosił do
wzięcia udziału w tańcach również tych, których wiek nie był
już raczej do tego odpowiedni, między innymi także i jego.
Wszyscy mieli mieć maski. Książę, jak wiemy, był bardzo zaprzyjaźniony z książętami de Bourbon i Conti; pozostawał też w
bardzo dobrych stosunkach z księciem Kondeuszem, człowiekiem
przepadającym jak nikt za zabawami, maskaradami i miłostkami.
Książę de Luxembourg zwrócił się więc do niego z prośbą, by
go przebrał. Kondeusz, złośliwy jak małpa, a nie umiejący żywić prawdziwej przyjaźni dla nikogo, zgodził się chcąc się sam
zabawić i dostarczyć rozrywki całemu dworowi. Zaprosił go na
kolację, później zaś przebrał według własnego pomysłu.
Bale w Marly, podobnie jak w Wersalu, ceremonialne czy też
maskowe, tworzyły zawsze wydłużony prostokąt. Fotel króla
lub trzy fotele, jeżeli, co często się zdarzało, był również obecny
król i królowa angielska, tworzyły jeden bok tego prostokąta.
Z dwóch stron, na tej samej linii, siedziała rodzina królewska,
to znaczy wszyscy krewni króla, aż do wnuków włącznie. Czasami w czasie balu, wprowadzając zamieszanie, księżne de Bourbon i Conti przesuwały się dla porozmawiania z kimś na bok
lub do tyłu i siadały na ostatnich miejscach. Damy dworu, najpierw te utytułowane, i to w ustalonym porządku, później in-
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ne — zajmowały dwa długie boki po prawej i lewej stronie, zaś
naprzeciw króla tancerze, książęta krwi i inni. Ci spośród książąt krwi, którzy nie tańczyli, stali wraz z panami poza plecami
pań, a, choć przebrani, wszyscy początkowo mieli twarze odkryte i trzymali maski w ręku. W jakiś czas po rozpoczęciu balu,
jeżeli były występy lub przebierania, ci lub te, które należały
do orszaku poszczególnego księcia lub księżnej, wychodzili, a następnie powracali już w maskach, tak że trudno było wiedzieć
dokładnie, kogo która kryje. W tym czasie przede wszystkim
ja i jeszcze paru z nas byliśmy całkowicie poróżnieni z księciem de Luxembourg. Przyszedłem właśnie i siedział już, kiedy
ujrzałem z tyłu maskę odzianą w muślin plisowany, lekki, długi
i powiewny, nad nim zaś rogi jelenie naturalnej wielkości, umieszczone na przedziwnej fryzurze i tak wysokie, że się zaczepiły
o świecznik. Całe towarzystwo, zaskoczone niesłychanie tak
przedziwnym przebraniem, zadaje sobie pytanie, któż to może
być. I stwierdza, że maska ta musi być bardzo pewna swego
czoła, skoro ośmiela się obnosić je w takim przybraniu. Nagle
postać obraca się i ukazuje nam księcia de Luxembourg. Ogólny
wybuch śmiechu był wprost skandaliczny. Traf chciał, że w chwilę później książę usiadł właśnie między mną i hrabią Tuluzy,
który natychmiast go zapytał, jak doszedł do takiego stroju.
Poczciwy magnat nie wyróżniał się sprytem, a prawdę rzekłszy nigdy go nawet nie okazał. Dobrodusznie przyjął niepowstrzymane śmiechy jako dowód, że zabawnie się przebrał,
i opowiedział z całą naiwnością, iż zwrócił się do księcia Kondeusza, który zatrzymał go na kolacji, a następnie tak wystroił.
Później, obracając się na prawo i lewo, dawał się podziwiać
pusząc się z tego, że został przebrany przez samego Kondeusza.
W chwilę potem nadeszły panie, a zaraz za nimi i król. Śmiechy
wybuchły na nowo z całą siłą, a książę znów jął się pokazywać
w najlepsze całemu towarzystwu z zachwycającą naiwnością.
Jego żona, choć tak bardzo znana ze swego prowadzenia, nie
uprzedzona o tej maskaradzie, straciła kontenans, zaś towarzystwo patrzało na nich i umierało ze śmiechu. Książę Kondeusz,
mając tego wieczora funkcję, która polegała na staniu za królem, spoglądał na wszystko ukradkiem i winszował sobie diabelskiego pomysłu. Zabawa trwała przez cały bal, a król, tak
zwykle opanowany, śmiał się również; nie przestawano podzi-
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wiać pomysłu tak okrutnie ośmieszającego księcia de Luxembourg ani mówić o nim przez kilka najbliższych dni.
Ani jeden wieczór nie mijał bez balu. Pani kanclerzyna wydała również w swych salonach nader wspaniałe i w najwyższym stopniu eleganckie przyjęcie. Kanclerz powitał o dziesiątej przy drzwiczkach karety delfina, trzech jego synów oraz
księżnę Burgundzką, potem poszedł spać do pałacu. Urządzono
osobną salę na bal kostiumowy, osobną na maskowy, osobną
na niezwykle wystawną kolację, osobną na kioski ze wszystkich krajów: chińskie, japońskie i inne, w których sprzedawano
niezliczone, a bardzo poszukiwane dla ich piękna i osobliwości
przedmioty, nie przyjmując za nie pieniędzy — były to prezenty
dla księżnej Burgundzkiej i innych dam. Na jej cześć odbył się
koncert, występy i komedia. Trudno o coś lepiej zorganizowanego, wspanialszego i dowcipniej pomyślanego; kanclerzyna
zaś poruszała się wśród tego wszystkiego ze swobodą, zawsze
uprzejma i urocza, tak jakby nie miała nic do roboty. Bawiono
się znakomicie i opuszczono przyjęcie dopiero po ósmej rano.
Pani Saint-Simon, która stale towarzyszyła księżnie Burgundzkiej, co było wielkim zaszczytem, i ja także nie oglądaliśmy
już światła dziennego od trzech tygodni. Niektórych tancerzy
wprost pilnowano, by nie opuszczali balu przed księżną Burgundzką, a gdy chciałem uciec wcześniej któregoś ranka w Marly, sama księżna zatrzymała mnie przy drzwiach salonu. Wielu
z nas znajdowało się w podobnej sytuacji. Toteż byłem uradowany, gdy nadszedł wreszcie Popielec; jeden czy dwa dni chodziłem jeszcze jak błędny, zaś pani de Saint-Simon już nie dotrzymała kroku w Tłusty Wtorek. Król grywał także u pani de
Maintenon z paroma wybranymi damami w brelana, a czasem
o niewielkie pieniądze również w rewersa, w dniach kiedy nie
było ministrów lub kiedy mieli niedużo roboty, i zabawy te przeciągnęły się jeszcze jakiś czas w poście.
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CHAMILLART PRZYWRACA DESMARETZA (1700)

[Saint-Simon opisuje bardzo szczegółowo proces swego siostrzeńca Cosse
(później ksiącia de Brissac) o pierwszeństwo między książętami, rolę, jaką
on sam w nim odegrał, a także obelżywe odezwanie się księżny Harcourt d'Armagnac, żony wielkiego koniuszego, do jego żony, co oparło się
aż o króla. Z początkiem roku 1700 autor zaznacza, że horyzont polityczny
zaczyna się chmurzyć. Król hiszpański Filip IV starzeje się bezpotomnie
i Wilhelm Orański, panujący podówczas w Anglii, występuje z propozycją
podziału jego dziedzictwa w sposób następujący: Hiszpanię otrzymałby
młodszy syn cesarza Leopolda I, jak również kolonie i Niderlandy. Książę
Lotaryński dostałby Mediolan, a za to oddałby Francji Lotaryngię. Neapol
i Sycylia miały także przypaść Francji. Cesarz pragnął jednak otrzymać
dla Habsburgów całą sukcesję, co postawiło Francję przed widmem nowej
wojny.]

Położenie tak niepewne sprawiło, że poruszono wszystkie sprężyny, by zdobyć pieniądze, wzmocnić swoją pozycję i być przygotowanym na wszystko. Zaczęto od cichych poszukiwań u ludzi interesów, których zarobki w czasie ostatniej wojny były
olbrzymie. Chamillart z wielką trudnością wyjednał zgodę króla
na użycie do tego Desmaretza. Dość często będziemy się później
z nim spotykać, warto więc się już teraz z nim zaznajomić. Był
to człowiek wysoki i bardzo dobrze zbudowany, o rysach i wyrazie twarzy nader przyjemnych, znamionujących mądrość i łagodność, które w rzeczywistości były cechami najbardziej mu
obcymi. Ojciec jego, syn zamożnego chłopa z okolic Noyon, wzbogaconego na dzierżawie gospodarstwa opactwa Orcamp trzymanej przez wiele lat, po pracy na roli w młodym wieku, był
skarbnikiem Francji w Soisson i wzbogacił się na tym stanowisku. Ożenił się z siostrą pana Colberta na wiele lat przedtem,
nim minister ten zrobił tak wielką karierę; wówczas wziął on
swego siostrzeńca Desmaretza do swoich biur i uczynił go póź-
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niej intendentem finansów. Był to człowiek o umyśle jasnym,
powolnym i leniwym, wyostrzonym jednak przez ambicję i żądzę zarobków do tego stopnia, że pan de Seignelay, jego cioteczny brat, nabrał doń wstrętu, gdyż pan Colbert zawsze mu go
stawiał za przykład. Ożenił go z córką Bechameila, sekretarza
Rady, który potem został nadintendentem finansów i interesów
księcia Orleańskiego, gdy ten wypędził Boisfranca, teścia markiza de Gesvres. Desmaretz, wychowany i kierowany przez
wuja, nauczył się od niego zasad i całej sztuki prowadzenia
finansów; zgłębił doskonale wszelkie ich tajniki, a że wszystko
przechodziło przez jego ręce, nikt nie znał tak dobrze jak on
wszystkich sztuczek finansistów, zarobków, jakie wówczas mieli,
a dzięki temu mógł obliczyć również, ile mogli zarobić później.
Już pod sam koniec życia Colberta postanowiono wybić w mennicy dużą ilość małych monet srebrnych wartości trzech i pół
su, by ułatwić ludowi drobny handel. Desmaretz nabył wówczas
wiele majątków, między innymi Maillebois i zastaw nad majątkiem Chateauneuf w Thimerais, gdzie te ziemie leżały, oraz
mnóstwo innych dóbr. Upiększył też nader pałac zbudowany
przez d'O, nadintendenta finansów Henryka III i Henryka IV.
Przeniósł tam całą wieś z jednego miejsca na drugie, by ozdobić
i powiększyć swój park, który uczynił zaiste przepięknym. Wydatki te, przekraczające zarówno to, co odziedziczył po ojcu,
jak i posag żony oraz dochody związane z zajmowanym stanowiskiem, dawały wiele do gadania. Oskarżano go, że wzbogacił
się niezmiernie na wyrobie tych monet po trzy i pół su. Pogłoski doszły w końcu do Colberta, który postanowił je sprawdzić,
lecz zapadł na chorobę czyniącą szybkie postępy i niedługo później zmarł. Nie wiem, co było przyczyną: dowody, wątpliwości
czy gniew, w każdym razie wiadomo, że leżąc już na łożu śmierci napisał do króla skargę na swego siostrzeńca, prosząc, by odebrał mu finanse, czym wzbudził najgorsze podejrzenia przeciw
Desmaretzowi. Kiedy Colbert zmarł i Peletier został kontrolerem generalnym po myśli Louvois (z którym, jak i z panem le
Tellier, był ściśle związany przez całe życie), król kazał mu wypędzić Desmaretza i upokorzyć go publicznie. Nic nie mogło
zrobić większej przyjemności kreaturze Louvois. Wezwał Desmaretza i wybrał na to moment, kiedy udzielał oficjalnych
audiencji. Tam, pośród wszystkich finansistów, którzy pełzali
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i drżeli przed Desmaretzem jeszcze osiem dni temu, i wobec
wszystkich pragnących mówić z kontrolerem generalnym, zawołał Desmaretza i odezwał się doń tak głośno, by nikt z obecnych
nie uronił ani słowa: „Panie Desmaretz, przykro mi, że muszę
wypełnić polecenie, jakie mam panu przekazać. Król rozkazał
mi powtórzyć panu, żeś jest oszustem; że uprzedził go o tym pan
Colbert i z tego względu raczy ci okazać łaskę; lecz że w ciągu
dwudziestu czterech godzin masz już być w swym domu w Maillebois bez prawa wychodzenia ani wyjeżdżania zeń i masz pan
złożyć intendenturę finansów, którą król już przeznaczył komu
innemu." Desmaretz, wstrząśnięty, chciał się jednak odezwać,
lecz Peletier natychmiast zamknął mu usta mówiąc: „Panie
Desmaretz, proszę wyjść, nie mam panu nic więcej do powiedzenia". Po czym odwrócił się do niego plecami. List do króla
napisany przez umierającego Colberta nie pozwolił zabrać w tej
sprawie głosu komukolwiek z jego rodziny, tak że Desmaretzowi, pozbawionemu wszelkich protekcji, nie pozostało nic innego,
jak podpisać dymisję i odjechać do Maillebois.
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LE NOSTRE (1613—1700)

Le Nostre umarł przeżywszy osiemdziesiąt osiem lat w doskonałym zdrowiu, zawsze pełen sił umysłowych i zdolności,
sławny jako pierwszy człowiek, który stworzył plany pięknych
ogrodów zdobiących dziś Francję. Tak dalece usunęły one w cień
ogrody włoskie, w rzeczy samej nie dające się zupełnie porównać z naszymi, że najwięksi specjaliści w tej dziedzinie przyjeżdżali z Włoch uczyć się i podziwiać ogrody francuskie. Le
Nostre odznaczał się prawością, dokładnością i uczciwością,
która kazała wszystkim lubić go i szanować. Nigdy nie starał
się uchodzić za coś więcej, niż był, i zawsze pozostał całkowicie bezinteresowny. Wykonywał prace dla poszczególnych osób
tak samo jak i dla króla, zawsze równie starannie; usiłował tylko
pomagać naturze i stwarzać prawdziwe piękno przy użyciu jak
najmniejszych środków. Odznaczał się czarującą naiwnością
i szczerością. Papież prosił króla, by zechciał mu go wypożyczyć na parę miesięcy. Wchodząc do pokoju, w którym znajdował się Ojciec święty, Le Nostre, miast klęknąć, podbiegł do
niego. „Ach, dzień dobry, wielebny ojcze! — zawołał rzucając
mu się na szyję i całując go z dubeltówki. — Ach, jaką masz,
ojcze, dobrą twarz i jak się cieszę widząc cię w tak doskonałym zdrowiu!" Papież, którym był wtedy Klemens X, Altieri,
począł się śmiać z całego serca. Był zachwycony tym osobliwym
przywitaniem i potraktował Le Nostre'a bardzo serdecznie.
Gdy Le Nostre powrócił do Francji, król zaprowadził go do
swych ogrodów w Wersalu i pokazał mu, co zrobiono w nich
podczas jego nieobecności. Przy kolumnadzie Le Nostre nie odezwał się ani słowem. Król nalegał, by powiedział, co o tym my-
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śli. „A więc, cóż mam Waszej Królewskiej Mości powiedzieć?
Z murarza zrobił Wasza Królewska Mość ogrodnika (był to Mansart), dał więc próbkę swego rzemiosła." Król zamilkł, a wszyscy się uśmiechali. Prawdą bowiem było, że to dzieło architektoniczne, mające być i będące jedynie fontanną, było nader nie
na miejscu w ogrodzie. Na miesiąc przed śmiercią Le Nostre'a
król, który rad go widział i lubił z nim rozmawiać, zaprowadził go do swych ogrodów, a ze względu na jego wiek posadził
go do lektyki, którą kazał toczyć obok swojej; Le Nostre powiedział wówczas: „Ach, mój biedny ojcze! Gdybyś żył jeszcze
i mógł widzieć swego syna, biednego ogrodnika, odbywającego
spacer w lektyce obok największego monarchy świata, nic by
mi już nie brakło do szczęścia!" Był intendentem budowli i mieszkał w Tuileriach, gdzie miał nadzór nad ogrodem stworzonym
przez siebie i nad pałacem. Wszystko, czego sam dokonał, przekracza znacznie to, co zrobiono później, jakkolwiek starano się
go naśladować i, o ile się tylko dało, pracować podobnie do niego. Mawiał o kwietnikach, iż dobre są jedynie dla nianiek, które,
nie mogąc odstępować od swych dzieci, mogą przynajmniej spoglądać na kwiaty i podziwiać je z drugiego piętra. Celował jednak i w tym, jak i we wszystkim, co dotyczyło ogrodów, lecz
nie cenił ich i miał rację, gdyż nikt po nich nigdy nie spaceruje.
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PRZYGODY PANI DE VERRUE

Pośród wielu ważnych wydarzeń, które przygotowały nader
wielkie wypadki, miało miejsce jedno, bardzo osobliwe, które
dzięki swej wyjątkowości zasługuje na krótką wzmiankę. Już
od wielu lat hrabina de Verrue mieszkała w Turynie jako oficjalna kochanka księcia Sabaudzkiego.110 Była ona córką księcia de
Luynes z drugiej żony, która była zarazem jego ciotką, siostrą
ojca jego matki, sławnej księżny de Chevreuse. Duża ilość dzieci
z tego drugiego małżeństwa zmusiła księcia de Luynes, który
nie był człowiekiem bogatym, do pozbycia się córek przy pierwszej okazji. Większość z nich odznaczała się urodą, ta zaś, o której mówię, nawet wielką, wydano ją więc za mąż do Piemontu
w roku 1683, a nie miała jeszcze czternastu lat, gdy tam pojechała. Teściowa jej była damą dworu księżnej Sabaudzkiej, wdową
cieszącą się wielkim poważaniem. Mąż, hrabia de Verrue, był
jeszcze bardzo młody, piękny, zgrabny, bogaty, światły i bardzo
przyzwoity. Ona również odznaczała się umysłem nieprzeciętnym,
logicznym i dociekliwym i posiadała wielkie zdolności do rządzenia. Kochali się bardzo i przeżyli parę lat w tym szczęściu.
Książę Sabaudzki, również młody, dzięki funkcji spełnianej na
dworze przez jej teściową spotykał często młodziutką panią
de Verrue. Spodobała mu się bardzo. Zauważyła to i powiedziała
mężowi oraz jego matce, którzy zadowolili się pochwaleniem
jej za ostrożność, lecz nie zwrócili poza tym większej uwagi na
to wyznanie. Książę stał się bardziej nadskakujący, począł wydawać bale wbrew swym zwyczajom i upodobaniu. Młoda hrabina czuła, że to na jej intencję, i robiła wszystko, co mogła, by
na nich nie bywać; stara gniewała się jednak o to i zwymyślała
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ją twierdząc, że za wiele sobie przypisuje i wszystko to są jedynie wymysły podsunięte jej przez miłość własną. Mąż, bardziej
łagodnie, domagał się również, by brała udział w tych zabawach,
i mówił, że skoro on jest jej pewny, uważa, iż nawet w wypadku,
gdyby książę kochał się w niej rzeczywiście, honor jej i stanowisko nie pozwalają, by dała odczuć, iż zdaje sobie z tego sprawę.
Książę Sabaudzki posłał jej wyznanie. Powiedziała o tym mężowi i teściowej i nalegała, jak tylko mogła, by pozwolono jej
wyjechać na wieś i pozostać tam przez pewien czas. Nie chcieli
o tym słyszeć i zaczęli tak jej dokuczać, że nie wiedząc już, co
robić, udała chorą, kazała sobie zlecić kurację u wód w Bourbon
i powiadomiła ojca, księcia de Luynes, do którego nie śmiała
pisać o swej trudnej sytuacji, że zaklina go, by przyjechał do
niej, gdyż ma mu się zwierzyć z pewnych spraw, które bardzo
go obejdą, a nie może pojechać do niego, do Paryża. Pan de
Luynes przyjechał do Bourbon w tym samym czasie co i ona,
odprowadzona przez księdza de Verrue, stryja jej męża, zwanego również księdzem Scaglia od nazwiska ich rodu. Był to już
człowiek starszy, piastował wiele ważniejszych urzędów i ambasad i w końcu został ministrem stanu. Książę de Luynes, człowiek wielkiej szlachetności i wielkiego honoru, zadrżał słysząc
o podwójnym niebezpieczeństwie grożącym jego córce, zarówno
ze strony księcia Sabaudzkiego, jak i z powodu szaleństwa jej
teściowej i męża. Zapragnął sprowadzić córkę na jakiś czas do
Paryża, gdzie mogłaby odczekać, aż książę zapomni o niej lub
zajmie się kim innym. Trudno o coś bardziej rozsądnego i słusznego. Również właściwym było, by hrabia de Verrue w wieku,
w jakim już był, i w okresie pokoju w Sabaudii przyjechał poznać Francję i dwór. Książę de Luynes sądził, że starzec poważny
i biegły w sprawach politycznych, jakim był ksiądz de Verrue,
poprze ten plan i pomoże mu go przeprowadzić. Powiedział mu
o tym z całą siłą przekonania i wymowy oraz właściwą mu łagodnością, a mądrość i pobożność winne były uczynić jeszcze
mocniejszymi jego argumenty. Nie wiedział o tym, że zwierza
się lisowi i wilkowi w jednej osobie, który nie marzy o niczym
innym, jak o tym, by porwać mu jego owieczkę. Stary klecha
zwariował z miłości do siostrzenicy. Nie myślał więc się z nią
rozstać. Obawa przed księciem de Luynes powstrzymywała go
w czasie podróży do Bourbon. Bał się, by nie wyszły na jaw
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jego nieprawości. Zadowolił się przygotowaniem terenu działania okazując całą troskliwość i uprzejmość, na jaką się tylko
umiał zdobyć. Kiedy jednak książę de Luynes musiał już powrócić do Paryża, wstrętny starzec wyjawił swą namiętność, która,
nie mogąc uzyskać zaspokojenia, zmieniła się we wściekłość.
Maltretował siostrzenicę, jak mógł, a po powrocie do Turynu nie
zaniedbał niczego, by podburzyć teściową i męża i uczynić młodą kobietę nieszczęśliwą. Cierpiała jeszcze jakiś czas, lecz w
końcu cnota nie wytrzymała prześladowań i złego traktowania
domowego; wysłuchała księcia Sabaudzkiego i oddała mu się,
aby się uwolnić od prześladowań. Oto prawdziwy romans. Zdarzył się on jednak za naszych czasów, na naszych oczach, i w
końcu wszyscy się o nim dowiedzieli.
Gdy rzecz już się stała, rodzina Verrue wpadła w rozpacz. Mogli
mieć jednak pretensje tylko do siebie. Wnet nowa kochanka
zapanowała nad całym dworem Sabaudzkim, którego pan znalazł
się u jej stóp i oddawał jej cześć jak bogini. Brała udział w rozdawaniu łask, dysponowała faworami swego kochanka i zmuszała
ministrów, by bali się jej i liczyli z jej zdaniem. Jej wyniosłość
sprawiła, że była znienawidzona. Próbowano ją otruć; książę
Sabaudzki dał jej jednak doskonałą odtrutkę, która, szczęściem,
okazała się skuteczna na truciznę, jaką jej podano. Wyzdrowiała;
uroda jej nie poniosła uszczerbku, pozostały jedynie przykre
dolegliwości, nie naruszające jednak podstawy zdrowia. Panowanie jej trwało niezachwianie. W końcu dostała ospy; książę Sabaudzki odwiedzał ją i pielęgnował jak pielęgniarka, a chociaż
choroba pozostawiła ślady na twarzy, kochał ją nadal tak samo.
Kochał jednak na swój sposób. Trzymał ją w wielkim odosobnieniu, ponieważ sam także lubił w nim pozostawać, i choć często
pracował u niej z ministrami, nie wprowadzał jej zbytnio w
swoje sprawy. Dawał jej bardzo wiele, tak że poza pensją otrzymała mnóstwo klejnotów nader pięknych, drogich kamieni i mebli i stała się bogatą. Przy tym wszystkim jednak męczyło ją
skrępowanie i myślała o usunięciu się ze dworu. By sobie to
ułatwić, nalegała na kawalera de Luynes, swego brata chwalebnie służącego w marynarce, by przyjechał ją odwiedzić. W czasie jego pobytu w Turynie ułożyli plan ucieczki i przeprowadzili
go zabezpieczywszy przedtem wszystko, co się dało.
Wybrali chwilę, kiedy książę Sabaudzki pojechał 15 październi-
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ka na objazd Chambery, i opuścili skrycie jego państwo, nim
zdołał powziąć najlżejsze choćby podejrzenie. Nie zostawiła mu
nawet żadnego listu. Książę powiadomił o tym Vernona, swego
ambasadora w Paryżu, dotknięty w najwyższym stopniu. Przekroczyła naszą granicę razem z bratem, później pojechała do Paryża, gdzie początkowo ukryła się w klasztorze. Rodzina męża
ani jej własna nie dowiedziały się o jej ucieczce aż po fakcie.
Będąc przez dwanaście czy piętnaście lat królową Piemontu,
znalazła się tu jako bardzo skromna osoba. Książę i księżna de
Chevreuse nie chcieli początkowo jej przyjąć. W końcu, przejednani jej staraniami oraz przekonani przez ludzi, którzy wyrzucali im, że nie chcą wyciągnąć ręki do osoby, która podniosła
się z upadku, zgodzili się ją zobaczyć. Stopniowo i inni zaczęli
ją przyjmować, ona zaś, kiedy poczuła się już pewniej, wynajęła dom, zaczęła dawać znakomite obiady, że zaś miała dużo
uczucia rodzinnego i towarzyskiego wyrobienia, zdołała ściągnąć
do siebie wiele osób i z czasem przybrała znów tony wyższości,
do których dawniej tak przywykła, a dzięki urokowi swego umysłu, umiejętności postępowania z ludźmi i uprzejmościom przyzwyczaiła do tego wszystkich. Ujawnione później bogactwo sprawiło, że rodzina i ich przyjaciele stworzyli jej prawie dwór,
a umiała tak dobrze korzystać z nadarzających się okoliczności,
iż sama stworzyła sobie z czasem niemal że dwór prawdziwy
i uzyskała wielkie wpływy na rządy. Te czasy jednak przekraczają już okres objęty mymi Pamiętnikami.
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TESTAMENT KRÓLA HISZPAŃSKIEGO (1700)
KSIĄŻĘ ANDEGAWEŃSKI OGŁOSZONY KRÓLEM
POD IMIENIEM FILIPA V

Gdy tylko król Hiszpanii wyzionął ducha, natychmiast przystąpiono do otwarcia jego testamentu. Zebrała się Rada Stanu
i wszyscy grandowie hiszpańscy znajdujący się podówczas w Madrycie wzięli w niej udział. Zaciekawienie tak wielkim i rzadkim
wydarzeniem, mającym znaczenie dla tylu milionów ludzi, ściągnęło cały Madryt do pałacu, tak że duszono się wprost w salach
przyległych do tej, gdzie Rada i grandowie otwierali testament.
Posłowie zagraniczni oblegali drzwi. Każdy chciał pierwszy wiedzieć, kogo zMarly monarcha wyznaczył swym następcą, by móc
najpierw powiadomić o tym swój dwór. Blecourt znajdował się
tam razem z innymi i niewiele więcej od nich wiedział, zaś hrabia d'Harrach, ambasador cesarza, który żywił najśmielsze nadzieje i liczył, że testament będzie na korzyść arcyksięcia, stał
z miną tryumfującą naprzeciw, bardzo blisko wejścia. Trwało to
dość długo, by wywołać niecierpliwość. Wreszcie drzwi się otwarły i zamknęły się znowu. Książę d'Abrantes, człowiek szerokiego
umysłu, miły, lecz należący do tych, których trzeba było również
się obawiać, chciał mieć przyjemność ogłoszenia wyboru następcy
natychmiast po usłyszeniu postanowienia, jakie powzięli grandowie i Rada. Otoczono go w jednej chwili ze wszystkich stron.
Rozejrzał się wokoło i z całą powagą zachowywał milczenie.
Blścourt zbliżył się; książę przyjrzał mu się uważnie i odwracając głowę udawał, że szuka tego, który stał prawie naprzeciw
niego. Ten gest zaskoczył Blecourta i został zinterpretowany jako niepomyślny dla Francji. Później, raptownie, postępując tak,
jakby nie widział do tej pory hrabiego d'Harrach i ujrzał go
dopiero w tej chwili, zrobił uradowaną minę, rzucił mu się na
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szyję i powiedział po hiszpańsku bardzo głośno: „Hrabio, oto
z wielką przyjemnością... — i robiąc przerwę, by go uściskać
mocniej, dodał: — Tak, hrabio, oto z największą radością, na
całe życie... — i znów począł go ściskać przerywając zdanie,
wreszcie skończył: — z największą przyjemnością żegnam się
z tobą i z najświetniejszym domem austriackim." Po czym jął
przepychać się przez tłum, goniony przez wszystkich, gdyż każdy
chciał się dowiedzieć, kto będzie sukcesorem. Zaskoczenie i oburzenie hrabiego d'Harrach odjęło mu mowę, lecz odbiło się w
pełni na jego twarzy. Pozostał bez ruchu jeszcze parę sekund,
a potem pozostawiwszy swych ludzi z poleceniem, by donieśli
mu o wyniku, poszedł zamknąć się u siebie, tym bardziej zmieszany, że dał się zwieść uściskom i oszukańczym komplementom
księcia d'Abrantes.
Blecourt, ze swej strony, nie czekał już na nic więcej. Pobiegł
do siebie, by natychmiast napisać list i wysłać kuriera. Gdy
skończył pisanie, Ubilla przysłał mu wyciąg z testamentu, już
przygotowany, który należało włożyć tylko do przesyłki. Harcourt, przebywający wówczas w Bayonne, miał rozkaz otwierania wszystkich przesyłek adresowanych do króla, aby móc postąpić tak, jak tego będą wymagały odebrane wiadomości nie
tracąc czasu i nie czekając na rozkazy, które zresztą miał już
z góry wydane na każdy przewidziany wypadek. Posłaniec Blecourta przyjechał chory do Bayonne i Harcourt skorzystał z
okazji, by wysłać dalej swojego własnego człowieka z rozkazem
doręczenia swemu przyjacielowi Barbezieux kilku słów, które
napisał zarówno do króla, jak i do niego i które miały być oddane przed wręczeniem przesyłki Blecourta dla Torcy'ego. Była
to uprzejmość, którą zrobił Barbezieux, by pozwolić mu być tym,
który pierwszy przyniesie wielką wiadomość; Barbezieux odebrał
ją i natychmiast zaniósł królowi znajdującemu się właśnie na Radzie Finansowej, rankiem we wtorek, dnia 9 listopada [1700].
Król, który wybierał się na polowanie, odwołał je, zjadł jak
zazwyczaj obiad w małym kółku, nie okazując niczego po sobie,
oznajmił śmierć króla Hiszpanii i powiedział, że będzie obchodził
po nim żałobę. Dodał, że przez całą zimę nie będzie ani wielkich
zabaw dworskich, ani komedii, ani żadnych balów; kiedy zaś
odszedł do siebie, polecił ministrom, by przybyli o trzeciej godzi-
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nie do pani de Maintenon. Delfin, który wrócił właśnie z polowania na wilka, zjawił się u niej również o trzeciej. Narada trwała
aż do godziny siódmej, po czym król pracował jeszcze do dziesiątej z Torcym i Barbezieux. Pani de Maintenon była obecna
na Radzie, asystowała również królowi przy pracy z dwoma
ministrami. Nazajutrz, w środą, odbyła się u króla normalna
Rada Stanu, a po powrocie z polowania zwołał następną, podobnie
jak w dniu poprzednim, również u pani de Maintenon. Ta druga
przeciągnęła się od szóstej prawie do dziesiątej. Choć dwór przyzwyczaił się już do względów okazywanych pani de Maintenon,
jednak nie przywykł, by tak oficjalnie brała udział w sprawach
państwowych; dziwiono się też niepomiernie, widząc, jak obie
narady oficjalne odbyły się u niej, i to narady nad sprawami
należącymi do najważniejszych, jakie znalazły się na stole obrad
w czasie tego panowania, a może nawet wielu innych.
Król, delfin, kanclerz, książę de Beauvillier i Torcy, a nie było
w tym czasie innych ministrów stanu poza trzema ostatnimi, byli
jedynymi ludźmi naradzającymi się nad tą poważną sprawą,
a pani de Maintenon wraz z nimi, milcząca skromnie, lecz zmuszona przez króla do wyrażenia swego zdania, gdy wszyscy oprócz
niego się już wypowiedzieli. Opinie były podzielone: dwa głosy
padły za postępowaniem zgodnie z traktatem, w którym uzgodniono podział, dwa — za przyjęciem testamentu.
Pierwsi utrzymywali, że dane słowo wiąże, a poza tym, że nie
ma porównania między wzrostem potęgi Francji i znaczeniem
przyłączonych prowincji pogranicznych i tak potrzebnych jak
Lotaryngia, tak ważnych jak kraj Basków będący kluczem do
Hiszpanii, mających tak wielkie znaczenie handlowe jak Toskania, Neapol i Sycylia, a wyniesieniem osobistym syna Francji,
którego potomstwo już w pierwszym pokoleniu będzie hiszpańskie, nie uzna żadnej innej ojczyzny poza Hiszpanią i okaże się
równie zazdrosne o potęgę Francji, jak królowie hiszpańscy z dynastii Habsburgów. Że przyjmując testament trzeba liczyć się
z długą i krwawą wojną, wywołaną sprzeniewierzeniem się traktatowi podziału oraz niechęcią całej Europy, która nie będzie
chciała dopuścić do powstania takiego kolosa, jakim byłaby Francja, gdyby przyjęła tak wielką sukcesję. Że Francja, wyczerpana
ciągłymi wojnami, nie mogąca jeszcze nabrać sił od czasu pokoju
w Rijswiku, nie jest w stanie wojny takiej prowadzić; a ponie-
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waż Hiszpania też jest od dawna wyczerpana, cały ciężar wojny
będzie spoczywał na Francji, która nie mogąc przeciwstawić się
skutecznie tym wszystkim, którzy zjednoczą się przeciw niej,
będzie musiała jeszcze pomagać Hiszpanii. Że pociągnie to za
sobą cały łańcuch wypadków, o których skutkach nie śmie się
nawet myśleć, lecz, ogólnie biorąc, można już dziś sądzić, iż będą
tego rodzaju, że wszelka przezorność zakazuje się na nie narażać.
Że jeżeli Francja zachowa traktat podziału, zjedna sobie całą
Europę, okazując wierność danemu słowu i dając tak wspaniały
przykład umiarkowania, ona, która miała całą Europę przeciwko
sobie, jedynie na skutek przekonania, do którego upoważniało
jej zachowanie oraz rozsiewane oszczerstwa, iż chce wszystko
zagarnąć i stopniowo stworzyć monarchię uniwersalną, co dawniej tak ostro wymawiano domowi austriackiemu, a które to
zarzuty Francja sama dziś potwierdzi, jeżeli przyjmie testament. Że trzymając się traktatu podziału zyska sobie zaufanie całej Europy, której stanie się dyktatorem, czego nie osiągnęłaby
własną siłą zbrojną. Kraj zaś, odrodzony dzięki długotrwałemu
pokojowi, zwiększony kosztem Hiszpanii o posiadłości najbardziej
narażone na krańcach królestwa oraz cały handel z Lewantem,
wreszcie dzięki tak potrzebnemu zaokrągleniu granic Lotaryngią,
która łączy Eveches, Alzację i Franche-Comte i uwolni Szampanię nie mającą solidnej granicy, kraj ten będzie państwem
tak potężnym, iż stanie się w przyszłości postrachem i ucieczką
wszystkich innych, a dzięki swej pozycji będzie mógł kierować
wedle własnej woli wszystkimi ważniejszymi sprawami Europy.
Torcy przedstawił ten obraz pod rozwagę bez wyrażenia opinii,
zaś książę de Beauvillier poparł go jak najusilniej.
Kanclerz, który podczas całego tego wykładu starał się jedynie
przejrzeć, jakie jest pragnienie króla, doszedł do wniosku, że już
je zna, i zabrał głos jako następny. Stwierdził na początku, iż
zależy tylko od króla, czy pozwoli znów wypuścić gałąź domowi
austriackiemu, niewiele słabszą niż ta, która rozrastała się od
czasów Filipa II, a której siłę i potęgę tak dotkliwie odczuto, czy
też sprawi, by mógł to uczynić jego ród; że korzyść, jaką by stąd
uzyskał, będzie znacznie większa niż ta, którą miał dom austriacki, gdyż oba państwa Habsburgów były oddzielone od siebie
państwami obcymi i tylko z trudnością mogły sobie pomagać. Że
jedno z nich nie miało ani dostępu do morza, ani handlu, że po-
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tęga jego pochodziła jedynie z uzurpacji napotykającej ciągłe
sprzeciwy w swym własnym łonie, a nieraz także otwarte bunty
i w rozległym państwie niemieckim, gdzie sejmiki awanturowały
się, ile się dało, i gdzie można było bez nieprzystojności podniecać
niezadowolenia opierając się na dawnym przymierzu Francji
z Rzeszą Niemiecką. Że pomoc oddalonej Hiszpanii mogło ono
otrzymywać tylko z trudnością, nie mówiąc już o niepokojach
ze strony Turków, które często udaremniały zupełnie pomoc
wojsk austriackich dla Hiszpanii. Że państwa dziedziczne, którymi cesarz może dysponować jak swoimi, nie dadzą się porównać
z najmniejszymi nawet prowincjami francuskimi. Że królestwo
francuskie, najrozleglejsze, najbogatsze i najpotężniejsze ze
wszystkich państw europejskich, biorąc każde z nich osobno, ma
poza tym tę przewagę, iż nie podlega żadnej władzy poza władzą
swego króla, dzięki czemu wszelkie jej poczynania mogą być zachowane w całkowitej tajemnicy i szybko przeprowadzone, oraz
jeszcze inną przewagę, że sąsiaduje od morza do morza z Hiszpanią i panując nad dwoma morzami posiada rozwinięty handel
i flotę, przez co jest w stanie wspierać flotę hiszpańską, a w
przyszłości wykorzystać swe zjednoczenie z nią dla rozwinięcia
handlu z Indiami. W rezultacie Francja będzie odnosić bardziej
stałe, większe i pewniejsze korzyści ze swego połączenia z Hiszpanią, niż potrafiła to uczynić Austria, która nie tylko nie mogła
liczyć na pomoc w poszczególnych wypadkach, lecz także miała
nieraz trudności z przesłaniem zwyczajnych kurierów z jednego
kraju do drugiego, podczas gdy Francja i Hiszpania dzięki wspólnej granicy tworzą w tym wypadku jakby jedną prowincję
i mogą w każdej chwili działać bez kontroli ze strony sąsiadów.
Że tym korzyściom przeciwstawić można tylko otrzymanie Lotaryngii, prowincji ważnej i wygodnej w samej rzeczy, której
posiadanie nie powiększy jednak w niczym wagi Francji w sprawach ogólnych, podczas gdy zjednoczona z Hiszpanią będzie ona
miała zawsze znaczną przewagę nad większością potęg złączonych przymierzem, których wewnętrzna sprzeczność interesów
nie pozwoli, by przymierze ich było równie trwałe jak to, które
powstanie między braćmi i tym samym rodem. Że poza tym, w
razie konieczności, zrezygnowanie ze skrupułów okupowania Lotaryngii rozbrojonej, zniszczonej, otoczonej nie będzie zbyt trudne, gdyż i tak zajęłoby się ją już w pierwszej fazie wojny, jak to
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się tylekroć zdarzało, oraz że w tym wypadku nikt nie zauważy
różnicy między nią a prowincją królestwa.
Jeżeli chodzi o Neapol, Sycylię i twierdze leżące na wybrzeżu
Toskanii, to wystarczy otworzyć podręczniki historii, by się dowiedzieć, ile razy nasi królowie mieli je pod swym władaniem,
a wraz z nimi Mediolan, Genuę i inne państewka włoskie, oraz
z jaką przerażającą łatwością i szybkością zawsze je tracili. Że
traktat podziału został podpisany tylko dlatego, iż nie można było
w tym czasie liczyć na nic lepszego, skoro się nie chciało zaczynać wojny zaborczej; gdyby jednak dziś miało się go dotrzymać,
to dalibyśmy dowód, że pozwalamy się oszukiwać i nie rozumiemy wieloletniego wrogiego działania oraz zręczności tych,
którzy go przygotowali, dając nam jedynie nadzieję miast rzeczy
konkretnych lub raczej dając nam to, czego nie możemy utrzymać z przyczyny oddalenia i wyniszczenia, co pochłania tylko
nasze pieniądze, rozbija siły oraz stale krępuje nasze ruchy. Że
co się tyczy kraju Basków, to pozór tylko, że jest on kluczem do
Hiszpanii. Sami dobrze o tym wiemy prowadząc przez trzydzieści lat wojnę z Hiszpanią i będąc w stanie każdej chwili zająć
twierdze i porty tej prowincji, skoro król okazał, że potrafi zająć
i te, które prowadziły do Flandrii, Mozy i Renu; jednak straszliwe
pustkowie tego rozległego kraju oraz niedostępność Pirenejów
zawsze odwracają wojnę od tych stron i pozwalają, nawet przy
najbardziej zażartej, na utrzymywanie pewnego rodzaju stosunków między dwoma granicami pod pretekstem tolerancji, nie
wzbudzając żadnych wrogich wystąpień. Że wreszcie twierdze
leżące na wybrzeżu toskańskim zawsze będą stanowiły łatwy łup
dla władców Mediolanu, którzy będą mogli czynić przygotowania
w tajemnicy, napaść na nie raptownie od strony lądu i zająć je,
nim nadejdzie od morza pomoc, która mogłaby wyruszyć tylko
z portów Prowansji. Że jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo, iż
francuscy królowie Hiszpanii staną się z czasem wrogami Francji, takimi, jakimi byli ci, którzy należeli do domu austriackiego,
to można być pewnym, że nie nastąpi to nigdy; jeżeli bowiem na
tronie hiszpańskim zasiadać będzie król z innej dynastii niż panująca we Francji, nic, co nie stanowi bezpośrednio interesu
Hiszpanii, nie będzie mogło leżeć w jego interesie, lecz przeciwnie, gdy król hiszpański będzie z tej samej rodziny co francuski,
będzie istniała między nimi wspólnota interesów, do których,
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mówiąc na razie jedynie o sprawach zagranicznych, będzie należało przede wszystkim pognębienie cesarza oraz zmniejszenie
handlu i rozrostu kolonii angielskich i holenderskich w Indiach.
Co się zaś tyczy spraw wewnętrznych, to trzeba tylko brać przykład z domu austriackiego, którego nic nie zdołało rozbić od
czasów Karola V, choć nieraz istniały nieporozumienia rodzinne.
Że pragnienie rozszerzenia naszych granic we Flandrii jest uczuciem, któremu odrobina rozsądku i zrozumienia polityki musi
kazać ustąpić przed tym, czego zdoła dokonać unia dwu tak
potężnych, sąsiadujących ze sobą monarchii; dla Francji chodzi
tu ni mniej, ni więcej, jak o wzbogacenie się na handlu z Indiami, dla obu państw o siłę, wagę, a z czasem możność decydowania we wszystkich sprawach europejskich; że korzyść ta jest
tak wielka i tak dotykalna, okazje zaś do nieporozumień między
dwoma królami należącymi do tej samej rodziny tak niewielkie
i tak nieistotne w porównaniu z tamtymi, że nie ma właściwie
obaw, by rozdział taki mógł powstać. Że można żywić nadzieję,
iż król i delfin będą żyli dosyć długo, by jedność między tymi
tronami utrwalić, zaś po nich jego dwaj synowie, którzy tak są
zżyci i tak starannie umacniani w zasadach, że przekażą je
następnie nowym królom, stryjecznym braciom, co już razem
obejmie dość wiele lat. Że w końcu, jeżeli zdarzy się nieszczęście,
iż wbrew nakazom rozsądku wybuchnie wojna, to i tak musi
być jakiś król w Hiszpanii, zaś wojna będzie mniej zażarta i zakończy się zawsze łatwiej i szczęśliwiej, gdy będzie to król
należący do tego samego domu, niż gdyby miał nim być panujący z rodziny austriackiej.
Po tym wykładzie kanclerz przeszedł do spraw odnoszących
się do samego zerwania traktatu podziału. Po rozprawieniu się
z zarzutem nieuczciwości, zdrady i niebezpieczeństwa takiego
postępowania utrzymywał, że układ stosunków zmienił się całkowicie od chwili, kiedy traktat ten został podpisany, co daje
królowi pełne prawo do postąpienia z całą swobodą nie narażając
się równocześnie na zarzut niedotrzymania słowa. Że w traktacie
tym król zobowiązał się rozporządzić w taki, a nie inny sposób
tym, co posiadał, ale nie ma w nim żadnego zastrzeżenia dotyczącego odrzucenia tego, co zostanie mu ofiarowane z dobrej woli
króla hiszpańskiego, i to z woli zupełnie nie przymuszonej, nie
na prośbę, a nawet bez wiedzy króla Francji, i zrezygnowania
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z daru, który zostanie mu ofiarowany na życzenie wszystkich
panów i ludów Hiszpanii. Że pierwszy dar już król otrzymał,
a drugi nadejdzie, jak można sądzić, w najbliższym czasie; że
odrzucenie go wbrew wszelkim interesom, co chyba dostatecznie
wykazał, wzbudzi w mniejszym stopniu zaufanie tych, z którymi
podpisano traktat podziału, niż ich pogardę i przekonanie o słabości Francji, rozzuchwali ich tylko i zachęci do obrabowania monarchii z tego, co zostało jej przyznane tak daleko i w miejscach
tak trudnych do utrzymania — jedynie w tym celu, by łatwo
było odebrać jej te posiadłości przy pierwszej nadarzającej się
okazji. Że w tym wypadku Francja nie tylko nie stanie się potęgą dyktującą warunki Europie, co by miała rzekomo zawdzięczać umiarkowaniu tak przedziwnemu, którego żadne względy
uczciwości nie wytłumaczą, lecz, przeciwnie, zyska sobie opinię
małodusznej, co będzie się przypisywać niebezpieczeństwom, jakie
jej groziły podczas ostatniej wojny, oraz wyczerpaniu, jakie jest
jej rezultatem. Że stanie się pośmiewiskiem swych fałszywych
przyjaciół, i to znacznie słuszniej niż Ludwik XII i Franciszek I,
którzy stali się pośmiewiskiem Ferdynanda Katolickiego i Karola V, papieży i Wenecjan wyszydzających ich niezwykłe przywiązanie do wiary i danego słowa, z którym przypadek obecny nie
da się przecież porównać. W końcu oznajmił, iż zgadza się, że tak
bogaty spadek nie może zostać przyjęty bez wojny, lecz trzeba
również przyznać, że cesarz nie ścierpiałby spokojniej wykonania
traktatu podziału niż przyjęcia testamentu; że nigdy nie chciał
się z tym traktatem zgodzić, że robił wszystko, by mu się przeciwstawić, że myślał jedynie o werbowaniu wojsk i zawieraniu
sojuszów; że skoro wojna ma być nieunikniona, to lepiej już
przystąpić do niej z pełnymi rękami, nie pokazując się światu
jako niegodni tak wielkiego i nieoczekiwanego daru losu.
Te dwie opinie, które podałem tu tylko w skrócie, były w rzeczywistości znacznie obszerniejsze, i z jednej, i z drugiej strony,
i wzajemnie nader zwalczane przy pomocy licznych argumentów.
Delfin, tak zda się zatopiony w tłuszczu i apatii, okazał się tu, ku
wielkiemu zdziwieniu króla i innych biorących udział w naradzie,
zupełnie innym człowiekiem. Gdy przyszła na niego kolej zabrać
głos po zakończeniu dyskusji, opowiedział się zdecydowanie za
przyjęciem testamentu i poparł część najbardziej przekonywających wywodów przytoczonych przez kanclerza. Następnie, zwra-
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cając się do króla w postawie pełnej szacunku, lecz i zdecydowania, powiedział, że po wyrażeniu swej opinii, tak jak wszyscy
pozostali, pozwala sobie dopominać się u niego o swoje dziedzictwo, ponieważ czuje się na siłach je przyjąć; że królestwo
Hiszpanii było posiadłością królowej jego matki111, a więc i jego;
dla spokoju zaś w Europie gotów jest się zgodzić, by dostało się
jego drugiemu synowi, któremu ustępuje je z całego serca; nie
odda jednak ani jednej piędzi ziemi nikomu innemu; że żądanie
to jest sprawiedliwe i zgodne z honorem króla oraz interesem
i majestatem Korony; wyraził przy tym nadzieję, iż nie zostanie
mu ona odmówiona. Powiedział to wszystko z rozognioną twarzą
i zaskoczył obecnych niepomiernie. Król wysłuchał go z wielką
uwagą, potem zaś odezwał się do pani de Maintenon: „A ty,
pani, co powiesz na to wszystko?" Ona udaje skromnisię; wreszcie jednak, naciskana, a nawet zmuszona rozkazem, powiedziała
dwa słowa z przystojnym zawstydzeniem, później w niewielu
słowach poczęła chwalić delfina, którego obawiała się i nie lubiła
wcale, zresztą z wzajemnością. W końcu wyraziła zdanie, iż
należy testament przyjąć.
Król wypowiedział się nie wyrażając jednak swojej opinii.
Powiedział, że wszystkiego wysłuchał uważnie i zrozumiał, co
mówiły obie strony; że przytoczono poważne racje; że sprawa
zasługuje, by ją przespać i poczekać dwadzieścia cztery godziny
na to, co może nadejść jeszcze z Hiszpanii, oraz na wiadomość,
czy Hiszpanie przyjmują wolę swego zmarłego króla. Zamknął
naradę, rozkazał obecnym zjawić się nazajutrz wieczorem w tym
samym miejscu i zakończył dzień, jak już powiedziano, w towarzystwie pani de Maintenon, Torcy'ego, któremu kazał pozostać,
i Barbezieux sprowadzonego specjalnie.
W środę, 10 listopada, przybyło wielu kurierów z Hiszpanii.
Jeden z nich wstąpił tylko w przejeździe, udając się z rozkazami
do elektora bawarskiego do Brukseli. Dowiedziano się za ich
pośrednictwem o wszystkim, co tylko mogło utwierdzić króla
w postanowieniu przyjęcia testamentu, a mianowicie o życzeniu
panów i ludu hiszpańskiego, o czym wiadomości zebrano na tyle
dokładnie, na ile pozwolił krótki przeciąg czasu. Toteż po przeczytaniu i przedyskutowaniu posiadanych materiałów u pani de
Maintenon na naradzie zwołanej nazajutrz, po przyjeździe z polowania, król zdecydował się testament przyjąć. Na drugi dzień,
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między ceremonią wstania i mszą, król udzielił audiencji ambasadorowi hiszpańskiemu. Byli na niej obecni również delfin
i Torcy. Ambasador wręczył w imieniu królowej i junty autentyczną kopię testamentu. Nie było już później wątpliwości, iż
podczas tej audiencji król, nie mówiąc jeszcze wyraźnie, pozwolił ambasadorowi mieć wszelkie nadzieje, że testament przyjmie. Po wyjściu ambasadora wezwał księcia Burgundzkiego,
któremu powierzył tajemnicę swej decyzji. Kanclerz pojechał
do Paryża zaraz po obiedzie, inni zaś ministrowie zostali zwolnieni aż do chwili przyjazdu do Wersalu, co pozwoliło wszystkim
upewnić się, że postanowienie, jakiekolwiek ono było, zostało
już powzięte.
W niedzielę, czternastego, w wilię wyjazdu z Fontainebleau,
król rozmawiał długo z Torcym, który następnie powiadomił
ambasadora hiszpańskiego pozostającego w Fontainebleau, że ma
się stawić nazajutrz wieczorem w Wersalu. Wiadomość o tym
rozeszła się szybko i dała dużo do myślenia. Towarzystwo, podniecone, dowiedziało się również, że w ubiegły piątek król rozmawiał długo z księciem Andegaweńskim w obecności delfina
i księcia Burgundzkiego, co było rzeczą tak niezwykłą, iż poczęto
podejrzewać, że testament został przyjęty. W tę samą niedzielę, w wilię wyjazdu, kurier hiszpański hrabiego d'Harracha
przejechał przez Fontainebleau w drodze do Wiednia; stawił się
u króla w czasie kolacji i oświadczył głośno, że w Madrycie
oczekuje się z wielką niecierpliwością księcia Andegaweńskiego.
Po czym dodał, że wyznaczono już czterech grandów, którzy
mają wyjechać na jego spotkanie. Książę ten, gdy mówiono
z nim o testamencie, odpowiedział wyrażając jedynie wdzięczność dla króla Hiszpanii i zachowywał taką równowagę, że nie
można by po nim poznać, iż wie albo domyśla się czegokolwiek,
aż do chwili, kiedy oficjalnie został ogłoszony następcą.
W poniedziałek, 15 listopada, król opuścił Fontainebleau między dziewiątą a dziesiątą godziną, mając przy sobie w karecie
tylko księcia Burgundzkiego, księżnę Burgundzką, księżnę Conti
i księżnę de Lude; przekąsił coś nie wychodząc z karety i przybył do Wersalu około czwartej. Delfin pojechał do Meudon, by
zjeść tam obiad i pozostać parę dni, zaś książę i księżna Orleańscy do Paryża. W drodze ambasador hiszpański przyjął kuriera
z nowymi rozkazami i naleganiem o szybki przyjazd księcia
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Andegaweńskiego. Dwór w Wersalu był w dniu przyjazdu króla
bardzo liczny, gdyż ciekawość przywiodła tam wszystkich.
Nazajutrz, 16 listopada, król po zakończeniu ceremonii wstawania wezwał ambasadora Hiszpanii do swego gabinetu, zaś
książę Andegaweński wszedł doń również, tylnym wejściem. Król,
wskazując na księcia, powiedział ambasadorowi, iż może mu się
pokłonić jako swemu królowi. Natychmiast, obyczajem hiszpańskim, ambasador rzucił się przed nim na kolana i wygłosił dość
długie przemówienie po hiszpańsku. Król powiedział, iż książę
nie zna jeszcze tego języka, sam więc odpowie za swego wnuka.
W chwilę później, wbrew zwyczajowi, kazał otworzyć na oścież
drzwi od swego gabinetu i rozkazał wejść wszystkim, którzy
się za nimi licznie tłoczyli. Następnie, spoglądając majestatycznie na zgromadzonych, powiedział wskazując na księcia Andegaweńskiego: „Panowie, oto król Hiszpanii! Urodzenie przeznaczało go do tej korony, co również zMarly król potwierdził
w swym testamencie, a cały naród tego pragnie i domaga się
ode mnie; taka jest wola nieba; godzę się z nią chętnie. — Po
czym zwracając się do wnuka: — Bądź dobrym Hiszpanem, jest
to teraz pierwszym twym obowiązkiem; pamiętaj jednak, iż
urodziłeś się Francuzem, abyś utrzymał sojusz między naszymi
oboma narodami; im zapewni to szczęście, a Europie pokój."
Delfin, wiedząc, jaką godzinę król wybrał, by ogłosić króla
hiszpańskiego, zawiadomił o tym wszystkich znajdujących się
w Meudon; zaś książę Orleański, który znał już tajemnicę opuszczając Fontainebleau, stał pod zegarem czekając niecierpliwie
kiedy będzie mógł ją ogłosić. Na parę minut przed wybiciem,
godziny nie mógł się powstrzymać i zapowiedział swemu dworowi, że za chwilę dowie się wielkiej nowiny. Oznajmił ją, gdy
tylko wskazówka stanęła na godzinie pozwalającej mu na to
Od ubiegłego piątku książęta: Burgundzki, Andegaweński, oraz
ambasador hiszpański wiedzieli już o wszystkim, lecz tak dobrze
umieli dochować sekretu, że nie można się było niczego domyślić
ani po ich minie, ani po zachowaniu. Księżna Burgundzka dowiedziała się nowiny, gdy przyjechała do Fontainebleau, zaś
książę de Berry w poniedziałek rano. Radość braci była niezmierna, choć zmieszana ze smutkiem wywołanym koniecznością
rozstania. Byli bardzo ze sobą zżyci, a jeżeli żywość charakteru
i dziecinność były czasami przyczyną pewnych starć między
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książętami: Burgundzkirn i de Berry, to zawsze książę Andegaweński, z natury rozsądny, chłodny i pełen rezerwy, godził ich
skutecznie.
Natychmiast po deklaracji król powiadomił o wszystkim króla
i królową angielską przez pierwszego koniuszego. Po obiedzie
król hiszpański odwiedził delfina w Meudon. Delfin przyjął go
przy drzwiach i prowadził z całym szacunkiem. Wszędzie przepuszczał syna przed sobą i tytułował go Waszą Królewską Mością; wobec dworzan obaj stali. Delfin nie posiadał się z radości.
Powtarzał wielokrotnie, że nigdy żaden człowiek nie mógł mówić
tak jak on: „król — mój ojciec" i „syn mój — król". Gdyby był
znał przepowiednię wypowiedzianą przy jego urodzeniu: „Syn
króla, ojciec króla, sam nigdy królem nie będzie", którą wszyscy
słyszeli tysiące razy, wydaje mi się, że choć wróżby mogą się
nie sprawdzać, nie byłby się tak cieszył. Od chwili deklaracji
król hiszpański był traktowany na równi z królem angielskim.
Miał przy kolacji fotel i nakrycie po prawej stronie króla. Delfin
i reszta rodziny królewskiej miała składane krzesełka na końcu
stołu, zaś z drugiej strony, jak zawsze, spodek i kieliszek z nakryciem oraz próbowanie potraw takie samo jak dla króla. Spotykali się oficjalnie tylko w kaplicy, idąc i wracając z niej,
a także przy kolacji, po której król odprowadzał go aż do drzwi
wiodących na galerię. Spotykał się z królem i królową angielską
w Wersalu i w Saint-Germain i traktowali się jak król króla,
lecz trzej królowie nigdy nie znaleźli się równocześnie w żadnym
miejscu. Prywatnie, czyli na pokojach własnych i u pani de
Maintenon, stosunek ich był taki jak przedtem, a król hiszpański
przy pierwszej kolacji zwrócił się do swego ambasadora i powiedział doń, że wydaje mu się to wszystko snem. Zobaczył się
tylko raz z księżną Burgundzką i ze swymi książęcymi braćmi,
przy zachowaniu całego ceremoniału, u nich i u siebie. Wizyta
odbyła się w ten sam sposób co pierwsza u króla Anglii; podobnie u księstwa Orleańskich, których odwiedził w Paryżu. Gdy
wchodził lub wychodził, straż grała marsza; jednym słowem, oddawano mu honory należne monarchom. Kiedy idąc lub wracając ze mszy przechodzili razem przez wielką salę, król szedł
po prawej stronie, a w ostatnim pokoju ustępował miejsca królowi hiszpańskiemu, gdyż wtedy nie był już w swych apartamentach. Wieczory spędzał u pani de Maintenon, w pokojach
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oddzielonych od tych, w których król się z nią znajdował, i tam
grał w rozmaitego rodzaju gry, a najczęściej bawili się jak dzieci
z książętami braćmi w łapankę, zaś księżna Burgundzka wraz
z niewielką liczbą dam dworu, które miały tam wstęp zabawiała go, jak mogła.
Nuncjusz i ambasador Wenecji w chwilę po deklaracji przebili
się przez tłum i przybyli, by wyrazić swoją radość królowi
naszemu i królowi hiszpańskiemu, co wywołało duże wrażenie
Inni ministrowie zagraniczni zachowali rezerwę, dość zaambarasowani; jednak stan Zinzendorfa, który pozostał jakiś czas
w salonie po wyjściu z audiencji, był bardzo osobliwy i ciekawy
Wydaje mi się, że słono zapłacił za nauczkę otrzymaną za to iż
pozostał w Paryżu. Wkrótce potem ambasador Sabaudii i wszyscy posłowie książąt włoskich przyszli pokłonić się i złożyć
gratulacje królowi Hiszpanii.
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ŚMIERĆ BARBEZIEUX (1701)

Gdy tylko Berbezieux umarł, Saint-Pouange przybył do Marly
powiadomić o tym króla, który tak był pewny, że nastąpi to lada
chwila, iż dwie godziny wcześniej, wyjeżdżając z Wersalu, pozostawił tam la Vrilliere'a z poleceniem opieczętowania wszystkiego. Fagon, który pierwszy wydał na niego wyrok śmierci,
a który nie lubił go, tak samo jak i jego ojca Louvois, był oskarżony o to, iż umyślnie zbyt wiele krwi mu upuścił. W każdym
razie wiadomo, że kiedy wychodził od niego przedostatni raz,
wyrwało mu się radosne stwierdzenie, iż z tego już nie wyjdzie.
Barbezieux nieraz doprowadzał swych rozmówców do rozpaczy,
odpowiadając głośno w czasie audiencji, kiedy zwracano się do
niego cicho. Kazał czekać na siebie najznaczniejszym osobistościom dworskim, zarówno panom, jak i paniom, podczas gdy zabawiał się w swym gabinecie z psami lub z pochlebcami, a następnie po długim czekaniu potrafił wyjść tylnymi drzwiami.
Nawet szwagrowie nie byli bezpieczni od jego humorów, a najlepsi przyjaciele nie przystępowali do niego wcześniej, aż dowiedzieli się, w jakim jest nastroju. Wiele osób i pięknych pań
straciło na jego śmierci, toteż w salonach Marly można było
ujrzeć parę z nich mocno zapłakanych. Kiedy jednak wszyscy
zasiedli do stołu i kiedy podzielono tort Trzech Króli, król okazał
radość i dał do zrozumienia, iż chce, by go naśladowano. Nie
zadowolił się okrzykiem: „Królowa pije", lecz, jak w prawdziwej
knajpie, uderzał i chciał, by każdy uderzał, w talerz łyżką i widelcem, skutkiem czego powstał przedziwny hałas, który z przerwami trwał podczas całej kolacji. Płaczki czyniły więcej hałasu
niż ktokolwiek inny — więcej i głośniej się śmiały, a najbliższe
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i najlepsze przyjaciółki zmarłego ministra największe okazywały rozbawienie; nazajutrz już nie słyszało się o nim. Przez
dwa dni rozmawiano o wakującym stanowisku. Pochlebiałem
sobie, że nie omyliłem się w przewidywaniach.
Chamillart pojechał spędzić uroczystości Trzech Króli u siebie
w Montfermeil, skąd był niegdyś wezwany dla objęcia stanowiska kontrolera generalnego finansów. Tym razem znów otrzymał tam wiadomość od króla, za pośrednictwem pokojowca pani
de Maintenon, że ma się stawić nazajutrz podczas ceremonii
wstawania. Po jej zakończeniu wezwano go do gabinetu, gdzie
otrzymał stanowisko zajmowane dotąd przez Barbezieux. Chamillart, człowiek rozsądny, chciał przy nowej nominacji zrezygnować z finansów, nie znajdując słusznie możliwości pogodzenia
niebezpiecznej funkcji kontrolera generalnego z Sekretariatem
Stanu dla Spraw Wojny. Kiedy król nie chciał się zgodzić na jego
rezygnację, przedstawiał niemożliwość wywiązania się z obowiązków tych dwu urzędów, które oddzielnie pochłaniały w zupełności i Colberta, i Louvois. Tymczasem właśnie pamięć o tamtych dwu ministrach i ich wojnie kazała królowi upierać się przy
tym, by oba ministerstwa były połączone w jednym ręku. Z tego
też powodu pozostał głuchy na wszystko, co Chamillart miał mu
w tej sprawie do powiedzenia.
Był to bardzo porządny człowiek, o najczystszych rękach
i najlepszych intencjach, uprzejmy, uczynny, cierpliwy, dobry
przyjaciel, niezbyt groźny jako wróg, kochający swój kraj, lecz
przede wszystkim króla i zawsze w najlepszych stosunkach zarówno z nim, jak i z panią de Maintenon. Z drugiej strony, nader
ograniczony i, jak wszyscy ludzie niezbyt światli i mądrzy, bardzo uparty, śmiejący się kwaśno i pobłażliwie ze wszystkich,
którzy by wyrażali zdanie inne niż jego, a przy tym absolutnie
niezdolny do zrozumienia czyichkolwiek racji. W rezultacie oszukiwał się na przyjaciołach. W sprawach publicznych i we wszystkim był rządzony przez tych, o których stworzył sobie wysokie
wyobrażenie, lub tych, którzy sami, nie mając wielkiej wartości,
umieli zyskać sobie jego przyjaźń. Nie miał żadnych zdolności,
a zdawało mu się, że wie wszystko i orientuje się w każdej
dziedzinie, co było tym bardziej godne pożałowania, że takiej
pewności siebie nabrał w miarę obejmowania coraz wyższych
stanowisk. Było w tym mniej zarozumiałości niż głupoty, a jesz-
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cze mniej próżności, której nie posiadał wcale. Najdziwniejsze
jest to, że główną przyczyną czułej przyjaźni, jaką król go darzył,
była właśnie ta jego niezdolność. Przyznawał się do niej królowi
na każdym kroku i król znajdował przyjemność w pouczaniu go
i kierowaniu jego posunięciami. Tak zazdrosny był przy tym
o powodzenie pupila, jak o swoje własne, wybaczał mu więc
wszystko. Towarzystwo i dwór również mu wszystko wybaczały,
będąc pod urokiem jego dostępności, radości, z jaką spełniał prośby i oddawał usługi, delikatności i przykrości okazywanej przy
odmowie, a także niezachwianej cierpliwości w wysłuchiwaniu
każdego. Pamiętał doskonale ludzi i sprawy, mimo iż tyle przechodziło przez jego ręce, i każdy zachwycał się widząc, iie wie
o jego sprawie, choćby w rzeczywistości zaniedbał ją od bardzo
dawna. Pisał również nader dobrze, a jego styl jasny, potoczysty
i dokładny podobał się niezwykle królowi i pani de Maintenon,
którzy nie przestawali go chwalić, zachęcać i winszować sobie,
iż na tak słabe ramiona założyli dwa ciężary, z których każdy
z osobna wystarczyłby, aby przygnieść najsilniejszego.
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ROSE, SEKRETARZ GABINETU

Rose, inny sekretarz gabinetu królewskiego, który od przeszło
pięćdziesięciu lat dzierżył pióro, umarł w tym czasie [1701]
w wieku lat osiemdziesięciu sześciu czy też siedmiu, zachowując
do końca zdrowie i pełną sprawność umysłu. Był on również
prezydentem Izby Kontroli w parlamencie. Bardzo bogaty i bardzo skąpy, przy tym człowiek nieprzeciętnego umysłu, znany
z konceptów i odpowiedzi niezrównanych, bardzo oczytany, pamięć miał jasną i niepospolitą, był prawdziwą kroniką dworską
i polityczną; wesoły, swobodny, śmiały, stanowczy, zuchwały.
Dla tych jednak, którzy nie nadeptywali mu na palce, był uprzejmy, pełen szacunku i zawsze na swoim miejscu; pachniał z daleka dawnym dworem. Był niegdyś człowiekiem kardynała Mazariniego, cieszył się jego pełnym zaufaniem, co było przyczyną,
iż posiadł też zaufanie królowej matki i zachował je aż do jej
śmierci, jak też i króla, tak dalece, że liczyli się z nim i zabiegali o jego względy nawet ministrowie. Pióro sekretarza, które
dzierżył, utrzymywało go w pewnego rodzaju poufałych stosunkach z królem; znał też nieraz sprawy, o których tamci nie
wiedzieli. „Dzierżyć pióro" — znaczy tyle co być oficjalnym
fałszerzem i czynić z urzędu to, co każdego innego kosztowałoby
głowę. Funkcja owa polega między innymi na podrabianiu pisma
królewskiego tak dokładnie, że nie można go odróżnić od prawdziwego, i na pisaniu w ten sposób pism, które król winien lub
chciałby napisać odręcznie, a których nie chce mu się pisać
samemu. Wiele jest takich listów, które król musi pisać do
innych władców czy znacznych cudzoziemców. Również listami
odręcznymi król zaszczyca niektórych ze swych poddanych, ta-
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kich jak generałowie armii lub inne ważniejsze osobistości, do
których pisze sam, czy to ze względu na tajemnicę, czy jako
dowód łaski lub wyróżnienia. Trudno, by wielki monarcha przemawiał godniej ani bardziej właściwie do każdego, ani lepiej
w każdej sprawie, jak czynił to Rose w swych listach pisanych
pismem królewskim, które król podpisywał zawsze własnoręcznie. Pismo było tak podobne, iż nigdy nie można było znaleźć
najmniejszej różnicy. Nieskończona ilość ważnych spraw przeszła przez ręce Rose'a i przechodziła jeszcze teraz. Był niesłychanie dyskretny i umiał dochować tajemnicy, tak że król ufał
mu całkowicie. W ten sposób ten z czterech sekretarzy, który
dzierży pióro, dzierży również wszystkie funkcje związane z tym
stanowiskiem, trzej zaś pozostali żadnej prócz rangi.
Po śmierci Rose'a pióro odziedziczył Callieres. Rose był przebiegły, chytry, zręczny i niebezpieczny; istnieje o nim nieskończona ilość anegdot, z których przytoczę tylko dwie lub trzy,
gdyż one najlepiej obrazują jego i tych, których dotyczą. Niedaleko od Chantilly miał Rose piękną posiadłość, ślicznie zabudowaną, którą bardzo lubił i często odwiedzał. Odnosił się zawsze
z dużą czołobitnością do księcia Kondeusza (mówię o ostatnio
zMarlym), jednak pilnował się, by nie pozwolić mu rządzić u siebie. Książę Kondeusz, zmęczony sąsiedztwem, które go ograniczało, a może jeszcze więcej jego łowczych, zaproponował, by
Rose mu swą posiadłość sprzedał. Ten ani słyszeć o tym nie
chciał, ilekolwiek by mu za nią dawano. W końcu Kondeusz,
widząc, że nic go do sprzedaży nie zmusi, począł mu płatać
złośliwe psoty, aby go zniechęcić i w ten sposób uzyskać to,
czego chciał. Od psoty do psoty, kazał połapać wszędzie, gdzie
się dało, około trzystu lisów i lisków i przerzucić do parku
Rose'a. Można sobie wyobrazić, co za nieporządek uczyniło to
towarzystwo i jak był zdziwiony pan i słudzy znajdując po jednej nocy takie mrowie lisów.
Jegomość, łatwy do złości i gwałtowny, a poza tym znający
dobrze Kondeusza, nie potrzebował długo szukać ofiarodawcy.
Udał się do króla, do jego gabinetu, i zdecydowanym tonem
zagadnął, czy pozwoli zadać sobie pytanie, może trochę niewłaściwe. Król, znający dobrze jego i jego dowcipy, gdyż Rose umiał
być zabawny i miał ostry język, zapytał, o co chodzi. „Chodzi
o to — odparł Rose z rozognioną twarzą — że chciałbym, by mi
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Wasza Królewska Mość powiedział, czy mamy obecnie dwóch
królów we Francji?" — „Cóż to ma znaczyć?" — zapytał król
czerwieniejąc z kolei. „Co to znaczy? — odpowiada Rose. — To
znaczy, że jeżeli książę Kondeusz jest takim samym królem jak
Wasza Królewska Mość, mogę tylko płakać i chylić głowę przed
tym tyranem. Jeżeli jest jednak tylko pierwszym księciem krwi,
proszę, byś Wasza Królewska Mość wymierzył mi sprawiedliwość, gdyż winieneś ją wymierzać wszystkim swym poddanym
i nie powinieneś dopuszczać, by byli ofiarami księcia Kondeusza."
I opowiedział, jak to ów książę chciał go skłonić do sprzedaży
posiadłości, jak go później zmuszał i prześladował, a w końcu
przytoczył królowi awanturę z lisami. Król obiecał, że porozmawia z Kondeuszem i odtąd będzie miał już spokój. I w rzeczy
samej kazał mu, by swymi ludźmi i na swój koszt wyzbierał
wszystkie, do ostatniego, lisy z parku jegomości, i to, by nie
wyrządzić żadnej szkody, naprawiając równocześnie tę, którą
lisy poczyniły. Na przyszłość zaś nagadał mu tak skutecznie, iż
Kondeusz, większy dworak niż ktokolwiek inny, jął nadskakiwać
Rose'owi (który długo odnosił się do niego nieufnie) i odtąd nie
ośmielił się dokuczyć mu w czymkolwiek. Mimo tylu awansów,
które trzeba było w końcu przyjąć, Rose zapamiętał mu tamtą
historię i docinał księciu przy każdej okazji. Pewnego razu ja
i pięćdziesiąt innych osób byliśmy tego świadkami.
W dniach, kiedy odbywało się posiedzenie rady, ministrowie
zbierali się w pokoju króla pod koniec mszy, by wejść do gabinetu, kiedy zostaną wezwani, skoro tylko król przejdzie przez
galerię wprost do swych apartamentów. W pokoju królewskim
zawsze o tej porze pełno było dworzan, czy to mających sprawy
do ministrów, z którymi mogli tutaj swobodniej porozmawiać,
jeżeli nie mieli dużo do powiedzenia, czy też po prostu, by się
z nimi zobaczyć. Książę Kondeusz przychodził tam często i rozmawiał z nimi wszystkimi nie mając im nic do powiedzenia,
zachowując się przy tym jak klient, który uniżenie zabiega
o łaskę. Rose, którego uwagi nic nigdy nie uszło, skorzystał
z tego, że w owym dniu przypadek zgromadził tam wszystkich
najwybitniejszych na dworze oraz że książę Kondeusz przymilał
się ministrom z wyjątkowo wielką uniżonością. Nagle nasz sekretarz, widząc go przy tym, podchodzi wprost do niego i mrużąc
oko, położywszy palce na powiekę, co czasem zwykł był czynić:
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„Książę — powiada głośno — widzę, jak tu prowadzisz jakąś
grę z tymi panami, i to już od paru dni. Nie jest to bez kozery,
znam mój dwór i moich ludzi już od wielu lat i nie da się mnie
oszukać; wiem, do czego to zmierza!" A powiedział to takim
tonem, że zmieszał zupełnie księcia, który jął się bronić, jak
umiał. Ten dialog ściągnął ministrów i wszystkich o większym
znaczeniu. Kiedy Rose zobaczył, że otoczono już ich szczelnie
i że narada zaraz się zacznie, wziął z całym szacunkiem księcia
za łokieć i ze sprytnym i porozumiewawczym uśmiechem powiedział: „Czyż nie chodziło o to, iż chciałbyś zostać pierwszym
księciem krwi?" Po czym wykręcił się na pięcie i znikł. Któż
zbaraniał? Naturalnie książę, a wszyscy obecni nie umieli się
powstrzymać od śmiechu. Był to jeden z przykładów zuchwałych wystąpień Rose'a. Ten, który opisałem, bawił i zajmował
przez parę dni cały dwór. Książę Kondeusz był wściekły, ale
nie umiał i nie śmiał nic powiedzieć. Nie minął rok od tej
awantury, kiedy staruszek Rose umarł.
Za to Rose nie wybaczył nigdy panu de Duras pewnej sprawy,
w której ten naprawdę okazał się okrutnym. Było to w czasie
jednej z wypraw dworu. Pojazd, którym jechał Rose, nie wiem
już, w jaki sposób się zepsuł. Nie chcąc czekać, siadł na konia.
Nie był dobrym jeżdżcem, on i koń nie mogli dojść do porozumienia, wreszcie koń pozbył się jeźdźca w jakiejś kałuży. Przejeżdżał pan de Duras i Rose począł wołać o pomoc leżąc w błocie
pod rumakiem. Pan de Duras, którego kareta jechała powoli
przez to błoto, wystawił głowę przez okno i za całą pomoc począł
się śmiać i wołać, że to jakiś koń bardzo wytworny, co się tarza
po różach; po czym pojechał dalej pozostawiając Rose'a tam,
gdzie był. Nadjechał później książę de Coislin, który okazał się
bardziej miłosierny i zabrał nieszczęśliwca, tak jednak wściekłego i nieprzytomnego ze złości, iż towarzystwo siedzące w karecie nie mogło przez długi czas dowiedzieć się, na kogo tak się
wścieka. Najgorsze przyszło jednak przy popasie wieczornym.
Pan de Duras, który nie bał się nikogo, a był równie mocny
w gębie jak Rose, opowiedział o tej przygodzie królowi i całemu
dworowi wzbudzając ogólną wesołość. Dotknęło to Rose'a do
tego stopnia, że od tej pory nigdy nie zbliżył się do pana de
Duras i nie mówił o nim inaczej jak z największą złością; lecz
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kiedy próbował wobec króla powiedzieć o nim coś złośliwego,
król zaczynał się śmiać i przypominał mu o kałuży.
Pod koniec życia wydał swą wnuczkę za mąż za Portaila,
który w wiele lat później umarł jako pierwszy prezydent parlamentu Paryża. Wyposażył ją bardzo bogato, z tym że jeszcze
więcej miała po nim odziedziczyć. Małżeństwo nie było wcale
dobrane; panna młoda, wiedząc, jak jest bogata, pogardzała
mocno małżonkiem i mawiała, iż, zamiast wejść do jakiegoś
porządnego domu, została „au portail"*. W końcu teść, stary radca wielkiej izby parlamentu, wraz z synem udali się z żalami do
naszego jegomości. Początkowo nie przejął się zbytnio skargami.
Kiedy się jednak powtórzyły, obiecał porozmawiać z wnuczką
i na tym poprzestał. Wreszcie zniecierpliwiony: „Macie zupełną
rację — powiedział im ze złością — to dziewka bezczelna i łajdaczka, z którą nie można dojść do ładu! Jeżeli usłyszę na nią
jeszcze jakąś skargę, to ją wydziedziczę!" Żale już się nie powtórzyły.
Rose był małym człowieczkiem, ani tłustym, ani chudym, dość
ładnych rysów, o twarzy żywej, oczach przenikliwych i błyszczących dowcipem; chodził w krótkim płaszczu, w atłasowej piusce
na włosach, prawie białych, małym wyłogu, takim prawie, jak
noszą księża, zawsze z chustką wetkniętą między ubranie a kurtkę. Mawiał, że w tym miejscu jest najbliżej nosa. Powziął dla
mnie sympatię; żartował bardzo swobodnie z książąt cudzoziemskich, z ich pozycji, z ich pretensji i tytułował zawsze wszystkich
książąt, z którymi był w bardziej zażyłych stosunkach, Książęcą Wysokością kpiąc sobie w ten sposób z innych rzekomych Wysokości. Był niesłychanie czysty i żwawy aż do ostatniej
chwili. Była to osobistość jedyna w swoim rodzaju.

* Przy bramie.
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POCZĄTEK WOJNY SUKCESYJNEJ HISZPAŃSKIEJ

[Cesarz Leopold I, żonaty z młodszą siostrą zmarłego króla hiszpańskiego (starsza była żoną Ludwika XIV), nie uznał testamentu, wskutek
czego król nałożył we Francji nowe podatki i wzmocnił siły wojskowe.
Na rok 1701 Villeroy otrzymał dowództwo w Niemczech, Boufflers wraz
z elektorem bawarskim, Maksymilianem Emanuelem, zięciem cesarza,
wkroczył do Niderlandów, tym razem współdziałając z wojskami hiszpańskimi stacjonującymi w części tego kraju należącej do zmarłego Karola II.
We Włoszech dowodził marszałek Catinat, ale po pierwszych niepowodzeniach, na skutek intensywnych intryg Vaudemonta (księcia Lotaryńskiego,
którego syn dowodził po stronie cesarskiej) i Tessego, został nagle odwołany, a dowództwo objął marszałek de Villeroy, natychmiast przysłany
z Niemiec, 1 września 1701 roku wojska cesarskie Eugeniusza Sabaudzkiego (1663—1736), największego wodza w tym okresie, zadały mu klęskę
pod Chiari. Tak się zaczęła dwunastoletnia wojna sukcesyjna hiszpańska
(1701—1713). Anglia i Holandia wystąpiły wnet po stronie cesarza.
Poza bastardami żaden z książąt krwi nie otrzymał dowództwa. Wywołało to gniew brata królewskiego, księcia Orleańskiego, który uważał,
że jego synowi, księciu de Chartres, należy się komenda armii. Wbrew
swoim zwyczajom okazał królowi niezadowolenie, a nawet zrobił mu
gwałtowną scenę.]
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ŚMIERĆ KSIĘCIA ORLEAŃSKIEGO STARSZEGO (1701)

Książę Orleański niezmiennie zamieszkiwał Saint-Cloud, zawsze
w tym samym usposobieniu serca i umysłu, a wobec króla zachowując ten sam stosunek, jaki już wyżej opisałem. Oznaczało to
dla niego trzymanie się z dala od jego środowiska, we właściwej
mu bezczynności, a jednocześnie w całkowitym oddaniu i przywiązaniu do króla, z którym żył prywatnie w najlepszych stosunkach i był traktowany jak brat, z całą serdecznością, przyjaźnią i względami, nie aż takimi jednak, które by mogły z niego
uczynić osobistość o jakimś większym znaczeniu. Niech tylko
księcia czy księżnę zabolał paluszek, już król śpieszył do nich,
a potem dowiadywał się co chwila o zdrowie, jak długo dolegliwość trwała. Teraz już od sześciu tygodni księżna chorowała na
febrę, której nie chciała leczyć, bo kurowała się na swój niemiecki sposób, nie uznając ani lekarzy, ani lekarstw. Król, poza
sprawą księcia de Chartres, miał jeszcze do niej inne pretensje,
które poznamy później, nie poszedł więc jej odwiedzić, choć
książę bardzo się o to dopominał podczas tych krótkich wizyt,
bez nocowania, jakie król mu składał. Nie wiedział nic o waśni
pomiędzy królem a księżną i przyjmował takie postępowanie brata jako oficjalny dowód specjalnej niełaski. A że był zarozumiały
i nadmiernie wrażliwy, poczuł się tym w najwyższym stopniu
dotknięty.
Inne jeszcze przykrości gnębiły go poza tym. Od jakiegoś czasu
miał spowiednika, który choć jezuita, bardzo mu przyciągał
cugli. Był to szlachcic z dobrej bretońskiej rodziny, niejaki
ojciec du Trevou. Zakazał mu nie tylko rozrywek ekstrawaganckich, lecz i takich, które książę uważał za dozwolone, a to
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jako pokutę za przeszłe przewinienia. Tłumaczył mu często, że
nie ma zamiaru przez księcia narażać własnej duszy na potępienie i jeżeli postępowanie jego zda się mu zbyt surowe, to on
nie będzie miał nic przeciw temu, by książę poszukał sobie
innego spowiednika. Dodawał ostrzeżenie, by książę uważał na
siebie, gdyż jest stary, wyniszczony rozpustą, tłusty, krótkiej
szyi i wszystko wskazuje na to, że umrze na apopleksję, i to już
w niedługim czasie. Czyniło to straszne wrażenie na księciu, był
bowiem człowiekiem nadzwyczaj lubieżnym i przywiązanym do
życia, które upływało mu w najbardziej gnuśnej bezczynności.
Niezdolny był do żadnego wysiłku, do żadnej poważnej lektury
ani głębszego zastanowienia się nad sobą. Bał się diabła i nie
mógł zapomnieć o tym, że jego poprzedni spowiednik nie chciał
umrzeć na stanowisku spowiednika Jego Książęcej Mości, a przed
śmiercią z podobną przemową do niego się zwrócił. Te księże
głosy wywarły na nim wrażenie, zmusiły do zastanowienia się
nad sobą i do życia, które, jak na niego, można było już nazwać
skromnym. Modlił się częściej i dłużej, słuchał swego spowiednika, zdawał mu sprawozdanie z nakazanej przez niego zmiany
stosunku do kart, do innych wydatków oraz wielu innych kwestii;
znosił cierpliwie częste z nim rozmowy i wiele się nad nimi
zastanawiał. W rezultacie stał się smutny, przygnębiony i mówił
znacznie mniej niż zwykle, czyli tyle co trzy lub cztery kobiety.
Zmiana była tak wielka, że wszyscy ją zauważyli. Za wiele było
tych przykrości wewnętrznych, oraz zewnętrznych ze strony
króla, dla człowieka tak miękkiego i tak nie przyzwyczajonego
do znoszenia przeciwności i przymuszania się do czegokolwiek.
Trudno było spodziewać się, by to wszystko nie wywołało wielkiego przewrotu w ciele tak tłustym i człowieku tak żarłocznym, który jadł nie tylko podczas posiłków, ale i cały boży
dzień między nimi.
W środę 8 czerwca książę przybył z Saint-Cloud, by zjeść
obiad z królem w Marly, i swoim zwyczajem wszedł do jego
gabinetu, gdy tylko wyszli stamtąd członkowie Rady Państwa.
Zastał króla w złym humorze z powodu przykrości, które książę
de Chartres wyrządzał umyślnie jego córce, nie mogąc wprost
nic zrobić królowi. Kochał się w pannie de Sery, damie dworu
księżnej Orleańskiej, i bardzo głośno tę miłość wyrażał. Król
zaraz zaczął mówić o tym i czynił księciu ostre wymówki za
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syna. Księciu w takim stanie, w jakim był, niewiele było trzeba,
by stracić nad sobą panowanie; odpowiedział więc złośliwie, że
ojcowie, którzy prowadzili swobodne życie, nie mają dostatecznego autorytetu do prawienia morałów swym dzieciom. Król
zrozumiał sens tej odpowiedzi i zaczął mówić o cierpliwości swej
córki112, stwierdził też, że przynajmniej powinno się usunąć
pewne osoby sprzed jej oczu. Książę, który już przestał panować
nad sobą, przypomniał mu zjadliwie, jak to ze swymi kochankami poniewierał królową, kiedy nawet zmuszał ją do podróżowania z nimi w jednej karecie. Król rozzłościł się, nie pozostał
mu dłużny w odpowiedzi i obaj zaczęli wymyślać sobie na dobre.
W Marly cztery wielkie apartamenty na dole były podobne
jeden do drugiego i każdy składał się z trzech pokojów. Pokój
króla leżał obok małego salonu i o tej porze pełen był dworzan czekających, by zobaczyć monarchę, kiedy będzie szedł na
obiad. W każdym pałacu inne zwyczaje, nieraz zupełnie nie umotywowane, rządziły drzwiami, i drzwi od gabinetu, gdzie indziej
zawsze zamknięte, w Marly pozostawały niezmiennie otwarte
poza godzinami, kiedy odbywało się zebranie Rady. Były one
zasłonięte tylko portierą, którą pokojowiec podnosił, by przepuścić wchodzących. Na odgłos kłótni wszedł, powiedział, że
w drugim pokoju słychać dokładnie zarówno króla, jak i księcia,
po czym wyszedł. Drugi gabinet króla nie był oddzielony ani
drzwiami, ani portierą i wychodził na mały salonik, którego
część zajmował sedes królewski. Paru pokojowców zawsze siedziało w tym drugim gabinecie, słyszało więc od początku do
końca cały dialog, który tu opisuję.
Ostrzeżenie pokojowca obniżyło nieco ton głosów, lecz nie
powstrzymało wzajemnych zarzutów i książę, nieprzytomny ze
złości, powiedział, że kiedy żenił syna, król obiecywał mu złote
góry, a do tej pory nie dał nawet marnego gubernatorstwa; że
on, książę, całym sercem pragnął widzieć syna na służbie, co by
go oddaliło od miłostek, a syn również gorąco tego pragnął,
o czym król dobrze wie, gdyż nieraz natarczywie prosił go o tę
łaskę; że skoro odmówiono mu jej, ani myśli teraz zabraniać mu
pocieszać się zabawą. Dodał jeszcze, że aż nazbyt wyraźnie przekonał się o słuszności tego, co mu przepowiadano, iż małżeństwo
syna przyniesie mu tylko wstyd i hańbę zamiast korzyści. Król,
coraz bardziej rozwścieczony, odpowiedział, że wojna zmusi go
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wnet do większych oszczędności, a ponieważ książę tak mało jest
posłuszny jego woli, zacznie od ograniczenia jego pensji, nim
obetnie swoje własne wydatki.
W tym momencie powiadomiono króla, że już wniesiono mięsiwa. W chwilę później obaj wyszli, by udać się do stołu, książę
siny na twarzy, z oczami iskrzącymi się ze złości. Ta siność księcia wywołała uwagę paru pań przy stole i dworzan stojących
obok, że przydałoby się księciu puścić krew. Mówiono już
o tym w Saint-Cloud jakiś czas temu; koniecznie mu to było
potrzebne i sam się z tym zgadzał. Nawet król mimo ostatnich
sprzeczek nalegał, by poddał się temu zabiegowi. Tancrede, jego
nadworny chirurg, był stary, źle krew puszczał i raz już próbował
bezskutecznie. Książę nie chciał poddać się zabiegowi u tego
medyka, a nie chcąc mu robić przykrości, nie wezwał innego,
co też przyczyniło się do jego śmierci. O tym puszczeniu krwi
król znowu mu teraz przypomniał i dodał, że sam nie wie, co go
wstrzymuje, by kazać mu pójść do swego pokoju i natychmiast
dać puścić sobie krew. Obiad przeszedł normalnie i książę objadał
się niepomiernie, jak zawsze przy obu posiłkach, nie mówiąc już
o wielu filiżankach czekolady rano, owocach, ciastkach, konfiturach i wszelkiego rodzaju przysmakach, którymi raczył się obficie
cały dzień i których miał zawsze pełno po wszystkich kieszeniach
i na wszystkich stołach w swoim gabinecie. Po wstaniu od stołu
król sam, książę Conti z księżną, książę Burgundzki sam oraz
księżna Burgundzka w towarzystwie wielu pań udali się osobno
do Saint-Germain, aby odwiedzić króla i królową Anglii. Książę
Orleański, który przywiózł ze sobą z Saint-Cloud księżnę de
Chartres na obiad do króla, zabrał ją również do Saint-Germain
i wyjeżdżał już z powrotem do Saint-Cloud, kiedy król przyjechał do Saint-Germain.
Wieczorem po kolacji, gdy król był jeszcze w gabinecie
z delfinem i księżnymi, jak to było zwyczajem w Wersalu, SaintPierre przyjechał z Saint-Cloud i poprosił natychmiast o rozmowę z królem z polecenia księcia de Chartres. Wprowadzono go
do gabinetu. Powiedział, że książę Orleański zasłabł bardzo w czasie kolacji, że puszczono mu krew i teraz już czuje się lepiej,
lecz dano mu emetyk. W rzeczywistości rzecz się miała, jak następuje: książę jadł kolację jak zwykle z paniami, które były w
Saint-Cloud. Przy przystawkach, kiedy nalewał likieru pani de
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Bouillon, zauważono, że bełkocze i pokazuje na coś ręką. Ponieważ miał zwyczaj mówić czasami coś do nich po hiszpańsku,
parę pań zapytało go, o czym mówi, inne zaś zaczęły krzyczeć.
Wszystko to trwało mgnienie oka; w chwilę potem książę upadł
w ataku apopleksji na księcia de Chartres, który go podtrzymał.
Zaniesiono go do prywatnych apartamentów, potrząsano nim,
podnoszono, puszczono mu dużo krwi i dano wielką ilość emetyku, lecz w rezultacie nie dawał prawie żadnego znaku życia.
Na tę wieść król, który z powodu byle głupstwa przybiegał do
księcia, teraz poszedł do pani de Maintenon, którą kazał obudzić;
był z piętnaście minut u niej, później, około północy, powrócił
do siebie; kazał, by karety czekały gotowe na każde skinienie,
i polecił markizowi de Gesvres pojechać do Saint-Cloud, a w wypadku gdyby książę czuł się gorzej, wrócić i obudzić go natychmiast. Wydawszy te polecenia położył się do łóżka. Nie mówiąc
już o sytuacji, w jakiej znaleźli się obaj, myślę, że król podejrzewał tu jakąś udaną chorobę, która miała ułatwić zatarcie
ostatniej sprzeczki; dlatego poszedł się poradzić w tej sprawie
pani de Maintenon i wolał postąpić wbrew wszelkim nakazom
przyzwoitości niż pozwolić wystrychnąć się na dudka. Pani de
Maintenon nie lubiła księcia i obawiała się go. Rzadko kiedy
oddawał jej jakieś usługi i, przy całej nieśmiałości i okazywanych
względach, wyrwały mu się niejednokrotnie przy królu uwagi
o niej, ukazujące jego pogardę i obawę przed głosem opinii publicznej. Nieśpieszno więc jej było skłamać króla, by księciu
względy okazał, a mniej jeszcze doradzać mu podróż po nocy,
bezsenność i narażanie się na tak smutny widok, który łacno
mógł króla rozczulić i zmienić jego stosunek do księcia. Miała
poza tym nadzieję, że jeżeli wszystko pójdzie prędko, królowi
będzie w ten sposób zaoszczędzona przykrość.
W chwilę potem, gdy król położył się już do łóżka, przybył
paź księcia. Powiadomił króla, że książę poczuł się lepiej
i prosi księcia Conti o wodę z Schaffouse, bardzo dobrą przy
ataku apopleksji. Półtorej godziny później obudził króla przybyły
od księcia de Chartres Longueville i powiedział, że emetyk nie
działa i książę Orleański czuje się bardzo źle. Król wstał, ubrał
się wyjechał i spotkał po drodze markiza de Gesvres, który
powtórzył mu to, co już powiedział Longueville. Można sobie
wyobrazić zamieszanie, jakie zapanowało tej nocy w Marly,
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i przerażenie w Saint-Cloud, tym pałacu rozkoszy. Wszystko, co
żyło w Marly, popędziło, czym kto mógł, do Saint-Cloud. Tłoczono się do tych, co byli gotowi wcześniej, i każdy, czy to mężczyzna, czy niewiasta, pchał się do karet bez żadnego wyboru
i porządku. Delfin pojechał z księżną de Bourbon. Tak był przejęty tym wypadkiem, zważywszy, że sam dopiero co przeszedł
podobny stan, że koniuszy księżnej musiał ciągnąć go i drżącego
zanieść prawie do karety. Król przyjechał do Saint-Cloud przed
trzecią rano. Książę nie odzyskał przytomności od chwili zasłabnięcia. Miał krótki przebłysk świadomości przed świtem, kiedy
ojciec de Trevou szedł odprawiać mszę świętą, ale ten przebłysk
już się nie powtórzył.
W najbardziej tragicznych scenach zdarzają się nieraz momenty komiczne. Ojciec de Trevou wrócił z mszy i krzyczał do
księcia: „Książę, nie poznajesz swego spowiednika?! Nie poznajesz twego dobrego ojczulka, który mówi do ciebie?!" Wywołało
to śmiechy dość nieprzystojne, wśród mniej przejętych sytuacją.
Król należał do najbardziej zmartwionych. Niewiele na ogół
mu trzeba, by płakał, więc teraz cały tonął we łzach. Zawsze
darzył księcia czułą miłością i choć od dwu miesięcy mocno popsuły się stosunki między nimi, smutne te chwile przypomniały
mu uczucia, które dla niego żywił. Może wyrzucał sobie, że
przyśpieszył śmierć księcia przez ranną scenę. Ale przecież książę był dwa lata młodszy od króla i całe życie równie zdrowy jak
on, może nawet zdrowszy. Król wysłuchał mszy świętej w SaintCloud, a około ósmej rano, jako że stan księcia był beznadziejny,
pani de Maintenon i księżna Burgundzka skłoniły króla, by nie
czekał dłużej, i wróciły razem z nim jego karetą. Kiedy na
odjezdnym wyrażał księciu de Chartres współczucie, przy czym
obaj serdecznie płakali, młody książę potrafił skorzystać z odpowiedniej chwili. „Ach, Najjaśniejszy Panie! Co będzie ze mną
teraz? — powiedział obejmując króla za nogi. — Tracę ojca,
a wiem, że Wasza Królewska Mość nie lubi mnie wcale!" Król,
zaskoczony i wzruszony, mocno uściskał go i najczulej do niego
przemawiał. Po przyjeździe do Marly wszedł z księżną Burgundzka do pani de Maintenon. W trzy godziny później przyjechał pan
Fagon, któremu król nakazał pozostać przy księciu Orleańskim
do chwili, kiedy umrze albo kiedy stan jego się poprawi, co mogło
nastąpić chyba tylko cudem. Gdy król go ujrzał, zapytał: „Mów,
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panie Fagon! Umarł mój brat?" — "Tak, Najjaśniejszy Panie —
odpowiedział. — Żadne lekarstwo nic już nie mogło pomóc." Król
płakał bardzo. Nalegano, by zjadł cokolwiek u pani de Maintenon, chciał jednak jeść jak zwykle w towarzystwie pań i w czasie posiłku co chwila zalewał się łzami. Obiad trwał krótko,
potem król zamknął się u pani de Maintenon do siódmej wieczór, kiedy to poszedł przejść się po ogrodzie. Pracował z Chamillartem, a później z Pontchartrainem nad ceremoniałem pogrzebu księcia i wydał odpowiednie rozkazy Desgranges'owi,
mistrzowi ceremonii, gdyż Dreux, wielki mistrz, był z wojskiem
we Włoszech. Zjadł kolację o godzinę wcześniej niż zwykle
i położył się bardzo wcześnie. Około godziny piątej miał odwiedziny króla i królowej Anglii; wizyta ta trwała jednak bardzo krótko.
Natychmiast po wyjeździe króla wszyscy zaczęli tłumnie opuszczać Saint-Cloud i umierający książę, leżąc na kanapie w swym
gabinecie, został w towarzystwie dworskiej służby i kuchcików,
którzy, czy to z przywiązania do księcia, czy też w trosce o swój
los, bardzo byli zmartwieni. Dworacy i inni ludzie księcia, którzy
tracili z jego śmiercią stanowiska i pensje, napełniali lamentem
cały dom, podczas gdy wszystkie panie zamieszkałe w SaintCloud, tracąc dotychczas posiadane względy i przyjemności, biegały z kąta w kąt z krzykiem, rozczochrane, jak bachantki.
Księżna de la Ferté, o której córki dziwacznym ślubie była mowa
poprzednio, weszła do gabinetu i przyglądając się uważnie biednemu księciu, który jeszcze dyszał: „Dalibóg — zawołała pogrążona w swych myślach — oto córka dobrze wydana!" — „To
doprawdy bardzo ważne teraz — odpowiedział Chatillon, który
sam tracił wszystko — czy pani córka dobrze, czy źle wyszła
za mąż!"
Księżna Orleańska, która nie żywiła nigdy ani wielkiego uczucia, ani szacunku dla księcia, lecz w pełni zdawała sobie sprawę
z upadku swej pozycji z chwilą jego śmierci, siedząc w swoim
gabinecie zawodziła rozpaczliwie: „Tylko nie do klasztoru! Niech
mi nikt nie mówi o klasztorze! Nie chcę klasztoru!" Poczciwa
dama nie straciła głowy; wiedziała dobrze, że w kontrakcie małżeńskim było zastrzeżone, iż z chwilą kiedy zostanie wdową,
będzie miała do wyboru albo klasztor, albo mieszkanie w pałacu
Montargis. Zapewne sądziła, iż łatwiej jej będzie wydostać się
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z drugiego niż z pierwszego, mimo że czuła, jak bardzo winna
się obawiać króla, choć nie przewidziała jeszcze wszystkiego
i król okazywał jej całą serdeczność, jaką należało okazać w takim wypadku; bała się przeto znacznie więcej klasztoru. Kiedy
książę wydał ostatnie tchnienie, wsiadła do karety wraz ze swymi damami dworu i pojechała do Wersalu, a za nią książę i księżna de Chartres oraz cały ich dwór.
Nazajutrz rano, w piątek, książę de Chartres udał się do króla,
gdy ten leżał jeszcze w łóżku. Król rozmawiał z nim bardzo
serdecznie. Powiedział mu, że winien go teraz uważać za ojca;
że on będzie myślał o jego stanowisku i interesach, a zapomni
o różnych drobnych urazach, które miał do niego; ma nadzieję,
iż ze swej strony książę również o nich zapomni; prosi go, by
dowody przyjaźni, jakie mu teraz daje, przyczyniły się do przywiązania go do królewskiej osoby i oddania królowi swego serca,
tak jak król oddaje mu swoje. Można się domyślić, że książę
de Chartres umiał właściwie na to odpowiedzieć.
Po tak strasznym widoku, tylu wylanych łzach i tylu czułościach nikt nie wątpił, że trzy dni, jakie pozostały do wyjazdu
z Marly, będą bardzo smutne. Tymczasem już następnego dnia
po śmierci księcia damy dworu, wchodząc około południa do pani
de Maintenon, gdzie znajdował się król i księżna Burgundzka,
posłyszały z jego pokoju, znajdującego się obok, jak król wyśpiewywał melodie operowe. Niedługo potem, widząc księżnę Burgundzką siedzącą w rogu pokoju z bardzo zasmuconą twarzą,
zapytał ze zdziwieniem pani de Maintenon, jaka jest przyczyna
tego smutku księżnej, i zaczął ją zabawiać, a następnie zabawiać
się z nią i paroma innymi damami dworu, które sprowadził
specjalnie, by bawiły ich oboje. To jeszcze nie wszystko. Książę
Burgundzki wstając od obiadu o zwykłej porze, to znaczy trochę
po godzinie drugiej, a w niecałe dwadzieścia sześć godzin po
śmierci księcia Orleańskiego, zapytał księcia de Montfort, czy
ma ochotę pograć w brelana. „W karty! — zawołał Montfort
z wielkim zdziwieniem. — Nie mówisz chyba poważnie: jeszcze
przecież książę Orleański nie całkiem ostygł!" — „Wybacz —
odpowiedział książę — pamiętam o tym, lecz król nie życzy
sobie, by nudzono się w Marly, i kazał mi wszystkich posadzić do
gry, a obawiając się, że nikt nie będzie śmiał usiąść pierwszy,
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polecił mi dać przykład." Wnet wszyscy zaczęli grać w brelana
i cały salon zapełnił się stolikami do gry.
Tak wyglądała rozpacz króla i zmartwienie pani de Maintenon.
Odczuła ona śmierć księcia jako wyzwolenie; zaledwie mogła
powstrzymać objawy radości, jeszcze trudniej przychodziło jej
udawać smutek. Widziała, że król już się pocieszył, i nic nie
odpowiadało jej bardziej, jak wyszukiwanie dla niego rozrywek
i zaprowadzenie znów normalnego trybu życia, w którym nie
byłoby miejsca na wspomnienie o księciu ani o żałobie. Nie
przejmowała się zupełnie nakazami przyzwoitości. Atoli postępowanie takie nie stało się przez to mniej skandaliczne i nie
zamknęło ust tym, którzy, choć po cichu, tak właśnie na to się
zapatrywali. Można było sądzić, iż delfin był przywiązany do
księcia Orleańskiego, który wydawał dla niego bale i dostarczał
mu wszelakich rozrywek, darząc go przy tym szacunkiem i przyjaźnią. Tymczasem już następnego dnia po jego śmierci delfin
wybrał się na polowanie na wilka, a po powrocie znalazł salon
pełen grających i nie krepował się więcej niż inni. Książęta Burgundzki i de Berry, którzy widywali księcia Orleańskiego tylko
przy oficjalnych okazjach, nie mogli być bardzo przejęci jego
śmiercią. Księżna Burgundzka była natomiast wielce zmartwiona.
Był jej dziadkiem113; księżna kochała bardzo matkę, która znów
była nader przywiązana do księcia, a książę ze swej strony okazywał bardzo wiele troskliwości, serdeczności i względów księżnie
Burgundzkiej, starał się jej dostarczać wszelkiego rodzaju rozrywek i przyjemności. Choć nie bardzo czuła z natury, kochała
jednak księcia i cierpiała będąc zmuszona opanowywać swoją
boleść, która trwała u niej dosyć długo. Opisałem już wyżej
w paru słowach, jak wyglądała żałość księżnej Orleańskiej.
Natomiast żal księcia de Chartres był wielki. Ojciec i syn kochali się nader czule. Książę był dla syna łagodnym, najlepszym
w świecie człowiekiem, który nigdy do niczego nie zmuszał ani
niczego mu nie zabraniał. Nie tylko serce, ale i rozum kazały
księciu de Chartres opłakiwać ojca. Poza pozycją, jaką dawał
mu ojciec, brat królewski, książę był też dla niego barierą, za
którą mógł się kryć przed królem, od którego stawał się teraz
zupełnie zależny. Jego stanowisko, wielkość, bogactwo domu
i życie osobiste miały zależeć wyłącznie od łaski monarchy.
Gorliwość w usługach, przyzwoite zachowanie, pewne uporząd-
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kowanie życia, a co było dla niego najgorsze, stosunek do żony
zupełnie inny niż do tej pory — wszystko to miało obecnie
decydować o tym, czego będzie się mógł spodziewać od króla.
Księżna de Chartres, chociaż zawsze dobrze traktowana przez
księcia Orleańskiego, była uradowana, że bariera dzieląca ją od
króla została usunięta, gdyż póki książę Orleański żył, mąż mógł
postępować z nią bez żadnego skrępowania. Śmierć ta miała ją
również uwolnić od obowiązków, które częściej, niż miała na to
ochotę, zmuszały ją do opuszczania dworu i towarzyszenia teściowi do Paryża lub do Saint-Cloud, gdzie czuła się zagubiona,
niby w obcym kraju, otoczona twarzami widywanymi tylko tam,
ludźmi, którzy traktowali ją na ogół z lekceważeniem, i teściową
odnoszącą się do niej pogardliwie i wyładowującą na niej swoje
złe humory. Teraz postanawiała więc sobie nie opuszczać już
więcej dworu, nie utrzymywać stosunków z dworem księcia
Orleańskiego i oczekiwała, że księżna Orleańska i książę małżonek będą zmuszeni w przyszłości zachowywać wobec niej względy, których do tej pory była pozbawiona.
W sobotę 11 czerwca dwór powrócił do Wersalu i zaraz po
przyjeździe król odwiedził księżnę Orleańską oraz księcia i księżnę de Chartres, każdego w jego apartamentach. Księżna Orleańska, bardzo dotknięta stosunkiem króla do siebie, i to wtedy
kiedy w zupełności stała się od niego zależna, prosiła księżnę
de Ventadour, by odwiedziła panią de Maintenon. Księżna uczyniła to; pani de Maintenon nie wdawała się w dłuższe rozmowy,
zapowiedziała tylko, że przyjdzie do księżnej Orleańskiej po obiedzie, i zażądała, by pani de Ventadour była obecna przy rozmowie jako osoba postronna. Działo się to w niedzielę nazajutrz
po przyjeździe z Marly. Po wymianie pierwszych grzeczności
wszyscy obecni wyszli prócz księżnej de Ventadour. Księżna
Orleańska zaprosiła panią de Maintenon, by usiadła, co dowodzi,
jak bardzo rozumiała swoją nową sytuację. Poruszyła zaraz sprawę zimnego traktowania jej przez króla w czasie całej choroby,
a pani de Maintenon pozwoliła jej mówić nie przerywając; gdy
skończyła, odpowiedziała, że król kazał jej powiedzieć, iż strata,
jakiej oboje doznali, wymazała wszelkie żale, jakie miał do niej,
byle tylko w przyszłości znalazł więcej powodów do zadowolenia
z jej postępowania niż do tej pory, i to nie tylko w związku
z zachowaniem księcia de Chartres, lecz i z innych powodów,
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o których nie chce mówić, a które były istotną przyczyną chłodu,
jaki król okazywał w czasie jej choroby. Na te słowa księżna,
czując się bardzo bezpieczną, oburza się, protestuje, twierdzi, że
poza sprawą swego syna nie uczyniła ani nie powiedziała nic,
co by mogło wzbudzić niezadowolenie, i wytacza żale i usprawiedliwienia. Kiedy najgoręcej się sumituje, pani de Maintenon
wyciąga z kieszeni list i pokazuje księżnej pytając, czy poznaje
pismo. Był to list pisany jej ręką do ciotki, księżnej Hanoweru,
z którą stale korespondowała. W piśmie tym, po wiadomościach
z dworu, księżna Orleańska donosiła, co następuje: że mianowicie
już nikt nie wie, co sądzić o stosunku króla do pani de Maintenon, czy to małżeństwo, czy konkubinat. Następnie, przechodząc
do wewnętrznych i zewnętrznych spraw królestwa, rozwodziła
się nad nędzą państwa, które, jej zdaniem, nie potrafi się już
wydźwignąć. List na poczcie otwarto, jak to czyniono dawniej
i teraz jeszcze się czyni prawie ze wszystkimi, i stwierdzono, że
jest zbyt niebezpieczny, by można się było zadowolić jak zwykle
samym streszczeniem. Posłano więc królowi oryginał. Można
łacno uwierzyć, że na ten widok księżna Orleańska o mało co
nie padła martwa. Zalała się łzami, a pani de Maintenon łagodnie
zaczęła jej wyjaśniać, jak poszczególne ustępy listu były szkodliwe, zwłaszcza że przeznaczone dla obcego państwa; w końcu
pani de Ventadour wtrąciła się i zaczęła gadać sama, chcąc pozwolić księżnej odetchnąć i na tyle zebrać przytomność, by mogła
odpowiedzieć cokolwiek. Nie było innego wyjścia, jak przyznać
się do tego, czego wyprzeć się nie mogła, następnie wyrazić
skruchę, prosić i błagać o przebaczenie oraz obiecać poprawę.
Po tym wszystkim pani de Maintenon poprosiła księżnę, by
skoro już wywiązała się z polecenia królewskiego, raczyła zezwolić jej powiedzieć parę słów od siebie i poskarżyć się, że po
zaszczycie, jaki księżna wyświadczyła jej niegdyś wyrażając chęć
uzyskania jej przyjaźni i zaprzysięgając jej swoją, zmieniła się
tak całkowicie od paru lat. Księżna wyobraziła sobie, że znalazła
się na pewnym gruncie. Odpowiedziała, że tym więcej cieszy ją
możność wyjaśnienia tej sprawy, że to ona właściwie skarżyć
się winna na zmianę zaszłą u pani de Maintenon, która nagle
porzuciła ją i opuściła, zmuszając w końcu, po długich próbach
utrzymania ich stosunku na dawnej stopie, do rezygnacji z przyjaźni. Przy tym drugim skrzyżowaniu szpad, jak i poprzednim
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razem, pani de Maintenon pozwoliła spokojnie wytoczyć jej
wszystkie żale, skargi i zarzuty, po czym przyznała, że to w rzeczy samej ona pierwsza oddaliła się od księżnej i nie śmiała sobie
z tego powodu robić wyrzutów, gdyż przyczyny takiego postępowania były tego rodzaju, iż nie mogła postąpić inaczej. Słowa te
podwoiły jeszcze skargi księżnej i nacisk, by pani de Maintenon
zechciała wyjawić, jakie mogły być jej racje. Wtedy pani de
Maintenon oznajmiła, iż jest to tajemnica, która do tej pory
nie została odkryta, mimo że ona mogła była to uczynić, jako że
osoba, która ją jej powierzyła pod słowem, nie żyje już od dziesięciu lat. Po czym przytoczyła księżnej tysiąc historyjek, jedne
bardziej obraźliwe od drugich, które księżna mówiła o niej żonie
delfina wówczas, gdy pani de Maintenon była z nią w złych
stosunkach, a która, kiedy się pojednały, powtórzyła jej wszystko co do joty. Po tym drugim uderzeniu księżna skamieniała.
Zapanowało milczenie. Pani de Ventadour znów powtórzyła swą
poprzednią grę, by pozwolić oprzytomnieć księżnej, ta zaś nie
potrafiła znaleźć nic innego, jak to, co zastosowała poprzednim
razem. Zaczęła płakać i krzyczeć, a później prosić o przebaczenie
przyznając się do winy i wyrażając skruchę. Pani de Maintenon
dość długo syciła się zimno swym tryumfem, pozwalając księżnej Orleańskiej dławić się słowami, płakać i chwytać się za ręce.
Było to straszliwe upokorzenie dla tak nadętej i dumnej Niemki.
W końcu pani de Maintenon po nasyceniu się zemstą dała się
przebłagać, jak to sobie już wcześniej postanowiła. Uściskały się
i obiecały sobie zapomnienie wszelkich win i nową przyjaźń.
Pani de Ventadour sama rozpłakała się z radości, a przypieczętowaniem przymierza była obietnica naprawienia stosunków
z królem i niewspominania ani słowem o tym, co miało miejsce
między nimi, i to największą ulgę sprawiło księżnej. Dwór jednak
zawsze w końcu wie o wszystkim i jeżeli trochę za długo rozwiodłem się nad tą awanturą, to dlatego, że dowiedziałem się
o niej z pierwszego źródła i wydała mi się nader ciekawa.
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CATINAT DOWÓDCĄ W NIEMCZECH (1702)

[Na początku roku 1702 Saint-Simon, pominięty przy awansach nie tylko
na korzyść swych rówieśników, ale i paru młodszych, nieznanych szlachciców, ustępuje ze służby wojskowej pod pozorem słabego zdrowia. Odtąd
przez parę lat król okazuje mu swoją niechęć w różnych drobnostkach.
1 lutego 1702 roku książę Eugeniusz Sabaudzki zadaje nową klęskę
marszałkowi de Villeroy pod Cremoną i bierze go do niewoli. Harcourt
odmawia objęcia dowództwa we Włoszech, natomiast książę de Vendôme
je przyjmuje. Młodszy syn nieślubny króla, hrabia Tuluzy, po raz pierwszy ma pełnić funkcje naczelnego admirała Francji. Marszałek de Boufflers pozostaje na czele armii we Flandrii; należy jeszcze obsadzić dowództwo wojsk w Niemczech.]

Kiedy wynikła sprawa armii reńskiej, trzeba się było odwołać
do współpracy Catinata. Od powrotu z Włoch prawie cały czas
spędzał on w swym małym domku w Saint-Gratien, niedaleko
Saint-Denis, gdzie nie widywał nikogo poza rodziną i niewielką
garstką najbliższych przyjaciół, znosząc po stoicku wyrządzoną
mu krzywdę oraz zapomnienie, jakim był otoczony od czasów
powrotu do Francji. Chamillart powiadomił go, iż otrzymał rozkaz królewski przeprowadzenia z nim rozmowy. Catinat przyjechał doń do Paryża; tam dowiedział się, do czego go przeznaczono; wzdragał się najpierw, w końcu się poddał, choć bardzo
niechętnie i tylko zmuszony posłuszeństwem. Nazajutrz rano,
11 marca, zjawił się pod koniec ceremonii rannego wstawania
króla, który kazał mu wejść do gabinetu. W trakcie rozmowy
król okazywał mu wiele uprzejmości, Catinat zaś powagi i szacunku. Widząc to dobrze, król chciał skłonić go do większej
szczerości, mówił o Włoszech i nalegał, by nie kryjąc niczego
opowiedział mu o wszystkim, co się tam wydarzyło. Catinat jednak się wzbraniał; odparł, że to należy już do przeszłości i królowi nic nie przyjdzie z uzyskania szczegółów tych spraw, a je-
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dynie może źle go usposobić do ludzi, którymi lubi się posługiwać, oraz niepotrzebnie ożywi wieczne nienawiści. Król zachwycił się taką mądrością i cnotą, lecz chciał mimo to dowiedzieć
się czegoś więcej o niektórych rzeczach, zarówno by usprawiedliwić swoje pretensje do marszałka, jak również, by się przekonać, kto z nich: marszałek czy ministrowie królewscy, ponosi
winę, i sprawić, by zbliżyli się ze sobą, co było konieczne w stosunkach, które musieli utrzymywać przy dowodzeniu armią.
Przedstawił więc Catinatowi ważne szczegóły, które ten albo
pomijał w swoich sprawozdaniach, albo przemilczał zupełnie,
a które doszły do uszu królewskich innymi drogami.
Catinat, który po rozmowie z Chamillartem, przeprowadzonej
dnia poprzedniego, przypuszczał, że król będzie z nim o tych
sprawach mówił, zabrał ze sobą do Wersalu niektóre dokumenty.
Pewny swojej sprawy, utrzymywał, że niczego przed królem
nie przemilczał ani nie zaniedbał złożenia dokładnego sprawozdania ze spraw, o których król mówił albo jemu samemu, albo
Chamillartowi, i prosił z naciskiem, by pozwolono jednemu z paziów znajdujących się zawsze w gabinecie pójść do jego mieszkania, podczas gdy on tu pozostanie, i przynieść mu skrzynkę,
skąd wydobędzie dowody stwierdzające prawdziwość jego słów,
którym Chamillart, gdyby był obecny, nie śmiałby zaprzeczyć.
Wzięto go za słowo i posłano po Chamillarta.
Król jako bezstronny świadek powtórzył wobec obu to, co
było mówione między nim a Catinatem. Chamillart odpowiedział, dość zawstydzony, że nie trzeba czekać na skrzynkę Catinata, gdyż przyznaje, iż jego zarzuty są prawdziwe w każdym
szczególe. Król, bardzo zdziwiony, czynił mu wyrzuty z powodu
tego milczenia, które spowodowało wielkie niezadowolenie królewskie skierowane przeciw Catinatowi. Chamillart milczał ze
spuszczonymi oczyma, lecz kiedy zobaczył, że gniew króla staje
się coraz sroższy: ,,Wasza Królewska Mość — powiedział — ma
zupełną rację, nie jest to jednak moja wina." — „Czyjaż więc?! —
zawołał król żywo. — Może moja?!" — „I nie twoja, Miłościwy
Panie — odpowiedział Chamillart drżąc — lecz ośmielam się
powiedzieć, a jest to święta prawda, że również nie moja." Król
nalega; trzeba było wykrztusić odpowiedź. Chamillart wyjąkał,
że kiedy pokazał te listy Catinata pani de Maintenon, sądząc, iż
ich zawartość, której przemilczenie król mu dziś zarzuca, sprawi
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mu wiele przykrości i kłopotów, pani de Maintenon nie chciała
za nic, by doszły one do Jego Królewskiej Mości. Kiedy zaś
przedstawiał, że jego wierność wobec króla broni mu cokolwiek
ukrywać lub wydawać z własnego natchnienia rozkazy, które
by rzekomo od króla pochodziły, oraz iż grozi mu zguba, gdyby
kiedykolwiek wina tak poważna miała zostać odkryta, pani de
Maintenon zapewniła, iż wszystko to bierze na swoją odpowiedzialność, i tak stanowczo zabroniła mu wspominać królowi cokolwiek o tych listach, że nigdy nie ośmielił się zakazu tego
przestąpić. Dodał, że pani de Maintenon jest niedaleko, zatem
błaga króla, by zechciał dowiedzieć się od niej całej prawdy o tej
sprawie.
Z kolei król, bardziej zaambarasowany niż Chamillart, zniżając również głos, zauważył, iż nie można przewidzieć, jak daleko
pani de Maintenon posunie swoje obawy i troskę, by ukrywać
przed nim wszystko, co mogłoby go zagniewać. Nie czekając już
na nic więcej zwrócił się do marszałka i powiedział, że cieszy go
niezmiernie to wyjaśnienie, które udowodniło, iż nikt tu nie
jest winny; dodał do tego mnóstwo uprzejmych i miłych słów
i prosił Catinata, by zechciał być w dobrych stosunkach z Chamillartem. Po czym szybko przeszedł do dalszych pokojów.
Catinat, bardziej zawstydzony tym, co widział i słyszał, niż
zadowolony z tak pełnego oczyszczenia z zarzutów, nader mile
zwrócił się do Chamillarta, wciąż jeszcze na pół przytomnego
po wyjściu z tak niebezpiecznej sytuacji, w jakiej przed chwilą
się znalazł. Ten odpowiedział najuprzejmiej, jak mógł. Nie
przedłużali rozmowy, wyszli razem z gabinetu i nominacja
Catinata na dowódcę armii reńskiej została ogłoszona. Król wyjaśnił wszystko wieczorem z panią de Maintenon. Ich wzajemny
stosunek nie ucierpiał na tym w najmniejszym stopniu. Przyznała rację Chamillartowi, że przyciśnięty do muru przyznał się
do wszystkiego, i odtąd minister ten tym lepiej był traktowany
przez oboje.
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MARSZAŁEK DE VILLARS

[Catinat otrzymał rozkaz przekroczenia Renu i pośpieszenia z pomocą
elektorowi bawarskiemu. Odmówił wykonania, uważając je za ryzykowne.
Podjął się tego de Villars; otrzymał detaszowane oddziały, częściowo przybyłe z Flandrii, częściowo z armii Catinata, 12 października 1702 roku
przekroczył Ren i pobił wojska cesarskie pod Friedlingen. Wywołało to
entuzjazm króla i dworu, tak że de Villars sam jeden otrzymał nominację
na marszałka.]

Marszałek de Villars był to człowiek dość wysoki, brunet,
dobrze zbudowany, który utył trochę z latami, ale mimo to nie
stał się ociężały. Twarz miał żywą, otwartą, pełną; wyraz trochę
szalony, czemu odpowiadało zachowanie i gesty. Ambicja jego
była niepomierna, nie liczyła się z żadnymi środkami; wysokie
mniemanie o sobie zdradzał jednak tylko wobec króla; zmysłowość łączył zawsze z romantyzmem; posiadał zdolność upokarzania się i giętkość wobec tych, od których spodziewał się coś
uzyskać, samemu nie będąc zdolnym do kochania ani do oddawania usług komukolwiek, ani też do jakiejkolwiek wdzięczności.
Był człowiekiem wielkiej odwagi, wielkiej aktywności, szaleńczej
śmiałości, bezczelności, która z beztroską pozwalała mu znieść
wszystko i przed niczym się nie zatrzymywała, pyszałkowatości
posuniętej do ostatnich granic i nie opuszczającej go nigdy. Miał
dość sprytu, by imponować głupcom swym zadufaniem w sobie,
łatwość konwersacji połączoną z wielką gadatliwością, tym przykrzejszą, że posiadał sztukę nawracania zawsze do własnej osoby,
do przechwałek, podkreślania, iż zawsze wszystko przewidział,
wszystko właściwie doradzał, wszystkiego dokonał; jeżeli tylko
mógł, nigdy nikomu innemu w niczym udziału nie przyznał.
Pod pozorami hojnego Gaskończyka krył niezmierne skąpstwo,
zachłanność harpii, czemu zawdzięczał góry złota zrabowane pod-
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czas wojny. Kiedy szedł na czele armii, rabował, gdzie się dało,
sam z tego robiąc dowcipy i bez żadnego wstydu używając do
tego celu specjalne oddziały, a nawet odpowiednio kierując ruchami armii. Niezdolny do zajęcia się jakąkolwiek sprawą związaną z utrzymaniem wojska, konwojów, zdobywaniem żywności
czy ustalaniem marszruty, sprawy te pozostawiał tym spośród
swych dowódców, którzy chcieli się nimi zająć, lecz zasługi zawsze przypisywał sobie. Spryt jego polegał na umiejętności
przedstawiania w korzystnym dla siebie świetle każdego, najmniejszego nawet zdarzenia i przypadku. Komplementami zastępował wszystko i niczego więcej nie należało od niego oczekiwać.
Trudno było o człowieka mniej poważnego. Zawsze zajęty drobnostkami, o ile nie był zmuszony porzucić ich dla ważniejszych
interesów. Był chodzącym zbiorem opowiadań, komedii i oper,
których urywki cytował przy każdej okazji, nawet na najpoważniejszych konferencjach. Jeżeli tylko mógł, nie wychodził z przedstawień interesując się zepsuciem dziewcząt z tych środowisk,
przygodami ich i ich kochanków, które popierał oficjalnie aż do
najpóźniejszej starości, ściągając na siebie publiczne potępienie
przez zbyt swawolne dowcipy.
Jego ignorancja i, mówiąc ściśle, głupota w sprawach państwowych były wprost niepojęte u człowieka, który tak długo
i do tak ważnych spraw był używany. Gubił się we wszystkim
i nie mógł nigdy w niczym się połapać; brakowało mu jakiegoś
planu, mówił coś zupełnie innego niż to, co widocznie chciał
powiedzieć. Nieraz byłem bezgranicznie zdziwiony z tego powodu i musiałem poprawiać go i mówić zań wiele razy, od czasu
kiedy razem prowadziliśmy sprawy państwowe za czasów regencji. Żadna jednak sprawa nie mogła go oderwać, póki to było
możliwe, od kart, za którymi przepadał, w których miał niezwykłe szczęście i wielkie pieniądze wygrywał, ani też od przedstawień teatralnych. Jedyną jego troską było utrzymać się na
stanowisku i zwalać na innych to, co sam powinien był zrobić
czy zobaczyć. Niełatwo było takiego człowieka polubić, toteż nie
miał przyjaciół ani protegowanych i nigdy nikt nie cieszył się
tak wysoką funkcją przy tak niewielkiej sympatii i poważaniu.
Sławę, którą sobie zdobył na przyszłość, zawdzięczał nigdy nie
słabnącemu szczęściu. Zrodziło to we mnie wstręt do historii,
a spotkałem wielu, którzy tak samo sądzili. Jego krewni byli na
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tyle nieopatrzni, że bardzo niedługo po śmierci wydali jego pamiętniki, w których trudno było go nie poznać. Wystarczy przeczytać jego list do króla, napisany po bitwie pod Friedlingen.
Sprawozdanie zagmatwane, źle ułożone, bez szczegółów, bez żadnej dokładności, umyślnie zaplątane; stara się ukryć jak najlepiej
bałagan, który omal nie zgubił mu piechoty, i całkowitą nieświadomość tego, co się działo z kawalerią. Nie odmalowuje ani
sytuacji, ani ruchów wojsk, ani działania, a jeszcze mniej tego,
co doprowadziło do końcowego wyniku. Pochwały ogólne, które
właściwie nie chwalą nikogo, nie mówiąc nic dokładniejszego
o nikim, pozwalają przypuszczać, że przypisuje wszystko sobie,
nie mogąc wysunąć niczyich zasług. Pamiętniki jego są równie
zagmatwane, a jeżeli więcej jest w nich szczegółów, to mają one
jedynie na celu jak największą ilość kłamstw mających zeń
uczynić bohatera. Byłem wtedy jeszcze bardzo młody. W roku
1694 i w latach następnych miałem tylko tytuł dowódcy regimentu kawalerii, ale już wówczas wtajemniczony byłem w wiele
spraw jako zięć generała, a potem w największej konfidencji
z de Choiseulem, który objął stanowisko marszałka po mym teściu. Starczyło to, bym wiedział bafdzo dokładnie, że przechwałki
z pamiętników, odnoszące się do tych kampanii, nie tylko nie
mają nic wspólnego z prawdą, ale że wszystko, co pisze o sobie,
jest czczym wymysłem. Znałem wyższych oficerów, którzy służyli wraz z nim i pod jego komendą w innych kampaniach, jakie
opisuje. Mówili, że w tym, co napisał, nie ma ani krzty prawdy;
większość faktów zupełnie przeinaczona lub jeżeli nawet niektóre z nich są prawdziwe, to cała reszta przerobiona tak, by
służyły na jego chwałę lub na potępienie tych, którzy największe zasługi położyli, aby w ten sposób ich przewagi móc przypisać sobie. W pamiętnikach tych można znaleźć rozdziały, których
bezczelność tak śmierdzi fałszem, że każdego wzburza samo zuchwalstwo kłamstw i myśl, że ten rzekomy bohater ośmielał
się wierzyć, iż tak grube łgarstwo potrafi mu zjednać podziw
łatwowiernych. Pożądanie zdobycia sobie admiratorów popchnęło go do najwstrętniejszego przywłaszczania sobie chwały wodzów, przed którymi pełzał, oraz do kalumni najbardziej bezczelnych i szaleńczo zuchwałych.
Co się tyczy rokowań w Bawarii i Wiedniu, przedstawionych
przez niego w tak pięknych barwach, dowiadywałem się o nie
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u pana de Torcy, któremu w owym czasie zdawał z nich relację,
bo pod rozkazami i pod kierownictwem jego wówczas pozostawał. Torcy zapewnił mnie, że podziwiał piękne bajki napisane
o tym przez marszałka de Villars, że były to same kłamstwa
i żadne wydarzenie ani żadne słowo nie są w tym opisie prawdziwe. Był w tym czasie ministrem i sekretarzem stanu do
spraw zagranicznych, przez jego ręce przechodziły wszystkie
sprawy; był też jedynym człowiekiem, który potrafił obronić się
przed dzieleniem, a raczej poddaniem swego departamentu władzy pani de Maintenon. Jego prawość, uczciwość nigdy nie była
podana w wątpliwość ani we Francji, ani w innych państwach,
a pamięć miał zawsze bardzo dobrą i dokładną.
Taka to była próżność de Villarsa. Chciał przedstawić się potomności jako bohater na wszystkich polach, posługując się
kłamstwami i oszczerstwem, które stanowią osnowę jego pamiętników. Takie było szaleństwo tych, którzy pośpieszyli się z ich
wydaniem nie czekając na śmierć świadków wydarzeń, znajomych tego tak nadzwyczajnego człowieka, który z całym swym
sprytem, bezprzykładnym szczęściem, posiadając najwyższe zaszczyty i najwyższe stanowiska w państwie, nie był nigdy niczym
więcej jak komediantem z prowincjonalnego teatrzyku, i to bardziej wulgarnym niż kuglarz na estradzie.
Oto ogólna charakterystyka de Villarsa, któremu powodzenia
wojenne i dworskie wyrobią, być może, później wielkie imię
w historii, kiedy czas zatrze jego obraz i zapomnienie pokryje
kurzem to, co było znane tylko współczesnym. Tak często będzie
występował w dalszym ciągu tych Pamiętników, że jeszcze nieraz nadarzy się okazja poznać go po różnych rysach zaznaczonych w tym portrecie, bardziej wiernym niż sława, którą sobie
przywłaszczył i którą, idąc za przykładem króla, przekazał potomności nie przy pomocy medali i posągów — był na to za
skąpy — ale portretów, którymi obwiesił ściany swego domu;
nie pominął nawet najzwyczajniejszych wydarzeń, jak przewodnictwo w posiedzeniu stanów w Langwedocji, kiedy dowodził
w tej prowincji. Nie mówię już nic o głupiej jego zazdrości i podróżach żony, którą wlókł za sobą wszędzie, aż nad granice.
Trzeba rzucić zasłonę na te nędze. Smutne jest tylko, że rzucały
one cień na państwo i najpoważniejsze działania wojenne, czego
Bawaria nigdy mu nie zapomni.
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Przy tylu i takich wadach byłoby niesprawiedliwością nie
przyznać mu zdolności wojskowych. Miał talenty wodza. Jego
plany były śmiałe, szerokie, prawie zawsze dobre i trudno o kogoś bardziej odpowiedniego do kierowania ruchami wojska, maskowania swych zamiarów, podprowadzenia oddziałów na pozycje korzystne do ataku. Objęcie całości bitwy nie zawsze mu
się udawało, w boju jednak głowę miał jasną, choć zbytnio poddawał się zapałowi i wtedy się gmatwał. Wielka była niejasność
jego rozkazów; prawie nigdy nie dawał ich na piśmie; zawsze
były zawiłe, ogólnikowe i pod pretekstem zaufania i szacunku
dla podkomendnych — nadęte. Podawał je tak, by móc przypisać sobie zasługę w razie powodzenia, niepowodzenie zaś zrzucić
na tych, którzy rozkazy wykonywali. Od chwili kiedy stanął na
czele wojska, bohaterstwo jego istniało już tylko w słowach.
Osobiście równie odważny, utracił odwagę decyzji. Gdy walczył
sam, trudno było o większą odwagę, gdyż chciał błyszczeć i imponować. Plany jego więcej miały na celu dobro własne niż kampanii, dlatego były podejrzane; inaczej było z tymi, które miał
sam przeprowadzać, i nie było mu przykre, jeżeli mógł, podać
w wątpliwość ich słuszność, w wypadku gdy inni mieli za to
odpowiadać. Pod Friedlingen grał o wielką stawkę: niewiele mógł
stracić czy choćby odwlec, gdyby wynik nie odpowiedział jego
śmiałości w przeprowadzeniu akcji, na którą nie zgadzał się
Catinat; w razie powodzenia zdobywał buławę marszałkowską.
Kiedy już ją dostał, zmienił się zupełnie, gdyż obawiając się
przeciwności losu, a mając nadzieję dojść do szczytów, spotkał się
niejednokrotnie później z zarzutem, że pozwalał uciec okazjom
jedynym i pewnym, które same mu się podsuwały. Sądził, że
pewniej dojdzie innymi drogami.
Zdobywszy najwyższe zaszczyty wojskowe, obawiał się nadużywać ich i przez to je stracić. Widział już takie wypadki.
Chciał zachować świeżą zieleń laurów, które otrzymał z rąk fortuny, i zapewnić sobie w ten sposób korzyści z nieszczęść czy
błędów innych generałów. Nie były mu obce intrygi, umiał jednać sobie króla wyrażając mu podziw, i zachować względy pani
de Maintenon poddając się jej woli bez wzdragań i bez zastrzeżeń. Umiał posłużyć się przedpokojami, do których otwarła mu
drzwi; zyskiwał sobie w nich lokajów cieszących się największym
zaufaniem. Wobec króla był śmiały, wobec zauszników uległy
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i płaszczący się, zręczny z ministrami, popierany przez Chamillarta, oddany pani de Maintenon. Postępowanie to, przestrzeganestale, gdy był obecny na dworze, i uzupełniane listami, gdy wyjeżdżał, było, jego zdaniem, bardziej dlań korzystne i bardziej
pewne niż zdanie się na przypadek, rządzący losem wojen.
Ośmielał się odtąd ubiegać o najwyższe zaszczyty, do których
podziemne ścieżki znacznie lepiej prowadziły niż jakiekolwiek
inne drogi, jeżeli umiał przekonać innych, że jest ich wart tam,
gdzie zaszczyty te rozdawano. Nie mógłbym znaleźć lepszego
zakończenia tego przydługiego portretu, w którym jednak nie
powiedziałem nic zbytecznego i przestrzegałem ściśle prawdy,
nie mógłbym, mówię, lepiej go zakończyć, jak tą sentencją matki
de Villarsa, która w blasku nowej fortuny powtarzała mu zawsze:
„Mój synu, mów zawsze o sobie królowi, nie mów zaś nigdy
innym." Skorzystał dobrze z pierwszej części tej znakomitej
lekcji, nieco mniej z drugiej, bo nigdy nie przestawał wszystkich
zanudzać i męczyć własną osobą.
Koniec tomu pierwszego
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PRZYPISY
1

2

Aubespine de Chateauneuf byli rodziną mieszczańską, piastującą
wysokie godności państwowe i posiadającą, jak zwykle w tych wypadkach we Francji, tytuły szlacheckie. Klaudiusz Aubespine de Chateauneuf, zMarly w 1567 r., był sekretarzem stanu i doradcą kilku
kolejnych monarchów. Karol (1580—1653), rodzony stryj matki Saint-Simona, kanclerz Francji, zausznik, a potem wróg Richelieugo, odgrywa dużą rolę podczas małoletności Ludwika XIV i jest obszernie
scharakteryzowany w Pamiętnikach Retza. Z tej rodziny pochodziła
również córka Klaudiusza, Magdalena Aubespine, zamężna Villeroy,
słynna z urody, wykształcenia i talentu. Być może, iż mieszczańskie
pochodzenie
matki
wpłynęło
na
ukształtowanie
specyficznego
snobizmu, jaki przez całe życie przejawiał Saint-Simon. Rzadko o niej
w Pamiętnikach wspomina; dopiero gdy zaznacza, że córka jego wyszła za mąż idąc za wolą babki, dodaje: „zawsze czyniła to, co chciała",
odsłaniając w ten sposób niewątpliwie apodyktyczny charakter swej
matki.
Henryk Albert de Brissac de Cosse książę (1645—1699) pochodził
ze skromnej rodziny szlacheckiej, której rodowód sięgał zaledwie, jak
pisze Saint-Simon, do r. 1386. Rodzina ta zawdzięcza swą wielkość
marszałkowi Karolowi de Brissac (1506—1563), sławnemu wodzowi za
czasów Franciszka I i Henryka II. Saint-Simon twierdzi, iż marszałek
karierę swą zawdzięczał matce, która była guwernantką królewiczów,
a potem uczyniła swego męża, a ojca marszałka, ich wychowawcą.
Brat Karola, Artur (zMarly w 1582), również marszałek, był poza tym
wielkim sokolnikiem oraz nadintendentem finansów, czyli ministrem
skarbu. Miał żonę słynną z głupoty, o której Brantóme podaje następującą anegdotę. Gdy rozmawiała z królową, powiedziała jej: „Bez tej
godności bylibyśmy zrujnowani, gdyż mieliśmy już sto tysięcy dukatów
długu. Dzięki niej długi spłaciliśmy i jeszcze kupiliśmy piękny majątek
za drugie tyle." Królowa śmiała się z tej naiwności.
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Matka Henryka Alberta de Brissac była z domu Retz; późniejszy
kardynał chciał ją za młodu porwać i z nią się ożenić. Po niej marszałek de Villeroy miał pretensje do księstwa Neuchâtel, jak to się później okaże.
3
Armand Jan du Plessis książę de Richelieu (1585—1642) — kardynał i wszechwładny minister Ludwika XIII. Stawiał sobie za cel
rządów wewnętrznych pogrom samowoli feudałów oraz ugruntowanie
monarchii absolutnej i scentralizowanej, zaś w polityce zagranicznej —
osłabienie cesarstwa niemieckiego. Oba te cele częściowo osiągnął.
Po jego śmierci królowa wdowa, Anna Austriaczka, przy pomocy
kardynała Mazariniego dokończyła dzieła, niszcząc po krwawej frondzie (1648—1653) zarówno opozycję parlamentu, jak i możnowładców,
oraz zapewniając pokojem westfalskim, który zakończył wojnę trzydziestoletnią, w 1648 r., długotrwałe rozbicie cesarstwa. Gdy w r. 1661
umarł Mazarini, syn Anny Austriaczki, Ludwik XIV, objął rządy nad
nowocześnie zorganizowanym państwem i najlepszą w Europie armią.
4
Karol de Luynes d'Albert książę (1578—1621) pochodził ze skromnej rodziny szlacheckiej. Nieśmiały i cichy, był przydany małoletniemu Ludwikowi XIII i pozyskał jego przyjaźń dzięki umiejętności
tresowania zwierząt łownych i namiętności do polowania, która cechowała także króla. Przyczynił się w r. 1617 do zamordowania Conciniego, faworyta królowej matki, dzięki czemu Ludwik XIII objął
rządy. Obsypał on Luynesa dobrodziejstwami i zaszczytami, nadając
mu między innymi godność konetabla. Żonaty był z późniejszą sławną
z intryg księżną de Chevreuse. Przed śmiercią zdążył jeszcze ożenić
swego brata Honoriusza z Charlottą d'Ailly, hrabianką de Chaulnes,
dzięki czemu potem nazwisko, a z czasem i tytuł książęcy de Chaulnes
pozostał w rodzinie Luynes d'Albert. Po tym to bracie miał dziedziczyć jedną z godności ojciec autora. Sam. Luynes miał z późniejszą
księżną de Chevreuse syna, na którego przeszedł tytuł i nazwisko
ojczyma. Książę de Chevreuse, przyjaciel Saint-Simona, o którym
będzie nieraz mowa w Pamiętnikach, był rodzonym wnukiem konetabla.
5
Gaston
Orleański
książę
de
Bourbon
(1608—1660),
syn
Henryka IV, brat Ludwika XIII, był inspiratorem wielu intryg i spisków,
a nawet zbrojnych powstań przeciw bratu i kardynałowi Richelieu.
Nie pozbawiony wybitnej inteligencji, był jednak skończonym tchórzem.
Nadzwyczaj szczegółowo rysuje sylwetkę księcia Orleańskiego jego
doradca, kardynał Retz, w swych Pamiętnikach. Gaston pozostawił
tylko córki, między innymi wielką księżniczką Orleańską, która wzięła,
jak to później zobaczymy, potajemnie ślub z Lauzunem, szwagrem Saint-Simona.
6
Antoni Puylaurens de Lage książę, faworyt Gastona Orleańskiego,
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przyczynił się znacznie do zgody między nim a królem i kardynałem
Richelieu. Puylaurens został aresztowany w r. 1634 za nowy spisek
i nakłanianie Gastona do rokoszu; zmarł w Vincennes w rok później.
Po jego śmierci wdowa wyszła za hrabiego d'Harcourt z dynastii Lotaryńskiej.
7
Karol La Meilleraye de la Porte książę (1602—1664) — cioteczny
brat kardynała Richelieu. Jego żona była z domu Brissac i, jak twierdzi
Retz, kochała kardynała. La Meilleraye był wielkim mistrzem artylerii
i marszałkiem; wsławił się jako dobry wódz, zwłaszcza przy zdobywaniu warowni. Dzierżył też jakiś czas godność nadintendenta finansów (1648—1649), ale bez powodzenia. Jego syn ożenił się z siostrzenicą kardynała Mazariniego i przybrał nazwisko oraz tytuł księcia
Mazarini.
Bernard,
książę
Sachsen-Weimar
(1604—1639)
—
jeden
z
najlepszych wodzów wojny trzydziestoletniej. Walczył po stronie protestantów przeciw cesarzowi; gdy w bitwie pod Lutzen, w 1632 r., zginął
król szwedzki, Gustaw Adolf, Bernard objął dowództwo i odniósł zwycięstwo. Pod koniec życia przeszedł na służbę francuską, nadal walcząc
zwycięsko z wojskami cesarskimi.
8
Henryk
de
Montmorency
(1595—1632)
—
admirał,
a
potem
marszałek Francji, ostatni potomek głównej linii starożytnego rodu,
którego seniorzy mieli prawo do tytułu „pierwszego barona chrześcijaństwa". Odniósł szereg zwycięstw; był wierny królowi i Richelieumu, jednak pod wpływem swej żony, księżniczki Orsini, przystąpił do buntu Gastona Orleańskiego. W r. 1632 dostał się w niewolę
pokryty ranami po bitwie pod Castelnaudary, po czym został skazany
na ścięcie przez specjalną komisję, na czele której stał Chateauneuf;
mimo starań całego dworu i arystokracji wyrok wykonano. Był to
jeden z najostrzejszych przejawów walki Richelieugo z samowolą
feudałów. Siostra marszałka była żoną księcia Kondeusza i matką
Wielkiego Kondeusza.
Nazwisko Montmorency przybrał potem jeden z synów marszałka
de Luxembourg, który sam pochodził z bocznej linii rodu i za młodu
nosił nazwisko Boutteville-Montmorency.
9
Roger książę de Bellegarde (1563—1646) był jedną z najbardziej
charakterystycznych
postaci
dworu
ostatnich
Henryków.
Nadzwyczaj
piękny i miły, wielki koniuszy Francji, zyskał sobie sławę największego donżuana. Był kochankiem pięknej Gabrieli d'Estrees, którą
tak zachwalał przed Henrykiem IV, aż mu ją król odbił. Kochała się
w nim księżniczka de Guise, ale zdradził ją z jej własną matką. Poza
tym był ulubieńcem Walezego, najpierw króla polskiego, potem francuskiego jako Henryk III. Ostatnią jego miłością była królowa Anna
Austriaczka, nieszczęśliwa żona Ludwika XIII. Tallement pisze, że
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Bellegarde
miał
potrójnie
fałszywą
reputację:
tchórza,
uwodziciela
i rozrzutnika. Jeżeli wierzyć Pamiętnikom kardynała Retza, jego stosunek do królowej Anny potwierdza zdanie Tallementa. Zmarł bezpotomnie, dobra jego przeszły na brata, marszałka de Thermes, potem
po kądzieli na rodzinę Montespan, z której pochodził mąż słynnej kochanki Ludwika XIV. Jedna linia Montespan przyjęła nazwisko Bellegarde.
Maria de Hautefort (1616—1691) — dama dworu królowej Anny
Austriaczki, żony Ludwika XIII. Król się w niej kochał platonicznie
i prześladował ją zazdrością, ona zaś okazywała przyjaźń i wierność
królowej,
która
była
zwalczana
przez
Richelieugo.
Brała
udział
w spiskach z księżną de Chevreuse i de la Rochefoucauld, wskutek
czego wygnano ją z dworu. Po śmierci króla, w 1643 r., królowa przywołała ją z powrotem, ale czyniła jej wymówki z powodu przyjaźni,
jaką okazywała Mazariniemu, i Hautefort popadła w niełaskę, tym
razem bezpowrotną. Mimo to wyszła za mąż w 1646 r. za marszałka
Schomberga i cieszyła się do śmierci dużym poważaniem.
Kondeusz Henryk II książę de Bourbon (1588—1646) — stryjeczny
brat króla Henryka IV i jego chrześniak, żonaty z siostrą marszałka,
Charlottą de Montmorency, najbogatszą i najpiękniejszą panną Francji, w której kochał się król, wskutek czego książę emigrował z żoną
do Brukseli. Podczas małoletności Ludwika XIII (1610—1617) brał
udział w kilku rokoszach, ale później zawsze się godził, nie bez dużych zresztą korzyści. Niemniej jednak trzy lata przesiedział w Bastylii i tam przyszła na świat jego córka, późniejsza księżna de Longueville. Synem jego był Ludwik II, jeden z największych wodzów
Francji przed Napoleonem, zwany Wielkim Kondeuszem.
Leon Le Bouthillier hrabia de Chavigny (1608—1652) pochodził
z mieszczańskiej rodziny prawników; jego ojciec był nadintendentem
finansów, matką była słynna z urody Maria de Bragelonne, prawdziwym ojcem rzekomo Richelieu. Bardzo młodo Leon Chavigny został
sekretarzem stanu. Ludwik XIII, ustanawiając w testamencie Radę
Regencyjną, powołał do niej księcia Kondeusza ojca, kardynała Mazariniego (przyjaciela rodziny Chavigny), kanclerza Seguier oraz ojca
i syna le Bouthillier. Podczas regencji syn wplątał się w intrygi i ostatecznie popadł w niełaskę, która przyśpieszyła jego zgon. Był zaufanym człowiekiem Richelieugo. Miał wszechstronne uzdolnienia. Jemu
przypisywano wprowadzenie podatku pogłównego, zwanego „la, taille '.
Miał kilkoro dzieci, spośród których wymienić należy marszałkową
de Clerembault oraz biskupa Troyes.
Kondeusz Ludwik II de Bourbon (1621—1686) syn księcia Henryka II, zwany Wielkim Kondeuszem, był porywczy i gwałtowny,
ale wspaniałomyślny. Wychowany bardzo surowo, uczęszczał na równi
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z rówieśnikami szlacheckimi do Akademii, choć zwyczajem było, iż
książęta krwi i dzieci wielmożów chowane były w domu. Wykształcenie
odebrał
wszechstronne;
bywał
z
matką,
siostrą
i
bratem
w słynnym salonie markizy de Rambouillet, który odegrał wielką rolę
kulturalną i dał początek ogładzie towarzyskiej Francji. Każdy z bywalców musiał znać literaturę i umieć pisać wiersze. Kondeusz napisał między innymi wierszyk na swego wroga, Henryka Lotaryńskiego, hrabiego d'Harcourt, który podjął się dowodzić strażą, kiedy go
Mazarini uwięził podczas frondy i przewiózł z Vincennes do Hawru;
wiersz ten ustalił wśród współczesnych opinię o Harcourt. Oto tekst
francuski i tłumaczenie wierszyka:
Cet home gros et court,
Si connu dans 1'histoire,
Ce grand comte d'Harcourt
Tout couronne de gloire,
Qui secourut Casal et reprit Turin,
Recors de Jules Mazarin.
Est maintenant,
Est maintenant
Mały, pękaty jak wór,
Dobrze znany w historii
Wielki hrabia d'Harcourt,
Co wieniec wojennej glorii
W Casalach zebrał i w Turynach,
A dziś,
A dziś
Jest tylko zbirem Mazarina!
Bardzo wcześnie zaczął karierę wojenną, od razu odznaczając się
błyskawiczną orientacją i trafnością decyzji. W r. 1643, w wieku zaledwie dwudziestu dwu lat, już jako naczelny wódz armii francuskiej,
podczas wojny trzydziestoletniej rozgromił piechotę hiszpańską pod
Rocroy. W następnym roku pod Fryburgiem pokonał wojska cesarskie. Gdy w r. 1648 wybuchła w Paryżu fronda, kierowana nominalnie
przez jego brata, Armanda Conti, a w rzeczywistości przez Retza, stanął po stronie małoletniego Ludwika XIV, królowej matki i jej kochanka Mazariniego i doprowadził Paryż do kapitulacji. Gdy zapragnął
usunąć w cień kardynała i rządzić samowładnie, Mazarini porozumiał
się z Retzem i uwięził Kondeusza w 1649 r. Uwolniony w 1651, wnet
staje na czele drugiej frondy, książęcej, a po jej upadku walczy po
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stronie hiszpańskiej przeciwko Francji do pokoju pirenejskiego w 1659 r.
Odtąd pozostaje wierny Ludwikowi XIV.
Jego synem był Henryk Juliusz Kondeusz, a prawnukiem Ludwik
Henryk, książę de Bourbon, pierwszy minister Ludwika XV, który gra
poważną rolę pod koniec Pamiętników Saint-Simona.
Wnuk, Ludwik III de Bourbon, nie odegrał żadnej roli historycznej,
natomiast Saint-Simon nieraz wspomina go z okazji wydarzeń dworskich. Żonaty był z nieślubną, ale legitymowaną córką króla. W tekście
polskim występuje zawsze jako „książę de Bourbon", żona zaś jego
jako „księżna de Bourbon".
Saint-Simon się myli, sekretarzem stanu w departamencie wojny w tym
okresie był nie Chavigny, ale de Noyers.
We Francji na dworze królewskim rozróżniano funkcje wielkiego koniuszego i pierwszego koniuszego. Pierwszy koniuszy rzeczywiście
administrował stajnią królewską, wielki miał jedynie nadzór nad nią,
jednak w hierarchii dworskiej było to jedno z najwyższych stanowisk
w kraju i przyznawano je tylko ludziom stojącym najbliżej króla. Na
pogrzebach królewskich wielki koniuszy niósł szpadę zmarłego i po
spuszczeniu trumny do krypty rzucał ją przez otwór w podłodze kościoła prowadzący do grobowca. Po nim dopiero inni dygnitarze
dworscy rzucali insygnia. Wielki koniuszy dziedziczył także po zmarłym królu jego stroje. Mówiono o nim po prostu „Monsieur le Grand" —
pan wielki — opuszczając „koniuszego".
Henryk Lotaryński hrabia d' Harcourt, d'Armagnac i de Brionne,
wicehrabia de Marsan (1601—1666), za młodu pozbawiony majątku,
wyróżniał się życiem hulaszczym w knajpach i spelunkach paryskich
w towarzystwie poetów libertynów. Boisrobert, jeden z pisarzy zaprzyjaźnionych z kardynałem Richelieu, zaproponował mu raz, aby
dał hrabiemu d'Harcourt stanowisko w armii. Propozycja została przyjęta jako żart, ale gdy Boisrobert nalegał, Richelieu mianował go
dowódcą armii w Piemoncie, gdzie rozgromił księcia Sabaudzkiego
Tomasza w 1639 r. Odniósł potem szereg wybitnych sukcesów, wśród
których najważniejszym było zdobycie Turynu w 1640. Wojska jego
w trakcie oblężenia zostały otoczone przez nadciągającą odsiecz nieprzyjacielską i pozbawione żywności. „Kiedy konie zjedzą całą trawę
w okolicy, a żołnierze wszystkie konie, odstąpię od oblężenia" — powiedział wówczas d'Harcourt i w końcu zdobył miasto. Jedyną klęskę
w życiu poniósł pod Leridą z rąk Hiszpanów w 1646 r. Został gubernatorem Gujenny, wielkim koniuszym Francji i wicekrólem Katalonii.
Podczas frondy stanął przy Mazarinim, tak dalece, że zgodził się eskortować aresztowanych książąt Kondeuszów, co w opinii ogółu okryło go hańbą. Na krótko odstąpił od dworu, po czym znowu się z nim
pogodził i otrzymał gubernatorstwo Anjou. Nosił w jednym uchu duży
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kolczyk z perlą, dzięki czemu za młodu nadawano mu w Paryżu przydomek „Kadet-perła".
Żonaty był z Małgorzatą Filipiną du Cambout de Coislin (1626—
1674), primo voto księżną Puylaurens, córką markiza du Cambout
de Coislin, dowódcy straży przybocznej szwajcarskiej, brata ciotecznego kardynała Richelieu. Małgorzata była siostrą kardynała de Coislin.
17
Fryderyk Maurycy de la Tour d'Auvergne, książę de Bouillon
(1605—1652). Matką jego była z domu księżniczka de Nassau, siostra
księcia Orleańskiego, która wniosła do rodziny Bouillonów niezależne
księstwo Sedanu. Fryderyk, brat Tureniusza, jednego z największych
wodzów Francji, wplątany był w spisek księcia Gastona Orleańskiego
i markiza de Cinq-Mars w 1642 r. Cinq-Mars został ścięty, a Bouillon
uwolniony, ale w zamian za zrzeczenie się Sedanu. Całą resztę życia
poświęcił odzyskaniu księstwa, marnując swe niepospolite zdolności
polityczne i wojskowe. Był jednym z przywódców frondy w 1649 r.,
wraz z Retzem, w Pamiętnikach którego jest bardzo szczegółowo odmalowany. Miał kilkoro dzieci, między innymi kardynała de Bouillon.
18
Królowa Anna Austriaczka (1602—1666) — córka Filipa III Habsburga, króla hiszpańskiego, siostra Filipa IV, który panował w latach
1621—1669. Anna została poślubiona mając lat trzynaście Ludwikowi XIII, dziwakowi i samotnikowi; nie była szczęśliwa w małżeństwie.
Po śmierci króla w 1643 r. została regentką w imieniu pięcioletniego
Ludwika XIV. Richelieu otaczał ją szpiegami i oskarżył przed królem, że spiskuje ze swoją przyjaciółką, księżną de Chevreuse, by pozbawić go korony i wyjść za mąż za jego brata, Gastona Orleańskiego.
Udało mu się wzbudzić w Ludwiku XIII nieufność, której nigdy się
nie wyzbył. Gdy umierał, królowa prosiła Chavigny'ego, aby go zapewnił, że nie brała udziału w spisku. „W tym stanie, w jakim się
obecnie znajduję — odpowiedział król — muszę jej przebaczyć. Ale
nic nie każe mi jej uwierzyć."
Została kochanką kardynała Mazariniego, co stwierdzono dopiero
w dwieście lat później na podstawie ich szyfrowanej korespondencji.
Podczas regencji, która trwała do 1651 r., królowa stawiała czoło
rokoszowi parlamentu i Retza, najpierw wielmożów z Wielkim Kondeuszem, następnie w latach 1652—1653, a jednocześnie prowadziła
wojnę z Hiszpanią. Kardynał Retz pozostawił nam w swej słynnej galerii portretów następującą charakterystykę królowej Anny: „Królowa
posiadała w wyższym stopniu, niż ktokolwiek zdawał sobie z tego
sprawę, rodzaj umysłu potrzebny, by nie wydać się głupią tym, którzy
dobrze jej nie znali. Bardziej była ostra niż wyniosła, wyniosła niż
wielka, powierzchowna niż głęboka, niedbała niż hojna, wyrachowana
niż bezinteresowna, przywiązana niż kochająca, twarda niż dumna,
mściwa niż wdzięczna, bigotka niż pobożna, uparta niż stanowcza,
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i bardziej nieudolna niż to wszystko razem wzięte." Opis ten nie jest
sprawiedliwy. Królowa nie była aż tak nieudolna, by mimo nieprawdopodobnych trudności wewnętrznych i zewnętrznych nie podtrzymywać
niezłomnie Mazariniego i tym samym nie uratować Francji od anarchii
i od klęski.
Juliusz Mazarini (1602—1661) pochodził z drobnej szlachty sycylijskiej; jego ojciec był marszałkiem dworu u Colonny, możnowładcy
rzymskiego. Juliusz za młodu przebywał w Hiszpanii, potem przez
pięć lat służył w wojsku papieskim. W r. 1620 odznaczył się w rokowaniach o rozejm, w 1632 został kanonikiem, ale do śmierci święceń
kapłańskich nie otrzymał. Od 1639 r. przeszedł za namową Richelieugo
na służbę francuską. Został kardynałem; po śmierci króla — członkiem Rady Regencyjnej, a wkrótce wszechwładnym ministrem królowej Anny Austriaczki. Był bardzo piękny, subtelny; niezmordowanej
pracowitości, znacznie mniej wyniosły i twardy od Richelieugo, potrafił dzieło jego doprowadzić do końca: zniszczyć potęgę Habsburgów — na zewnątrz, a potęgę feudałów — wewnątrz. Paradoksem
dziejów Francji jest, że dzieła tego dokonała praca cudzoziemców —
Hiszpanka i Włoch.
Po dojściu Ludwika XIV do pełnoletności Mazarini pełnił nadal
funkcje wszechwładnego ministra aż do śmierci, to znaczy przez prawie dziesięć lat. Gdy król zakochał się w jego siostrzenicy, Marii
Mancini, kardynał sam wymógł na nim zerwanie z nią w imię interesów dynastii i kraju. Pierwszy sprowadził do Francji operę; podobno królowa, aby mu zrobić przyjemność, nie opuściła przez parę
miesięcy ani jednego przedstawienia. Był zapalonym kolekcjonerem;
zgromadził bibliotekę obejmującą 40 000 tomów, co na owe czasy było
rzeczą niezwykłą, i uczynił ją publiczną. Był nieprawdopodobnie chciwy i pozostawił po sobie bardzo wielki majątek, szerząc przy tym
uparcie pogłoski o swym rzekomym ubóstwie.
19
Franciszka Athenais de Montespan (1641—1707) — słynna kochanka Ludwika XIV, matka jego nieślubnych dzieci: panny de Blois,
żony księcia Orleańskiego (de Chartres), oraz synów: księcia du Maine
i hrabiego Tuluzy. Pochodziła ze starej rodziny z Poitou — baronów
Mortemart, panów Vivonne i de Rochechouart. Miała jednego brata
i dwie siostry. Brat, Ludwik Wiktor, otrzymał dzięki niej tytuł księcia de Mortemart, marszałka, gubernatora Szampanii i Brie oraz
admirała galer. Siostry, panią de Thiange i Marię Magdalenę Gabrielę
Rochechouart, ksienię klasztoru benedyktynek w Fontevrault. opisuje
dokładnie Saint-Simon.
20
Franciszek Ireneusz du Bec Crespin markiz de Vardes (1621—1688)
był jednym z najświetniejszych dworaków za czasów młodości Ludwika XIV. Wmieszany w intrygi wokół księżny Henriety Orleańskiej, popadł w
niełaskę.
Pośredniczył
między
królem
a
panią
la
Valliere. W r. 1662 wspólnie z hrabią de Soissons i hrabią de Guiche
sfałszował list królowej Francji Marii Teresy, odsłaniający jej zdrady
małżonka. Został wygnany, ale w r. 1682 powrócił na dwór.
21
Franciszek VI książę de la Rochefoucauld (1613—1682), autor
Maksym, pochodził z dawnej arystokratycznej rodziny. Wychowany na
powieściach rycerskich, jak Astrea Urfego, za młodu kochał się roman-
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tycznie w Marii de Hautefort, w królowej Annie Austriaczce, a także
w księżnej de Chevreuse. Od r. 1648 był kochankiem księżny Anny
de Longueville, siostry Wielkiego Kondeusza; pod jej wpływem, a także
z nienawiści do Mazariniego przystąpił do frondy parlamentu (1649—
1650), a potem książęcej (1651—1653), i zwłaszcza w tej drugiej odegrał
poważną rolę przez wpływ, jaki miał na Kondeusza. Kilkakrotnie
ciężko ranny, usunął się na wieś w 1653 r. i tam napisał pamiętnik,
stylem beznamiętnym, z nieco pogardliwą uprzejmością wobec wszystkich, nie oszczędzając jednak w gruncie rzeczy ani królowej Anny,
ani Mazariniego. Pamiętnik ten został ogłoszony bez jego wiedzy
w r. 1662. Ostatnią jego miłością była pani de La Fayette, a przedtem
nie mniej słynna markiza de Sable. W latach 1660—1680 uważany był
za arbitra mody w literaturze, teatrze, a nawet muzyce, jednak mimo
to i mimo zażyłości z siostrami pani de Montespan nigdy do łask
Ludwika XIV nie powrócił. Na dworze bywał rzadko i król, choć
okazywał mu ze względu na syna wiele atencji, bardzo go nie lubił.
Gdy rozeszła się wieść, że owdowiał, król powiedział pewnego dnia
do otaczających go dworzan: „Dawno już przestałem się zajmować
kobietami, ale gdyby la Rochefoucauld ożenił się powtórnie, wróciłbym do tych spraw, aby mu rogi przyprawić." — „Niech Wasza Królewska Mość tego za głośno nie mówi — odpowiedział jeden z dworaków — bo wszystkie nasze panny zaczną za nim latać."
Franciszek
VII
książę
de
la
Rochefoucauld
(1634—1714),
syn
poprzedniego, zjawił się na dworze królewskim po upadku frondy, kiedy jego ojciec był na wygnaniu na wsi, w głębokiej niełasce z powodu
udziału w rokoszu, w którym zresztą i syn grał niemałą rolę. Nie
wiadomo, dzięki czemu Ludwik XIV polubił od razu młodego człowieka
i odtąd aż do śmierci pozostał on jego najbliższym przyjacielem i nieodstępnym towarzyszem. Miał stanowisko wielkiego łowczego Francji,
a potem został wielkim szatnym królewskim. Gdy godność tę otrzymał, król mu napisał, że „cieszy się jako przyjaciel ze stanowiska,
które mu daje jako monarcha". Przywrócił on i utrwalił wielkość
rodu, nadszarpniętą nieszczęśliwym życiem ojca. Saint-Simon, który
go szczerze nie lubił, tak go w swych Pamiętnikach opisał:
„Nigdy może ślepota, jaką przypisuje się Fortunie, nie objawiła się
tak wyraźnie jak w wypadku tego księcia, który zgromadził w swej
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osobie wszystkie powody do niełaski i który, bez jakiejkolwiek pomocy, został obsypany w najbardziej niespotykany sposób wszelkimi
darami losu, a cieszył się nimi nieodmiennie przez całe życie, to znaczy przez blisko pięćdziesiąt lat, bez żadnej odmiany. Był synem ojca,
któremu król nigdy nie przebaczył — być może, jedynemu magnatowi
ze stronnictwa księcia Kondeusza — i książę de la Rochefoucauld czuł
to tak dobrze, że prawie nigdy nie pojawiał się przed obliczem królewskim. Pan i pani de Liancourt byli obciążeni innym przestępstwem — małżonek od dawna nie spełniał swej funkcji pierwszego
szlachcica komnaty królewskiej, na długo jeszcze, nim mu ją odebrano, żona zaś jego odmówiła stanowiska damy dworu królowej.
Prawie całe życie spędzali w Liancourt na stałych, najbardziej budujących pobożnych ćwiczeniach i nie pokazywali się na dworze; ponieważ przebywali zawsze w najlepszym i najświetniejszym towarzystwie,
również w Liancourt miewali takież, lecz najmniej modne. Miejsce to
było miejscem spotkań wszystkiego, co zbliżone do Port-Royal, i schroniskiem osób z tej przyczyny narażonych na prześladowanie. Marsillac
nie miał innych bliskich osób, ci zaś nie byli ludźmi, którzy mogliby
go wprowadzić w świat ani w tym świecie dobrze urządzić.
Powierzchowność, która jest często listem polecającym, a dla króla
prawie zawsze nią była, nie stanowiła mocnej strony Marsillaca; słyszałem od dworzan, jego rówieśników, że jego prezencja była niemiła.
Ni to wysoki, ni niski, grubokościsty i chudy, wyraz tępy, choć szorstki,
sposób bycia niepewny, włosy konopne i żadnej cechy wybitnej.
Z takim wyglądem i bez żadnych przyjaciół przybył na najświetniejszy dwór, gdzie hrabia de Guiche, de Vardes, hrabia de Lude, pan
de Lauzun i tylu innych walczyło między sobą u hrabiny de Soissons.
od której król prawie nie wychodził, o łaski monarchy i o sławę pierwszego kawalera. Ten ośrodek dworski, który decydował o wszystkim, był prócz tego miejscem, gdzie syn księcia de la Rochefoucauld
był źle widzianym intruzem dla siostrzenicy kardynała JMazariniego;
toteż doznał początkowo bardzo nieprzychylnego przyjęcia i nikt nie
stanął przy nim. Wkrótce jednak cała dobrana kompania mocno była
zaskoczona widząc, jak król posadził go przy swoim stole, bez żadnych starań z jego strony prócz tego, że się przed swym panem zjawił,
i choć żadnej łaskawości król mu wcześniej nie okazał. Ten stan
rzeczy trwał przez jakiś czas i począł budzić zawiść, gdy nagle łaska
królewska dla Marsillaca objawiła się w całej pełni i od tej chwili
wzrastała już ciągle.
Pan de Marsillac, którego odtąd będę nazywał księciem de la Rochefoucauld, był jedynym powiernikiem miłostek królewskich; z płaszczem nasuniętym na nos, tak samo jak jego władca, towarzyszył mu
idąc parę kroków za królem, gdy ten udawał się na swe pierwsze
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schadzki. W ten sposób został wprowadzony w stosunki króla z panią
de la Valliere, z panią de Montespan, z panią de Fontanges; uczestniczył w ich spotkaniach z królem oraz był wtajemniczony we wszystko, co się tam działo w skrytości. Przez całe życie łączyła go przyjaźń
z panią de Montespan, nawet po jej oddaleniu ze dworu, z panią
de Thianges, z jej córkami. Byłby przyjacielem d'Antina, gdyby nie
jego wpływy. Dlatego też nie mógł nigdy ścierpieć pani de Maintenon,
cokolwiek król i ona czynili, by wstręt ten przełamać. Nigdy też pani
de Maintenon nie ośmieliła się go atakować. Zachowywał przy niej
pełne szacunku milczenie, nigdy się do niej nie zbliżając, składał głębokie ukłony, jeśli ją przypadkiem gdzie spotkał; kwitował monosylabami i zdwojonymi ukłonami wszystko, co przy tej okazji mówiła mu
uprzejmego.
Pan de la Rochefoucauld był człowiekiem wielce honorowym, odważnym, uczciwym. Był szlachetny, dobry, szczodry, wspaniałomyślny,
uczynny; wzruszał się nieszczęściem bliźnich. Potrafił i miał odwagę,
jak mało kto, zwalczać uprzedzenia królewskie i często zmuszał króla
do ustępstw. Jednak mnożąc swe usługi bez wyboru i doboru, w końcu zmęczył go i znudził; poza tym pozbawiony inteligencji i rozeznania, pyszny w najwyższym stopniu, szorstki i prostacki w zachowaniu, nader często brutalny, nieprzyjemny, skrępowany wobec wszystkich, którzy nie byli mu bliscy, zachowywał się jak człowiek, który
nie umiał przyjąć gości ani wejść czy wyjść z pokoju; tracił kontenans,
jeżeli spotkał jakąś damę, zwłaszcza gdy przemówiła doń przy spotkaniu. Poza księciem de Bouillon i marszałkami de Duras i de Lorge
nie chodził do nikogo, wyjąwszy konieczne krótkie wizyty z okazji
czyjejś śmierci, ślubu itp., a i to, jak mógł najrzadziej. Zaprowadził
u siebie taki porządek, że nie widywał nikogo, chyba przy tych samych okazjach; spotkać u niego można było tylko ludzi, którzy niczym
się nie zajmowali i których nie widywało się przeważnie nigdzie indziej, nazywanych powszechnie „nudziarzami pana de la Rochefoucauld", oraz służących będących jego panami, mieszających się do
rozmowy, którym należało okazywać wszelakiego rodzaju względy
i
uprzejmości,
jeżeli
chciało
się
bywać
w
tym
domu."
22
Jan Baptysta Colbert markiz de Seignelay (1619—1683) pochodził ze
skromnej rodziny kupieckiej; jego ojciec został radcą parlamentu dopiero, gdy syn był ministrem. Odznaczał się niezmordowaną pracowitością, genialnymi zdolnościami i szeroką wyobraźnia. Wolę miał
niezłomną i despotyczną, usposobienie nieprzyjemne. Mazarini umierając polecił Colberta Ludwikowi XIV; on to zebrał dowody nadużyć
Foucqueta, nadintendenta finansów, i przedstawił królowi plan uzdrowienia sytuacji finansowej kraju. Skasował nadużycia pośredników,
zadłużenie i podatki bezpośrednie, natomiast powiększył podatki po-
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średnie, obciążając różne towary. Praca jego obejmowała obecny zakres ministerstw: finansów, handlu i przemysłu, rolnictwa, marynarki,
sprawiedliwości, kultury i sztuki.
Colbert jest twórcą nowoczesnego budżetowania państwowego. Komisje,
którym
przewodniczył,
skodyfikowały
wiele
praw,
stworzyły
kodeks handlowy. Colbert budował flotę, porty, popierał przemysł.
Ufundował cały szereg instytucji, m.in. Akademią Nauk, i przyznał
pensją wielu uczonym i pisarzom francuskim i zagranicznym. Sprawował również funkcją nadintendenta budowli królewskich. Był jednak bardzo niepopularny, do tego stopnia, że znieważono jego zwłoki.
Jego bratankiem był Jan Baptysta de Torcy, sekretarz stanu od spraw
zagranicznych. Pod koniec życia Colbert toczył nieubłaganą walkę
z Louvois, bardzo zdolnym ministrem spraw wojskowych. Colbert miał
trzy córki, z których najstarsza była za księciem de Chevreuse, druga
za księciem de Beauvillier, który tak wielką rolę odegrał w życiu
Saint-Simona, trzecia za Ludwikiem de Rochechouart, księciem de Mortemart.
23
Olimpia hrabina de Soissons (1637—1707), .córka Hieronimy Mazarini, siostry kardynała, oraz Manciniego. Siostrami Olimpii były: Hortensja de la Meilleraye, która przybrała tytuł księżny Mazarini, Maria
Anna księżna de Bouillon, Laura za Bourbonem z linii nieślubnej
Vendôme, ojcem Vendóme'a, który będzie się pojawiał tak często
w Pamiętnikach. Najmłodszą, Marię (później księżnę Collona), kochał
za młodu Ludwik XIV i chciał się z nią ożenić. Wszystkie były sławne
z urody i niezwykłych kolei życia.
Olimpia wyszła za mąż w 1657 r. za księcia Tomasza Sabaudzkiego, generała lejtnanta wojsk francuskich, i została nadintendentką
dworu królowej, ale po kłótni z marszałkową de Noailles oddaliła się
z dworu. Powróciła jednak niebawem i starała się z kolei ona usunąć
z dworu panią de la Valliere podsuwając królowi na jej miejsce różne
swoje kandydatki. Starania te skończyły się klęską hrabiny de Soissons
i definitywnym oddaleniem jej z dworu. Podczas słynnego procesu
trucicielskiego la Voisin, w 1680 r., wyjechała nagle za granicę, gdzie
zmarła opuszczona nawet przez własne dzieci. Miała trzy córki i pięciu synów; jednym z nich był słynny wódz książę Eugeniusz Sabaudzki.
24

Luiza Franciszka de la Baume-le-Blanc de la Valliere (1644—1710)
była panną dworu Henriety, pierwszej żony Filipa Orleańskiego starszego. Wśród bardzo zepsutego otoczenia Orleańczyka odznaczała się
urodą, wielką wrażliwością, łagodnością i nieposzlakowanymi obyczajami. Odrzuciła zaloty Foucqueta. Wnet potem zakochała się w królu
z wzajemnością. W r. 1661 została jego kochanką; przez dwa lata
miłość ta trwała w ukryciu, choć król wydawał na jej cześć najwspa-
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nialsze zabawy i przyjęcia. W r. 1663 związek ich stał się publicznym;
król obsypał Luizę dobrami. Miała z nim dwoje dzieci, oboje legitymowane, hrabiego Vermandois, zmarłego w młodości, i pannę de Blois
(1666—1739) zamężną za księciem Conti, wcześnie zMarlym bratem
późniejszego elekta na tron polski. W r. 1667 król nadał pani la Valliere tytuł książęcy, ale w dwa lata później zaczął bardziej interesować się panią de Montespan, nie oddalając jednak bynajmniej poprzedniej kochanki. Nie mogła ona nigdy całkowicie pogodzić się z dwuznaczną pozycją i zamykała się parę razy w klasztorze, skąd ją król
sprowadzał
z
powrotem,
grożąc
użyciem
siły.
Ostatecznie
wstąpiła
do karmelitanek w 1675 r. i do końca życia pozostała w zakonie, prowadząc życie pokutnicze i oderwane od świata. Dzięki swej dobroci
i
zasadom
pozostawiła
we
Francji
wyjątkowo
dobrą
pamięć.
25
Mikołaj Foucquet markiz de Belle-Isle (1615—1680) był synem
bogatego armatora z Bretanii. Mając dwadzieścia pięć lat został radcą
parlamentu
paryskiego,
a
następnie
prokuratorem
generalnym.
W 1653 r. mianowano go nadintendentem finansów. Przez pewien
czas udało mu się łatać budżet, ale w sumie powiększył podatki i zadłużenie. Wsławił się niebywałą rozrzutnością; pałac swój w Vaux
(teraz Villars) urządził na skalę iście królewską, Belle-Isle zaś ufortyfikował. Ludwik XIV postanowił usunąć Foucqueta, gdyż był wszechwładnym
panem
królestwa:
nawet
najbliższe
otoczenie
króla
było
przezeń przekupione, prócz Colberta, który usilnie nad zgubą Foucqueta pracował. Zalecanki do pani de la Valliere pogorszyły jeszcze sytuację nadintendenta, tak że aresztowano go 7 września 1661 r.,
zwabiwszy poprzednio do Nantes. Sądziła go specjalna komisja i skazała na wygnanie, król jednak karę zmienił na dożywotnie więzienie.
Foucquet zmarł dziewiętnaście lat później. Opinia była po jego stronie, dopiero nowsze badania historyczne ujawniły jego olbrzymie nadużycia.
26
Franciszek Michał le Tellier markiz de Louvois (1639—1691) był
synem
kanclerza
le
Tellier,
tak
dobrze
znanego
z
Pamiętników
Retza. W r. 1654 przyznano mu prawo następstwa po ojcu na stanowisku sekretarza stanu dla spraw wojskowych, które objął w 1666.
Umysłowość
wybitna,
przeprowadził
zupełną
modernizację
wojskowości, przede wszystkim wprowadzając nowoczesną dyscyplinę, a następnie
rozbudowując
intendenturę.
Odtąd,
jakąkolwiek
wojnę
król
toczył, wszędzie wojska znajdowały pod dostatkiem amunicji i wszelkiego zaopatrzenia. Tajemniczy i wyniosły, miał niemal samych wrogów; wreszcie zraził sobie i króla. Żonaty był z Anną de Souvre de Courtenvaux, córką kanclerza Seguier, najbogatszą dziedziczką we Francji; jego syn, Barbezieux, objął po nim ministerstwo
wojny.
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Kardynał Emanuel Teodozjusz de Bouillon (1643—1715) był synem
księcia Fryderyka de Bouillon, znanego z Pamiętników Retza, i bratankiem Turenne'a, który wystarał się dla niego o kapelusz kardynalski. Emanuel dostał go mając lat dwadzieścia pięć, następnie
otrzymał szereg prebend i stanowisko wielkiego jałmużnika Francji.
W r. 1698 został ambasadorem francuskim w Rzymie i tu doznał
pierwszej niełaski za zbytnią opieszałość w potępieniu jansenizmu,
w szczególności książki biskupa Fenelona pt. Maksymy świętych,
a także za odmowę poparcia księdza de Soubise na stanowisko
koadiutora biskupa Metzu. Odwołany z Rzymu, upierał się, aby tam
pozostać, wskutek czego odebrano mu order Sw. Ducha i wszystkie
beneficja — otrzymał je dopiero po powrocie w r. 1700, ale z rozkazem pozostawania na dalekiej prowincji. W r. 1710, po wielu bezskutecznych próbach powrotu do Paryża, przeniósł się do Holandii
podczas wojny sukcesyjnej hiszpańskiej, przy pomocy swego bratanka,
hrabiego d'Auvergne, który zdezerterował do nieprzyjaciela już w 1702.
Natychmiast potem napisał do króla zrzeczenie się stanowisk, jakie
zajmował, i odzyskał wolną rękę jako władca niezależny — a to powołując się na rzekomą niepodległość Sedanu, który był własnością
jego ojca. Wytoczono mu proces w parlamencie, ale dzięki wpływom
jego brata, księcia de Bouillon, sprawa została zatuszowana — niemniej jednak kardynał zarządził uroczyste Te Deum, gdy Francuzi
stracili Douai. Następnie udał się do Rzymu, gdzie zmarł w 1715 r.
Saint-Simon, który nienawidził kardynała de Bouillon z całego serca,
prawdopodobnie z powodu jego ambicji do wynoszenia się rangą ponad
resztę książąt i parów, maluje go w sposób następujący:
„Kardynał de Bouillon był to człowiek bardzo chudy, brunet,
wzrostu średniego, postawny i zgrabny. Twarz jego nie odznaczałaby
się niczym szczególnym, gdyby miał oczy takie jak inni; tymczasem
nie dość, że znajdowały się one bardzo blisko nosa, ale ponadto
patrzyły się nań równocześnie, tak iż zdawać by się mogło, ze chcą
się z nim połączyć. Ten stały zez był przerażający i czynił twarz
ohydną. Kardynał nosił stroje popielate, podbite purpurą, z guzami
złotymi ładnej złotniczej roboty, i piękne brylanty; nigdy nie ubierał
się jak inni, zawsze wymyślnie, by się odróżnić. Był inteligentny, lecz
umysł miał nieporządny i wiedzę niewielką; postawę i maniery wielkopańskie; otwarty, dostępny, zwykle uprzejmy, lecz wszystko to tak
połączone z wyniosłością, że nawet uprzejmość jego była obraźliwa.
Nie mniej denerwująca była jego stała troska o przestrzeganie należnej
mu rangi, a pilnował tego nawet w najmniejszym szczególe; poza
tym chęć przewodniczenia w każdej rozmowie, sprowadzanie jej
zawsze do swojej osoby lub swej rodziny, i to z najobrzydliwszą
zarozumiałością. W potrzebie stawał się uległy, skłonny do najniższej
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służalczości. Przyjaciół miał tylko po to, by nimi przewodzić i wykorzystywać ich dla siebie. Duszą i ciałem zaprzedany jezuitom, cieszący
się takimż ich oddaniem, znajdował w nich najskuteczniejszą podporę
w rozlicznych okolicznościach, w jakich się znalazł w ciągu swego
żywota, używając ich nawet jako narzędzia w swych wiarołomstwach.
Przez całe życie był na tyle tylko chrześcijaninem i księdzem, ile było
trzeba dla zaspokojenia jego próżności.
Otaczał
się
niesłychanym
przepychem;
zbytek
jego,
niezwykle
wyszukany i pomysłowy, miał go wyróżnić i pozwolić mu używać
wielkości, jaką tylko mógł wymyślić. Obyczaje jego były haniebne
i wcale się z tym nie krył, zaś król, który miał wstręt do tego występku nawet u rodzonego brata, nie tylko tolerował go bez trudu
u księcia de Vendôme i u kardynała de Bouillon, ale nawet obaj byli
przez długi czas jego ulubieńcami. Mało było ludzi znacznych, którzy
by się do tego stopnia zhańbili, jak ten, i to w tak rozmaitych i ważnych dziedzinach."
28

29

Courtenveaux,
syn
Louvois,
był
komendantem
oddziału
gwardii
szwajcarskiej, która zazwyczaj trzymała straż przy królu. W r. 1705
król kazał swoim pokojowcom: Bontemps, a potem Blouin, burgrabiemu Wersalskiemu, powołać innych szwajcarów noszących liberię królewską, ale niezależnych od straży, a to celem lepszego szpiegowania
otoczenia. Pewnego dnia nakazał, by straż przy nim pełnili tylko
szwajcarzy Blouina. Wówczas Courtenveaux wpadł w złość i publicznie
im nawymyślał nie wiedząc, na czyje polecenie zmiana została dokonana. Król go zawołał i uniósł się na niego gniewem, wykrzykując
obelgi tak głośno, że słychać je było w sąsiedniej sali. Wybuch ten był
tak niespodziewany u króla, który się nigdy nie unosił, że wszyscy
zdrętwieli z przerażenia. Saint-Simon przypuszcza, że złość Ludwika XIV
spowodowana była tym, iż przypuszczał on pierwotnie, że wprowadzenie nowej ekipy szpiegów przejdzie niepostrzeżenie, a dzięki awanturze, jaką zrobił nieszczęsny Courtenveaux, rzecz się wydała. Rodzina
Louvois, a zwłaszcza panie de Villeroy i de Coeuvres zażegnały dalsze
skutki tego zajścia poprzez interwencje u pani de Maintenon, ale Courtenveaux już nigdy do łask nie powrócił.
Juliusz Mansart (1645—1708), wnuk słynnego architekta francuskiego Franciszka Mansart (1598—1666), od którego pochodzi wyraz
„mansarda", był ulubionym architektem Ludwika XIV i on to planował prawie wszystkie wielkie budowle wzniesione przez tego króla,
jak pałace w Marly, Grand Trianon, Clagny, Luneville, zakład SaintCyr, pałac Wersalski i kopułę Inwalidów. Aby zyskać sobie przyjaźń
królewską, uciekał się do następującego podstępu: przedstawiał Ludwikowi XIV plany zawierające rażące błędy, a kiedy król mu je
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wytykał, Mansart unosił się zachwytem nad geniuszem władcy odkrywającego od razu błędy fachowych architektów.
30
Ludwik książę de Rohan, zwany kawalerem de Rohan (1635—1674),
syn księcia de Montbazon, wielki łowczy Francji, odznaczył się początkowo wyjątkową dzielnością w kampaniach Ludwika XIV we
Flandrii, potem jednak zasłynął z awantur. Był kochankiem pani
de Thianges, siostry pani de Montespan; porwał Hortensję Mancini,
księżnę Mazarini; zalecał się nawet do samej pani de Montespan.
Pozbawiony wszystkich godności, nie mogąc spłacić długów, wplątał
się w spisek Lautraumonta, niższego oficera, który chciał ułatwić
Holendrom desant w Normandii. Został skazany i ścięty 1674 r., przy
czym nikt nie śmiał prosić króla o ułaskawienie. Król sam, co prawda,
bezpośrednio po wysłuchaniu Cynny Corneille'a zamierzał to uczynić,
ale konieczność dania odstraszającego przykładu przemogła ten ludzki
odruch.
31
Po odwołaniu edyktu nantejskiego, zapewniającego tolerancję protestantom, i po represjach oddziałów wojskowych w miejscowościach nie
chcących się wyrzec swej wiary, mieszkańcy Sewennów chwycili w
1685 r. za broń i podnieśli bunt. Marszałek Montrevel, mimo wyroków śmierci i tortur na kilku tysiącach protestantów, nie zdołał opanować oporu. Spacyfikował Sewenny dopiero marszałek Villars, częściowo przemocą, częściowo łagodnością, w r. 1704.
32
Tytuł generała lejtnanta pochodzi od wyrazu lieutenent, co oznacza:
zastępca. Generałowie lejtnanci byli więc niższym stopniem wojskowym.
33
Trzej synowie delfina, a więc wnukowie Ludwika XIV, byli to: książę
Burgundzki, Andegaweński (późniejszy król hiszpański Filip V) i książę
de Berry. Spotkamy obszerne ich charakterystyki w dalszym ciągu
Pamiętników.
34
Ludwik Aleksander de Bourbon hrabia Tuluzy (1678—1737) —
najmłodszy syn nieślubny Ludwika XIV i pani de Montespan. Już
mając pięć lat otrzymał godność admirała Francji, z czym były związane duże dochody. Odznaczył się podczas wojny sukcesyjnej hiszpańskiej (1700—1710) dowodząc flotą wojenną Francji. Nie brał udziału
w intrygach swojej bratowej, księżnej du Maine. Saint-Simon kreśli
jego charakterystykę nadzwyczaj pochlebną.
35
Ludwik Antoni d'Antin de Gondrin de Pardaillan (1665—1736) —
syn legalny pani de Montespan. Będzie o nim mowa obszernie w II tomie Pamiętników.
36
Jan Baptysta Colbert markiz de Torcy (1665—1746), bratanek
Colberta,
słynnego
ministra
finansów,
wybitny
dyplomata,
został
w r. 1686 sekretarzem stanu do spraw zagranicznych, w 1699 nadintendentem Poczty, a podczas małoletności Ludwika XV wszedł do
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Rady Regencyjnej. Stał na czele paru ambasad i przyczynił się do
pokoju w Utrechcie, którym zakończyła się wojna Francji z koalicją
cesarstwa niemieckiego, Anglii i Holandii o sukcesję tronu hiszpańskiego. Torcy żonaty był z córką Pomponne'a.
37
Mowa tu o księciu Orleańskim starszym, Filipie I (1640—
1701), bracie króla i ojcu Filipa II, księcia de Chartres, który po śmierci ojca został także księciem Orleańskim, wreszcie regentem Francji
w latach 1715—1723.
38
Królowa
angielska
Maria
Beatrycze
d'Este
(zm.
w
1718
r.)
była córką Alfonsa II, księcia Modeny, i Laury Martinozzi, siostrzenicy Mazariniego i siostry rodzonej księżnej Conti matki. W r. 1673
wyszła za księcia Yorku, brata króla angielskiego Karola II, po którego śmierci został on w r. 1685 królem jako Jakub II, ale w trzy
lata później pozbawił go korony jego zięć, Wilhelm Orański (1650—
1702). Zdetronizowany Jakub II schronił się do Francji i tu przebywał aż do śmierci w 1701 r., popierany przez Ludwika XIV w pretensjach do tronu angielskiego, utrzymując własny dwór w Saint-Germain.
Saint-Simon tak charakteryzuje królową:
„Cały jej pobyt we Francji był jednym pasmem nieszczęść, które
znosiła bohatersko aż do końca, w poświęceniu się Bogu, w pokucie,
modlitwach, oderwaniu od świata, w pełnieniu uczynków miłosierdzia
i praktykowaniu innych cnót, które charakteryzują świętych. Wielka wrażliwość, dużo inteligencji i wrodzonej wyniosłości, którą potrafiła poskramiać i ciągle upokarzać, wygląd najbardziej światowy, majestatyczny, imponujący, a jednak łagodny i miły. Sześćset tysięcy
liwrów, otrzymywanych od króla rocznie, oddawała w całości na zapomogi dla biednych Anglików, których było pełno w Saint-Germain."
Syn jej i Jakuba II, Jakub III, nadal pretendował do korony angielskiej, ale szansę miał już niewielkie. Ożenił się w 1719 r. z Marią
Klementyną Sobieską, wnuczką króla polskiego Jana III, a córką królewicza Jakuba Sobieskiego.
39
Maria Angelika de Scorailles księżna de Fontanges (1661—1681)
zjawiła się na dworze mając lat siedemnaście jako panna dworu
księżny Orleańskiej. „Piękna niczym anioł — jak mówił o niej ksiądz
de Choisi — i głupia jak but", wnet zwróciła uwagę króla, który
miał już dość wyniosłości i scen pani de Montespan. Jako metresa
królewska traktowała swoją poprzedniczkę z widoczną pogardą, wydawała 100 000 dukatów miesięcznie i obsypywała swoich krewnych
dobrodziejstwami
królewskimi.
Pewnego
razu
na
polowaniu,
kiedy
włosy jej się rozsypały, zgarnęła je wstążką zawiązaną na czole, od
czego poszło modne w całej Europie uczesanie — prawdopodobnie
także wyraz polski „fontaź" stąd pochodzi. Mając lat dwadzieścia
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panna de Fontanges zmarła w połogu. Król zaś poprzednio już powrócił do pani de Montespan.
Saint-Simon ma na myśli Annę de Rohan Chabot (1648—1709), żonę
Franciszka
Rohan-Montbazon,
księcia
Soubise,
pod
którym
to
nazwiskiem jest znana. Była ona matką kardynała de Rohan.
Paweł Scarron (1610—1660), poeta i
prozaik, syn radcy parlamentu, za młodu przeznaczony do stanu duchownego, otrzymał nawet
kanonię w Mans, ale święceń nigdy nie miał. Prowadził życie hulaszcze
i
awanturnicze.
Podobno,
gdy
miał
lat
około
dwadzieścia
siedem, zjawił się kiedyś na odpuście w Mans nagi cały, posmarowany
smołą i obsypany pierzem. Goniony przez ludność, miał przesiedzieć
parę godzin w rzece i to jakoby było przyczyną paraliżu obu nóg,
która to choroba odtąd przykuła go do łoża. Mimo cierpień nie tracił
ani na chwilę niezwykle wesołego usposobienia i sypał bez przerwy
dowcipami. Po śmierci ojca miał proces o spadek z macochą, ale tyle
żartował przed sądem, że proces przegrał i pozostał bez grosza. Mazarini zapewnił mu rentę 500 dukatów rocznie, cofnął ją jednak, kiedy
poeta przeszedł do frondy i zaczął sławić Kondeusza i Retza, a nawet wprost atakować kardynała. W r. 1653 ożenił się z piękną
i młodą, ale biedną panną d'Aubigne późniejszą panią de Maintenon.
Kiedy rejent zapisał skromny posag panny młodej, zapytał poetę, co
wnosi jako wiano. „Nieśmiertelność — odparł Scarron. — Historia
zapomni imiona żon królewskich, ale zapamięta żonę Scarrona."
Scarron, bardzo utalentowany i płodny, choć prostacki, utrzymywał się z przeróbek komedii hiszpańskich; niektóre z nich miały wielki
sukces. Dotąd ukazują się wydania jego wierszy komicznych i prozy.
Starał się na próżno o stanowisko historiografa królewskiego. Dopiero
Foucquet dał mu pensję 1600 liwrów. Kiedy umierał, a otaczający
go krewni i przyjaciele płakali, powiedział: „Nigdy przeze mnie tyle
się nie napłaczecie, coście się naśmiali." Sam ułożył epitafium na
swój grób:
Celui qui ci maintenant dort,
Fit plus de pitie que d'envie
Et soutfrit mille jois la mort
Avant que de perdre la vie.
Passant, ne fais ici de bruit,
Garde bien que tu ne Veveilles,
Car voici la premiere nuit
Que le pauvre Scarron sommeille.
Ten człowiek, co tu teraz śpi,
Łez godzien bardziej niż zazdrości.
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Bo tysiąc razy śmierci kły
Poczuł, nim wreszcie w grób zagościł.
Przechodniu, na paluszkach chodź,
Nie budź go! Szanuj świętą ziemię!
Bo to dopiero pierwsza noc,
Gdy biedny Scarron sobie drzemie.
42

Armand du Plessis książę de Richelieu (1696—1788), wnuk siostrzeńca kardynała (du Vignerot), mając lat czternaście zjawił się na
dworze i z miejsca stał się jego ulubieńcem dzięki dowcipowi i fantazji. Niedługo potem przebył czternaście miesięcy w Bastylii wskutek
pogłosek
o
romansie,
jaki
miał
rzekomo
z
księżną
Burgundzką.
W okresie regencji (1710—1717) należał do kółka najbliższych przyjaciół regenta i brał udział w jego orgiach, co nie przeszkodziło, że
dwa razy jeszcze dostał się do więzienia, raz za pojedynek, a raz za
udział w spisku ambasadora hiszpańskiego Cellamare (1718), został
jednak uwolniony wskutek starań dwu kochanek: księżny de Valois,
córki regenta, i panny de Charolais, siostry księcia de Bourbon.
W szeregu kampanii wojennych odznaczył się męstwem i otrzymał
godność marszałka za protekcją markizy de Prye. W r. 1725 mianowano go ambasadorem w Wiedniu, gdzie podpisał nader korzystne
preliminaria
sojusznicze.
Mając
lat
dwadzieścia
cztery
został
już
przyjęty w poczet Akademii Francuskiej, choć nic w życiu poza listami miłosnymi nie napisał, a mowę inauguracyjną ułożyło mu
trzech pisarzy, m. in. Fontenelle. Pozostały po nim pamiętniki zredagowane przez Soulavie. W dziejach obyczajów francuskich Armand de
Richelieu
słynie
jako
największy
donżuan
epoki
przedrewolucyjnej.
43
Karol Lotaryński Armagnac hrabia de Marsan (1648—1708) był
młodszym
bratem
wielkiego
koniuszego
i
kawalera
Lotaryńskiego.
Saint-Simon twierdzi, że nie miał on ani cienia godności swoich
braci, zajmował się wyłudzaniem pieniędzy, skąd się dało, i był na
utrzymaniu kobiet.
44
Jakub
Benigiusz
Bossuet
(1627-1704)
—
pisarz,
słynny
mówca
i teolog, biskup Meaux. Był synem radcy parlamentu w Metzu;
pierwsze kroki na dworze królewskim ułatwił mu jeszcze salon markizy de Rambouillet, gdzie zapraszano wybitniejsze umysły i talenty
owych czasów. Ukończył Sorbonę w r. 1652 i został kanonikiem
w Metzu, sława jego jednak rosła w Paryżu nadal. W r. 1661, mając
lat trzydzieści cztery, został kaznodzieją królewskim, w r. 1668 biskupem Meaux, a w 1670 wychowawcą delfina, po czym zrzekł się
biskupstwa. Wygłaszał natomiast szereg mów żałobnych, z których
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najsławniejszą była mowa na pogrzebie Henriety, pierwszej żony księcia Orleańskiego starszego, a ostatnia, jaką wygłosił, na pogrzebie
Wielkiego Kondeusza w 1689 r. Odtąd oddał się całkowicie swej diecezji oraz pisaniu dzieł religijnych. W r. 1699 wystąpił przeciw arcybiskupowi
Cambray,
Fenelonowi,
wychowawcy
dzieci
delfina,
oraz
przeciwko jansenizmowi. Był porywczy w dyskusji, niestrudzony w
pracy i do śmierci, w siedemdziesiątym siódmym roku życia, zachował
siłą i jasność umysłu. Wywierał wielki wpływ na panią de Maintenon i na Ludwika XIV.
45
Oto jak Saint-Simon charakteryzuje brata pani de Maintenon:
„Pani de Maintenon w swym nieprawdopodobnym wywyższeniu nie
była jednak wolna od trosk. Brat jej stałymi swymi wybrykami dostarczał ich jej dosyć. Nazywano go hrabią d'Aubigne; nie był on nigdy
niczym więcej jak kapitanem piechoty, a opowiadał zawsze o swych
dawnych kampaniach jak człowiek największych zasług, skrzywdzony
niepomiernie tym, że nie jest już od dawna marszałkiem Francji.
Kiedy indziej mawiał dowcipnie, iż zdobył wprawdzie buławę, ale ze
srebra. Robił wciąż pani de Maintenon niesamowite sceny za to, że
nie uczyniła go księciem i parem oraz nie uzyskała dla niego innych
zaszczytów, które mu przychodziły do głowy; że nie miał nic poza
gubernatorstwem
Befort,
później
Aigues-Mortes
po
Cognacu,
które
zatrzymał wraz z zarządem Berri po oddaniu Aigues-Mortes i poza
tytułem kawalera orderu Sw. Ducha. Uganiał za dziewczętami w Tuileriach i gdzie indziej, utrzymywał zawsze parę z nich i żył z nimi,
ich rodzinami i towarzystwem godnym tej kompanii wydając przy tym
sporo pieniędzy. Był on prawdziwą beczką bez dna, wariatem nadającym się tylko do szpitala obłąkanych; przy tym jednak — zabawny,
dowcipny, zawsze mający na poczekaniu jakiś koncept czy sprytną
odpowiedź, których nikt się po nim nie spodziewał. Dobry, porządny,
uprzejmy, na ogół bez śladu bezczelności, którą mógłby okazywać
korzystając
z
uprzywilejowanego
stanowiska
siostry.
Pod
pewnymi
względami bezczelnym jednak był i można się było ubawić słuchając,
jak opowiadał o czasach Scarrona, pałacu d'Albret, nieraz o dawniejszych jeszcze, a szczególnie gdy nie krępując się wspominał przygody
i awantury miłosne swej siostry, porównywał je z jej obecną dewocją
i zachwycał się tak wspaniałym obrotem jej fortuny. Opowiadania
nieraz
słuchaczy
w
zakłopotanie,
gdyż
nie
te
bawiąc
wprawiały
sposób ich było przerwać, a nie darzył nimi jedynie dwu czy trzech
przyjaciół,
lecz
mówił
przy
stole
wobec
tłumu
biesiadników,
na
ławce w Tuileriach lub swobodnie na galeriach Wersalu, gdzie nie
krępował się więcej niż gdzie indziej drwiąc i nazywając króla swym
szwagrem. Słyszałem go parokrotnie mówiącego w ten sposób o królu,
a szczególnie u mego ojca, którego odwiedzał częściej, niżby ten sobie
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tego życzył, zwykle w porze obiadowej, i niejednokrotnie śmiałem
się w głębi duszy z niezmiernego zakłopotania moich rodziców, którzy
nie wiedzieli wprost, co mają ze sobą robić.
Człowiek o takim usposobieniu, tak niezdolny do odmówienia sobie
niczego, z dowcipem i złościwością pozwalającymi mu ważyć się na
najśmielsze słowa, tym bardziej że nie obawiał się dla siebie ani
śmieszności, ani niebezpiecznych następstw, był wielkim ciężarem dla
pani de Maintenon. W końcu, mając już dosyć wybryków brata, dokonała tego przez Saint-Sulpice, że wykorzystując jego skłonność do
wyskoków i stały brak pieniędzy poradzono mu, by porzucił rozpustę,
nieprzystojności i awantury domowe, przy czym wszystkie jego długi
miały być płacone co miesiąc i nie skąpiono by mu pieniędzy na
codzienne wydatki. W zamian za to miał zamieszkać w domu otwartym
przez dziekana Saint-Sulpice dla szlachciców i niby szlachciców, którzy żyli tam wspólnie w częściowym odosobnieniu, oddając się pobożnym praktykom pod kierownictwem paru ojców zakonnych.
Pan d'Aubigne nie pozwolił nikomu wątpić w to, że siostra kpi
sobie z niego starając się wmówić weń, że jest dewotem; opowiadał,
że jest oblężony przez księży i że doprowadzą go do śmierci u tego
dziekana. Nie wytrzymał też długo z daleka od dziewcząt, od wypraw
do Tuilerii i dokąd tylko się dało. Złapano go jednak i przydano mu
za
stróża
księdza
Madot.
najbardziej
ograniczonego
ze
wszystkich
księży, który chodził za nim jak cień i doprowadzał go do rozpaczy.
Ktoś mądrzejszy nie byłby się podjął takiego zajęcia, lecz ksiądz
Madot nie miał nic lepszego do roboty i nie był na tyle mądry, by
się czymś zająć lub nawet się nudzić. Obrywał nieraz od swego
pupila, ale płacono mu za to i dobrze zarabiał na swoją pensję wykazując gorliwość, do której chyba nikt poza nim nie byłby zdolny.
Pan d'Aubigne miał tylko jedną córkę, którą pani de Maintenon
zawsze zajmowała się gorliwie, chowała ją w swoich apartamentach
i miała na oku jak własne dziecko."
Księżna
de
Berry
i
księżna
Burgundzka
były
żonami
dwu wnuków królewskich. Pierwsza była ponadto sama jego wnuczką,
gdyż matka jej, młodsza księżna Orleańska, była córką króla i pani
de Montespan. Księżna Burgundzka pochodziła z dynastii Sabaudzkiej.
Księżna
Orleańska
matka,
Charlotta
Elżbieta
księżniczka
bawarska — córka elektora Palatynatu, Karola Jerzego, panującego na
swoim małym księstwie w Heidelbergu. Matką Elżbiety była księżniczka Hessen-Cassel, z siostrą której ożenił się książę Tarentu, syn księcia de La Trémoïlle. Osławione obyczaje Filipa I, księcia Orleańskiego,
i tajemnicza śmierć jego pierwszej żony, Henriety królewny angielskiej, sprawiły, że elektor kręcił nosem na ten projekt małżeństwa
córki, choć był biedny, a Orleańczyk miał 900 000 liwrów renty i był
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bratem króla francuskiego. Księżniczka przyjęła mariaż bez wstrętu
(1671). „Od chwili przyjazdu — pisała potem — wiedziałam dobrze,
że nie podobam się księciu, co nie było niespodzianką dla kogoś tak
nieładnego jak ja. Mimo to postanowiłam żyć z mężem tak, by się
pogodził z moją brzydotą. Na próżno jednak wysilam się, jak mogę,
żeby mu dowieść, iż nie mam żadnej pretensji do jego chłopców; nie
udało mi się wzbudzić w nim zaufania."
Po urodzeniu pierwszej córki mąż zaproponował jej oddzielną sypialnię. Zgodziła się na to z radością. „Nigdy nie znajdowałam przyjemności w robieniu dzieci. Nadzwyczaj przykre było spać z księciem panem, który nie mógł ścierpieć, abym się ruszyła, gdy spał,
tak że musiałam leżeć na samym brzegu łóżka i parę razy spadłam
jak worek na ziemią. Kiedy śpiąc ruszyłam nogą, budził mnie i przez
pół godziny beształ. To prawdziwa radość kłaść się spać bez obawy
besztania albo spadania z łóżka."
Księżną rządziły dwa uczucia: podziw, niemal miłość do Ludwika XIV i jawna nienawiść do pani de Maintenon. Z mężem nigdy
nie zadzierała prócz wypadku, gdy chciał swego ulubieńca, markiza
d'Effiat, uczynić wychowawcą syna (księcia de Chartres). Mimo że
ofiarował jej w zamian za zgodę wszystko, co chciała, a w razie odmowy groził prześladowaniem, księżna oparła się nominacji, odwołała
się do króla i wychowawcą przyszłego regenta został d'Arcy.
Księżna matka tak pisała o przyszłej synowej, pannie de Blois,
nieślubnej córce króla i pani de Montespan:
„Jej pycha i zły humor są nieznośne; twarz owłosiona, bardzo nieprzyjemna, podobna jak dwie krople wody do siedzenia. Cała jest
niechlujna; mówi, jakby miała kluski w gębie, a głowa jej się trzęsie.
Oto ładny prezent, jaki nam zrobiło to stare g...."
Wilhelm Dubois (1656—1723) był synem aptekarza na prowincji.
Po nauce w szkółce parafialnej dostał się do kolegium w Brive, gdzie
jego bystra inteligencja zwróciła uwagę markiza de Pompadour, namiestnika prowincji Limousin, który mu dał stypendium ufundowane
przez jego rodzinę. Mając lat szesnaście udał się pieszo do Paryża
i tam studiował na Sorbonie, pełniąc jednocześnie funkcję pośrednią
między służącym a sekretarzem u dyrektora kolegium, Forta, swego
profesora.
Z
powodu
swej
wyjątkowej
inteligencji
został
polecony
wychowawcy księcia de Chartres, Saint-Laurentowi, a po jego śmierci
sam został preceptorem młodego księcia. Na obyczaje wychowanka
wpłynął niekorzystnie. Mówiono, że co wieczór spraszał co piękniejsze
dziewczęta paryskie do Palais-Royal, gdzie książę mieszkał. Podczas
kampanii w r. 1692, gdzie Orleańczyk tak się odznaczył, Dubois nie
odstępował go na krok. Po powrocie król go zapytał, czym by go
wynagrodzić. Dubois, który był człowiekiem wyjątkowo bezczelnym,
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zażądał biskupstwa. Król żachnął się, ale dał mu bogate opactwo. Dubois był jednym z
najwybitniejszych ministrów francuskich na przestrzeni historii. Pracował codziennie od
5 rano do 7 wieczór, z jedyną dwugodzinną przerwą na pogawędkę po obiedzie. Gdy
jego wychowanek objął regencję w 1715 r., Dubois zaczął odgrywać bardzo doniosłą
rolę, zwłaszcza w zakresie polityki zagranicznej.
W
r.
1717
zawarł
w
Hadze
trójprzymierze
francusko-angielskoholenderskie
przeciw
Hiszpanii,
dotąd
sprzymierzonej
z
Francją.
W nagrodę za to został ministrem spraw zagranicznych. W r. 1718
wykrył spisek Cellamare, ambasadora hiszpańskiego w Paryżu, mający
na celu obalenie regenta; udało mu się również nakłonić króla Filipa V
do usunięcia wszechwładnego faworyta, Alberoniego. W r. 1720 został
arcybiskupem Cambray, w 1721 kardynałem i członkiem Akademii
Francuskiej. W 1722 r. został mianowany pierwszym ministrem i odtąd rzeczywiście stał się despotycznym jednowładcą Francji.
Jeżeli chodzi o jego poziom moralny i zepsucie, zarzuty Saint-Simona
są słuszne, przemilcza on jednak wielkie zdolności i niezmordowaną
pracowitość Dubois.
Armand
de
Bourbon
książę
Gonti
(1629—1666),
brat
Wielkiego
Kondeusza, za młodu był przeznaczony do stanu duchownego. Po
śmierci ojca zwrócił się do służby wojskowej; przez pewien czas stał
na czele frondy w 1649 r. i w tym to okresie został szczegółowo i nader złośliwie opisany w Pamiętnikach kardynała Retza. Przebył rok
w więzieniu, po czym ożenił się z Marią Martinozzi, siostrzenicą Mazariniego. Odtąd cieszył się względami dworu i piastował szereg
godności. Nader wykształcony, pozostawił parę dzieł o obowiązkach
książąt i gubernatorów. Przed śmiercią stał się fanatycznym bigotem.
Miał dwu synów: starszego, Ludwika Armanda, żonatego z jedyną
córką króla i pani de la Valliere, zmarłego w 1685 r., po którym
została wdowa, często wspominana przez Saint-Simona księżna Conti,
oraz młodszego, Franciszka Ludwika, wybranego w r. 1697 królem
polskim.
Piotr Seguier (1588—1672) — kanclerz Francji w okresie frondy.
Przeszedł
całą
karierę
parlamentarzysty;
najpierw
był
radcą,
potem
radcą apelacji, następnie starszym prezydentem; w 1635 r. został
strażnikiem pieczęci, a potem kanclerzem (strażnik był zastępcą kanclerza). W latach 1650—1657 odebrano mu pieczęcie i dano Chateauneufowi, ale jego intrygi przeciw Mazariniemu skłoniły królowę do
odebrania mu ich i zwrócenia Seguierowi. Podobno za młodu był
zakonnikiem, ale nie mógł sobie dać rady z pokusami, jakie go trapiły.
Przeor pozwolił mu dzwonić, kiedy będzie potrzebował modlitw zgromadzenia, wnet jednak musiał pozwolenie cofnąć, bo dzwonek za
często się odzywał. Zebrał olbrzymią fortunę, która przeszła na dwie

391

jego córki. Jedną Richelieu wydał za swego kuzyna, markiza de Coislin, a gdy owdowiała, wyszła za Lavala, syna markizy de Sable;
drugą wydał ojciec za księcia de Sully, potem księcia de Verneuil,
którego córką była księżna de Lude, tak często występująca u Saint-Simona pod tym drugim nazwiskiem. Kanclerz Seguier był nadzwyczaj
hojny dla Akademii Francuskiej, miał też tytuł jej protektora.
51
Filip I, książę Orleański, był młodszym synem Ludwika XIII, jedynym bratem Ludwika XIV. Odznaczył się w paru kampaniach wojennych, co widząc król, który lękał się jego popularności i potęgi,
przestał mu dawać komendy. Był żonaty dwukrotnie: raz w 1661 r.
z królewną angielską na wygnaniu, Henrietą, swoją siostrą cioteczną, która zmarła nagle w r. 1670, mając lat dwadzieścia sześć, jak
sądzono powszechnie — otruta. Podejrzewano kawalera Lotaryńskiego
i markiza d'Effiat, a nawet cichy w tym udział jej męża. Henrietą
była uroczą i zdolną kobietą, zaniedbywaną zupełnie przez Orleańczyka. Kochał się w niej król, który porozumiewał się z nią za pośrednictwem markiza Dangeau. Tę samą funkcję pełnił markiz na
zlecenie Henriety, podczas gdy żadne z nich nie wiedziało, że jest
on sekretarzem także i drugiej strony. Gdy zaloty nabrały rozgłosu,
król ograniczył się do przyjaźni. Księżna kochała hrabiego de Guiche,
nadzwyczaj
pięknego,
ale
interesownego
młodego
człowieka.
Drugi
raz Filip Orleański ożenił się z Charlottą Elżbietą, księżniczką palatyńską
z
dynastii
bawarskiej
Wittelsbachów,
która
występuje
nieraz
w Pamiętnikach jako księżna Orleańska matka. Filip II, książę de
Chartres, po śmierci ojca książę Orleański, a wreszcie regent Francji,
był jej synem.
52
Książę Kondeusz to Henryk Juliusz (1643—1709), syn Wielkiego
Kondeusza, a książę de Bourbon, jego syn — to Ludwik III
Kondeusz (1668—1710). Był on żonaty z panną de Nantes, nieślubną
córką króla i pani de Montespan.
53
Most Pont-Neuf w Paryżu słynął ze śpiewanych tam swawolnych piosenek, często o charakterze satyrycznych aktualiów politycznych.
54
Ludwik
Aleksander
de
Bourbon
książę
du
Maine
(1678—1737)
jest
na
ogół
niesprawiedliwie
przedstawiony
przez
Saint-Simona.
W świetle innych źródeł był to po prostu bardzo przystojny i miły
człowiek, pozbawiony diabelskich cech, o jakie posądza go autor. Natomiast jego żona, Anna Luiza Benedykta (1676—1753) panna de Charolais, córka Henryka Juliusza Kondeusza, wnuczka Wielkiego Kondeusza, bardziej ambitna, była prawdziwą duszą wszelkich poczynań
męża. Prowadziła własny dwór, założyła na nim tak zwany „Zakon
much miodojadnych z przepisowymi strojami i obrządkami.
55
Edward
Franciszek
Colbert
hrabia
de
Maulevrier
(1633—1693)
był bratem sławnego ministra finansów i ojcem markiza de Mau-
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levrier, o którym będzie mowa przy okazji romansu księżny Burgundzkiej. Trzecim bratem Colberta był Karol markiz de Croissy,
podsekretarz stanu (1619—1696).
56
Ludwik
Franciszek
Maria
Barbezieux
le
Tellier
(1668_1701)
—
syn Louvois, słynnego ministra wojny (1639—1691), wnuk le Telliera,
wiernego ministra królowej Anny Austriaczki, zajadłego wroga kardynała Retza. Barbezieux został ministrem wojny mając lat dwadzieścia trzy; z początku sumienny, potem zaczął się zaniedbywać w pełnieniu swojej funkcji.
57
Saint-Simon opowiada, jak podczas kampanii hiszpańskiej w 1694 r.
de Noailles posłał szlachcica nazwiskiem Genlis wprost do króla, by
mu ustnie przedstawił plan oblężenia Barcelony, na piśmie zaś dał
mu
jedynie
list
uwierzytelniający.
Barbezieux,
dowiedziawszy
się
o tym przez swych szpiegów, przechwycił Genlisa, zanim ten zdołał
dotrzeć do króla, namówił go do zdrady i podał projekt odstąpienia
od oblężenia, jakoby pochodzący od de Noailles. De Noailles nigdy
nie zdołał się oczyścić z zarzutów, iż zmarnował tak dogodną sytuację.
58
Czterech pierwszych szlachciców komnaty królewskiej pełniło kolejno
służbę przez cały rok.
59
Jan Baptysta Colbert markiz de Seignelay (1651—1690) był najstarszym synem ministra. Wdowa po nim wyszła za hrabiego Marsan
z dynastii Lotaryńskiej.
60
Henrieta Luiza Colbert (zm. w 1733 r.) wyszła za mąż za księcia
de Beauvillier. Jedna jej siostra, Janina Maria, była za księciem de
Chevreuse, druga zaś, wspomniana poprzednio, za księciem Mortemart
de Rochechouart. Przy ślubie miała trzynaście lat, a mąż jej dwadzieścia cztery.
61
Karol
Honoriusz
d'Albert
książę
de
Chevreuse
(1646—1712)
był
wnukiem słynnego faworyta Ludwika XIII de Luynesa i późniejszej,
nie mniej słynnej ze spisków, księżny de Chevreuse. Żonaty z najstarszą
córką
Colberta,
odznaczał
się
wykształceniem i
rozsądkiem,
znany był jako przyjaciel Fenelona i Racine'a.
62
Saint-Simon
podaje
następującą
charakterystykę
marszałka:
„Książę
de Luxembourg mając sześćdziesiąt siedem lat sądził, że ma lat
dwadzieścia pięć, i żył tak, jakby nie miał więcej. Nie ciesząc się
już szczęściem do kobiet, jako że wiek i uroda stały temu na przeszkodzie, uzupełniał te braki pieniędzmi, a zażyłość jego z synem,
księciem Conti i Albergottim polegała prawie wyłącznie na jednakowych obyczajach i wspólnych wyprawach na dziewczęta. Sprawy
marszów,
wykonywanie
rozkazów,
przeprowadzanie
kampanii
—
wszystko to spoczywało na Puysegurze, który niejednokrotnie nawet
uzupełniał
plany
wodza.
Marszałek
odznaczał
się
jednak
niezwykle
bystrym spojrzeniem. Nikt nie był bardziej spostrzegawczy ani też
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bardziej przewidujący niż książę de Luxembourg w obliczu nieprzyjaciela, w dniu bitwy. Zuchwały, nie bez kokieterii, zachowywał przy
tym pod
największym
ogniem
i
w
najgroźniejszej sytuacji zimną
krew;
wówczas
okazywał
się
naprawdę
wielkim.
We
wszystkich
innych okolicznościach był uosobieniem lenistwa; nie ruszał się prawie, jeżeli nie było to absolutnie konieczne; czas spędzał na grze,
pogawędkach z bliskimi; co wieczór jadał kolację w małym kółku
przyjaciół, prawie zawsze tych samych, a kiedy znajdował się blisko
jakiegoś miasta, zawsze dbano, by nie brakło przedstawicielek płci
pięknej. W takich chwilach był niedostępny dla wszystkich, a jeżeli
zaszło coś pilnego, to już należało do obowiązków Puysegura tym się
zająć. Tak wyglądało życie tego wielkiego wodza w wojsku, tak wyglądało w Paryżu, gdzie dwór i najlepsze towarzystwo zajmowało mu
czas w ciągu dnia, wieczór zaś poświęcał przyjemnościom."
63
Karol
Ludwik
de
Longueville
został
weryfikowany
przez
parlament paryski 7 września 1673 r. jako bastard Bourbonów Orleańskich
i uprawniony do piastowania wszelkich godności. Był on synem Karola
Paris de Longueville, hrabiego de Saint-Paul, a więc wnukiem la Rochefoucauld i Anny de Longueville, siostry Wielkiego Kondeusza. Matką
jego była marszałkowa de la Ferté Saint-Nectaire (vel Senneterre).
Uchwała parlamentu zapadła jeszcze za życia marszałka i dlatego
nazwisko matki nie zostało ujawnione. Marszałek Senneterre był tak
naiwny, że nalegał kiedyś na hrabiego Saint-Paul, aby go częściej odwiedzał. „Przychodzę do państwa bardzo często — odpowiedział hrabia — tylko widać nikt o tym panu nie donosi."
64
Saint-Simon ma na myśli marszałka Duras de Lorge i jego brata,
a swego teścia. O obydwu będzie jeszcze mowa.
65
Karol
książę
de
la
Trémoïlle
—
pierwszy
szlachcic
komnaty
królewskiej. Jego matka była siostrą Tureniusza i Fryderyka de Bouillon, a także pani de
Lorge, babki pani de Saint-Simon. Dzięki jej ambicji i zdolnościom, jak zapewnia autor,
ród la Tremollle zdobył szereg przywilejów. Przede wszystkim słynny przywilej zwany
„Je pour", co dosłownie oznacza „dla". Współcześni historycy są zdania, że zakres
przywileju objętego tą nazwą nie jest właściwie dokładnie znany. Saint-Simon był
przekonany, iż jedyna przewaga wielmożów posiadających ten przywilej polegała na tym,
że kwatermistrze, obejmując pomieszczenia, na jednych drzwiach pisali kredą „dla Pana
XY", a na innych tylko „Pan XY". Wyraz „dla" przysługiwał jedynie książętom krwi,
kardynałom i książętom zagranicznym. Nie zapominajmy, że książę de Longueville, mąż
Anny i szwagier Wielkiego Kondeusza, przystąpił do frondy głównie dlatego, że mu
wciąż przywileju „dla" odmawiano. Inne prawo, zdobyte przez la Trémoïlle, zezwalało im
zgłaszać na kongresach pokojowych swe pretensje do
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tronu neapolitańskiego. „Stało się to — pisze Saint-Simon — pośmiewiskiem dyplomatów." Niemniej jednak księżna de la Trémoïlle nazwała swego syna księciem Tarentu i ożeniła go z księżniczką, córką
landgrafa Hessen-Cassel, siostrą księżny Palatynatu.
66
Karol d'Albert d'Ailly książę de Chaulnes — wnuk brata konetabla de Luynes, gubernator Bretanii. Saint-Simon kreśli taką jego
charakterystykę: „Pod pozorami otyłości, tępoty, ciężkości wołu był to
człowiek
o
umyśle
najbardziej
elastycznym,
subtelnym,
delikatnym;
najzręczniejszy w dopięciu celu i wykorzystaniu osiągnięć, a przy tym
miły, finezyjny, bardzo zdolny i doświadczony w różnych sprawach
państwowych, z czym łączył reputację najskrupulatniejszej uczciwości.
Zdobiła go szczodrość, hojność, wspaniałość olśniewająca, dobrze zrozumiana i użyta, oraz wysokie poczucie godności idące w parze z wielką uprzejmością."
67
Istniało prawo pozwalające na zawieszenie postępowania sądowego
przeciw oskarżonemu lub dłużnikowi wysłanemu przez króla w służbie
państwowej na podstawie listu żelaznego. Dotyczyć to miało jedynie
służby wojskowej i, jak tu widzimy, zostało przez Saint-Simona i jego
przyjaciół nadużyte.
Książę de Vendôme był prawnukiem Henryka IV, gdyż jego dziad
był nieślubnym synem tegoż króla i Gabrieli d'Estrees. W dalszym
ciągu Pamiętników znajdziemy bardzo szczegółowy jego portret.
69
Wielkim koniuszym był wówczas książę Henryk Lotaryński (1641—1718).
70
Prawo czapki polegało na tym, że pierwszy prezydent zwracając się
do książąt krwi zdejmował czapkę, czego nie czynił w stosunku do
parów. Ponieważ różnica ta powstała dopiero niedawno, Saint-Simon
bolał nad nią i uważał ją za śmiertelną zniewagę, którą należało za
wszelką cenę uchylić. Książętami krwi byli Bourboni z linii Orleańskiej i Kondeusze.
71
Od r. 1671 arcybiskupem Reims był Karol Maurycy le Tellier,
młodszy syn kanclerza i brat Franciszka Louvois, ministra wojny.
72
Obecni byli znaczni parowie, m. in. biskupi: Reims, Langres, Noyon,
a ze świeckich książęta: de Luynes, d Estrees, Coislin.
73
Księżna
Katarzyna
Henrieta
d'Arpajon
była
siostrą
hrabiego
de
Beuvron, według Saint-Simona jednego z dawnych kochanków pani de Maintenon, i
dzięki niemu otrzymała stanowisko damy dworu delfinowej.
74
Maria Anna księżna Conti była córką króla i pani de la Valliere i w r. 1694 miała lat
trzydzieści osiem.
75
Delfin Ludwik (1661—1711) — jedyny legalny syn Ludwika XIV.
Tytuł delfina nosili feudalni władcy prowincji Viennois. Ostatni z nich,
Hubert III, zgodził się w 1343 r. na przyłączenie swego kraju do
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76

77

78

79

Francji i utratą niezależności pod warunkiem, że najstarszy królewicz
francuski będzie nosił tytuł delfina.
Karol de Sainte-Maure książę de Montausier (1610—1690), słynny z nieustępliwego, bezwzględnego dla siebie i innych charakteru. Za młodu tylko drogą
żelaznej dyscypliny zdołano go zmusić do nauki. Pozbawiony wszelkiego talentu, znał
jednak doskonale łacinę, tłumaczył klasyków i pisał dość ciężkie wiersze. Przez lat
czternaście starał się o rękę Julii d'Angennes, córki markizy de Rambouillet,
Podobno Molier na nim wzorował swojego Mizantropa. „Jeżeli nie jestem do niego
podobny — miał powiedzieć książę wychodząc z przedstawienia — to chciałbym nim
być." Gdy wybuchła dżuma w Normandii, gdzie był gubernatorem, pojechał do swej
prowincji uważając, że powinien być przy swoich poddanych w niebezpieczeństwie,
nawet jeżeli nie może im pomóc. Król powiedział mu pewnego razu, że oddał w ręce
sprawiedliwości zbrodniarza, którego ułaskawił po pierwszym morderstwie i który od
tego czasu zdążył popełnić ieh dwadzieścia. „To nie on, Najjaśniejszy Panie — odrzekł
Montausier — on popełnił tylko jedno morderstwo. Za resztę odpowiada Wasza Królewska Mość!" W r. 1666 ubiegał się wraz z la Rochefoucauld o stanowisko
wychowawcy delfina i zostało mu ono przyznane. Pozbawiony wszelkiego uroku i
wdzięku, nie potrafił swemu uczniowi wpoić żadnej z cnót, które posiadał.
Arcybiskupem
Paryża
był
Franciszek
Harlay
de
Champvallon
(1625—1695). Nie będąc księciem, nie miał on prawa wjazdu w karecie na podwórzec królewski, podczas gdy Clermont, jako biskup Noyon,
z którym było związane parostwo, prawo to posiadał. Arcybiskup
Harlay miał obyczaje niezbyt budujące. Pani Sevigne, donosząc córce
o jego śmierci, dodała: „Nie wiadomo jeszcze, kto wygłosi mowę pogrzebową; wszyscy mówią, że są dwie trudności: jak żył i jak umarł
nieboszczyk." Po Harlayu arcybiskupstwo dostał de Noailles.
Gaston
Jan
Baptysta
Antoni
książę
de
Roquelaure
(1656—1738)
był synem i wnukiem dwu najdowcipniejszych ludzi na dworze królewskim, co jednało im sympatie monarchów i wysokie stanowiska.
Obaj zresztą odznaczali się walecznością i wiernością dla tronu podczas zamieszek
wewnętrznych. Dziad Gastona był marszałkiem Francji, ojciec tylko marszałkiem
polnym, obaj gubernatorami Gujenny, jednej z najważniejszych prowincji królestwa.
Ojciec Gastona był poza tym księciem i parem z nominacji. Przypisywano mu wszystkie
błazeństwa i kawały współczesne i wydano je pod tytułem Momus Francois. Gaston
został na starość także marszałkiem Francji. Żona jego była z domu Laval-Montmorency
i przez nią skoligacony był z całą niemal ówczesną arystokracją francuską.
Ludwik Józef książę de Vendôme (1654—1712) był wnukiem Cezara de Vendôme,
nieślubnego syna króla Henryka IV i Gabrieli d'Estrees. Matką jego była Laura Mancini,
siostrzenica Mazariniego, a stryjem książę de Beaufort, bożyszcze ludu paryskiego, jeden z
przywódców frondy, znany z Pamiętników Retza i powieści Dumasa.
Vendôme przeszedł wszystkie stopnie wojskowe w kampaniach we Flandrii. W r. 1697,
już jako dowódca, zdobył Barcelonę. W 1702, po klęsce marszałka de Villeroy we
Włoszech, objął tam dowództwo i uratował sytuację. Tę samą rolę odegrał w Hiszpanii w
1710 r.; w międzyczasie walczył z Eugeniuszem Sabaudzkim ze zmiennym szczęściem.
Podobno gdy zjawił się w Hiszpanii, w bardzo ciężkim położeniu dla króla, naradzano się
na dworze, jakie ma zająć miejsce, skoro jest księciem nieślubnym dynastii królewskiej.
„Obojętne mi jest, gdzie będę siedział — miał powiedzieć Vendôme. — Nie przyjechałem
tu spierać się z wami o pierwszeństwo, ale ratować waszego króla." Można sobie
wyobrazić, jak człowiek tego rodzaju dalekim był od ideału Saint-Simona, nie mówiąc już
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o jego obyczajach, które były rzeczywiście gorszące.
80

81

82

Filip książę de Vendôme (1655—1727), wielki mistrz zakonu maltańskiego we Francji, zwany jest zawsze przez Saint-Simona krótko wielkim mistrzem, a
brat jego, Ludwik Józef, księciem de Vendôme. Obaj bracia byli do siebie podobni tak w
zaletach, jak i w wadach. Filip został kawalerem maltańskim w r. 1669; odznaczył się w
paru kampaniach w Holandii i w Hiszpanii, ale popadł w niełaskę w 1705 r., kiedy to
odmówił udziału w bitwie pod Cassano. Zrzekł się wówczas godności, dostał pensję
24000 liwrów i zamieszkał w Rzymie. Po pięciu latach powrócił do Paryża i zaczął
prowadzić dwór, gdzie gromadził libertynów, ale również literatów i naukowców. Na nim
wygasła linia nieślubna Bourbonów de Vendôme. Saint-Simon, który go bardzo nie lubił,
taką kreśli jego charakterystykę: „Miał wszystkie nałogi swego brata. W hulance
przewyższał go jeszcze, gdyż od trzydziestu lat ani razu nie poszedł spać inaczej, jak
zaniesiony do łóżka pijany jak bela — i temu zwyczajowi pozostał wierny do końca życia. Nic nie miał w sobie z generała. Swe znane tchórzostwo
krył zuchwalstwem oburzającym wszystkich. Bardziej jeszcze pyszny od brata, dochodził
do granic bezczelności, dlatego też nie widywał prawie nikogo poza najniższymi
podwładnymi. Kłamca, oszust, łajdak, złodziej, jak się to okazało w zatargu z bratem, nieuczciwy aż do szpiku kości, które mu zgniły na skutek choroby, niezwykle wyniosły, a przy tym uniżony i pochlebca wobec tych,
których potrzebował, gotów wszystko uczynić i wszystko znieść, byle dostać dukata,
jednocześnie największy rozrzutnik i marnotrawca, jakiego ziemia nosiła. Był bardzo
dowcipny i za młodu miał piękne oblicze i rysy wyjątkowo ładne. Wszystko razem
wziąwszy, kreatura najbardziej podła, pogardy godna, a także najniebezpieczniejsza, jaką
można było spotkać."
Katarzyna
hrabina
d'Armagnac
(1639—1707),
żona
wielkiego
koniuszego, była siostrą marszałka de Villeroy.
Guy Aldonce de Lorge de Durfort de Duras (1630—1702) pochodził
ze starożytnej rodziny z Gujenny. Jeden z jego przodków, Jakub,
twierdził, że pochodzi od Szkotów Montgomery; kupił dobra tej nazwy
i przybrał od nich nazwisko. Jego syn zabił na turnieju króla Henryka II w r. 1559. Marszałek Guy de Lorge był synem siostry Tureniusza i jego wychowankiem; sam był dowódcą, podobnie jak jego
starszy brat, marszałek Duras. De Lorge został później teściem Saint-Simona. Jego matka, poza dwoma braćmi: słynnym Tureniuszem i nie
mniej wybitnym księciem Fryderykiem de Bouillon (ojcem kardynała),
miała jeszcze siostry, a mianowicie: księżnę de la Trémoïlle Noirmoutier, hrabinę de Roucy z bocznej linii la Rochefoucauld, oraz panią
de la Moussay-Goyon. Matką tego rodzeństwa, a więc babką pani
de Saint-Simon, była księżniczka de Nassau, córka Wilhelma I (dziadka
Wilhelma
Orańskiego
króla
angielskiego),
żonatego
z
księżniczką
de Bourbon. Widzimy więc, że dla przenikniętego snobizmem Saint-Simona panna de Lorge była wymarzoną partią. Jak wynika zresztą
z całości pamiętnika, była ona na dworze królewskim znacznie bardziej poważana od męża. Należy sądzić, iż zawdzięczała to swemu
pochodzeniu co najmniej w tym samym stopniu co zaletom osobistym.
Jako zastępca swego wuja Tureniusza, w chwili gdy ten zginął pod
Saltzbach w 1675 r., de Lorge objął dowództwo i uratował armię
francuską od klęski, w nagrodę za co został marszałkiem. W r. 1692
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pobił wojska cesarskie pod Pfortzheim i wziął do niewoli księcia
Wirtemberskiego.
W
następnym
roku
zwyciężył
słynnego
generała
Montecuculli i zmusił go do wycofania się za Ren, po czym zajął
Heidelberg, skąd jednak został wyparty przez księcia Badeńskiego.
Franciszek de Neufville książę de Villeroy (1643—1730), syn i wnuk
marszałków, był wychowany wraz z Ludwikiem XIV, którego mentorem był stary Villeroy ojciec, dla którego król zachował zawsze
wiele
sympatii
i
przywiązania.
Franciszek
za
młodu
wyróżniał
się
sukcesami miłosnymi i zyskał przydomek „Charmant" — „Czarujący".
Odznaczył się w bitwie pod Nerwinde w 1693 r. i nagle mianowany
został marszałkiem. Odtąd jednak jego kariera wojskowa znaczyła się
tylko klęskami ponoszonymi z winy własnej nieudolności. Lepiej poczynał sobie na dworze królewskim, gdzie przeżył nieskończoną ilość
intryg, łaski i niełaski, aż wreszcie król mianował go w testamencie
wychowawcą swego następcy i prawnuka, małoletniego Ludwika XV.
Villeroy sprzedał sekret księciu Orleańskiemu, za co otrzymał przewodnictwo Rady Finansów. W końcu popadł w ostateczną niełaskę i zmarł w
zapomnieniu. Żonaty był z Cosse de Brissac, a syn jego z drugą córką Louvois. Żona jego
zażywała wielkiego poważania na dworze; zarówno król, jak pani de Maintenon bali się jej
charakteru.
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Vaudemont Charles-Francois, książę Lotaryński (1649—1725) służył kolejno cesarzowi i
królowi Francji.
85
Instytucja łaźni miała wówczas w Paryżu wielkie znaczenie. Były to
pokaźne budynki, gdzie godzinami przebywali panowie lub panie, nie
tylko biorąc kąpiele, ale i wszelkie zabiegi kosmetyczne. Absolutna
tajemnica tego, co się działo w łaźniach, czyniła je także nader dogodnym terenem intryg i spotkań nie zauważonych.
86
Dobra rada kawalera Lotaryńskiego, udzielona marszałkowi po klęsce
pod Cremoną w 1702 r., polegała na tym, aby dał spokój wojaczce
i zajął się raczej sprawami politycznymi. Marszałek posłuchał jej dopiero po szeregu dalszych klęsk.
87
Franciszek de Salignac de la Mothe Fenelon (1651—1715) od młodości poświęcił się
stanowi duchownemu. Wybił się w seminarium Saint-Sulpice, a potem w zgromadzeniach
w Poitou i Saintonge. Od 1689 r. był wychowawcą najstarszego wnuka królewskiego,
księcia Burgundzkiego, syna delfina. Jeśli wierzyć Saint-Simonowi, dokonał
w nim najzupełniejszej zmiany, która poszła aż za daleko, i potem,
gdy chciał uzyskać pomoc od wychowanka, musiał zburzyć własne
dzieło i odrywać go od medytacji oraz przesadnego szacunku dla króla.
W r. 1695 został arcybiskupem Cambray, wnet jednak popadł pod wpływem pani Guyon
w herezję kwietyzmu, co ściągnęło nań niełaskę dworu. Zgon księcia Burgundzkiego w
1712 r. zniweczył resztę jego nadziei.
Saint-Simon
uwiecznił
sylwetkę
tego
wybitnego
człowieka.
Jako
pisarz Fenelon pozostawił szereg dzieł, m. in. traktat o wychowaniu
panien,
odznaczający
się
subtelną
psychologią,
Telemaka
oraz
parę
dzieł
teologicznych.
Wyróżniał
się
łatwością
i
klarownością
stylu,
w czym mało kto mu dorównał; uchodzi za jednego z największych
pisarzy
francuskich.
Swoboda
i
lekkość
jego
dzieł
wykazują
silne
wpływy
greckie,
składnia
zaś
stanowi
przełom
między
archaiczną
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a nowoczesną francuszczyzną.
Pani
de
Brancas
była
siostrą
księżny
d'Harcourt,
córką
Karola
markiza de Villars, księcia de Brancas, a wnuczką siostry słynnej
kochanki króla Henryka IV, Gabrieli d'Estrees. Gdy panna de Brancas
miała lat szesnaście, ojciec wydał ją w 1680 r. bez grosza posagu za
jej stryjecznego bratanka. Król dał jej 100 000 liwrów. Wnet ojciec
umarł, a mąż pozostawiał żonę w skrajnej nędzy, maltretował ją
i w końcu wygnał z domu. Dla chleba przyjęła stanowisko przy księżnej Orleańskiej matce, gdzie była bardzo dobrze traktowana. Brat jej ożenił się z panną de
Moras i wraz z żoną pozostał zawsze wiernym sługą delfina.
89

90

Mowa tu o Mikołaju IV marszałku de Villeroy (1597—1685), ojcu
Franciszka, również marszałka, którego spotykamy tak często na kartach Pamiętników
Saint-Simona. Mikołaj był synem wytrawnego polityka, sekretarza stanu kolejno za
rządów: Karola IX, Henryka III i IV, a wreszcie za Ludwika XIII. On sam był
wychowawcą Ludwika XIV, stąd przywiązanie króla do niego i do jego syna Franciszka,
które przetrwało wszystkie burze i intrygi dworskie. Inna rzecz, że zarówno ojciec, jak i
syn byli dworakami pierwszej klasy.

Były to księżna de Bourbon i księżna de Chartres. Wszystkie trzy księżne były
nieślubnymi córkami Ludwika XIV. Dwie wyżej wymienione miał król z panią de
Montespan, księżnę Conti zaś z panią de la Valliere.
91
Melchior de Polignac (1661—1741), wychowany w kolegiach Ludwika Wielkiego, a potem Harcourt w Paryżu, kończąc studia, w ciągu
dwu kolejnych dni wygłosił publicznie dwie tezy — jedną poświęconą
Arystotelesowi, drugą Kartezjuszowi, dzięki czemu zjednał sobie dwa
ówczesne
obozy
filozoficzne,
konserwatywny
i
kartezjański.
Wyróżniał się nadzwyczaj miłym obejściem i niezawodną pamięcią. Po śmierci papieża
Innocentego XI (1689) towarzyszył do Rzymu kardynałowi de Bouillon, po czym otrzymał
ważną misję popierania księcia Conti w elekcji na króla polskiego. Elekcja się udała, ale
tron objął August II, wskutek czego Polignac został na cztery lata wygnany na prowincję.
Wysłany powtórnie do Rzymu wrócił w r. 1719 i prowadził rokowania pokojowe w
Utrechcie. Otrzymał kapelusz kardynalski na wniosek króla angielskiego przebywającego
na wygnaniu, Jakuba II. Podczas regencji po śmierci Ludwika XIV związał się z
bastardami przeciw księciu Orleańskiemu, co kosztowało go niełaskę. Powrócił w r. 1721,
został arcybiskupem Auch w 1726 i komandorem orderu Św. Ducha. Pozostawił poemat
łaciński Anty-Lukrecjusz, w którym zwalcza tezy O naturze rzeczy. Depesze Polignaca z
czasu jego pobytu w Polsce zostały przetłumaczone na język polski i wydane pt. Depesze
księdza de Polignac, posła francuskiego, po śmierci Jana III króla polskiego, Poznań 1855,
2 zeszyty.
92
Maksymilian
Emanuel
elektor
bawarski
(1662—1726)
żonaty
był
z Teresą Kunegundą Sobieską (1676—1730), córką Jana III. Elektor saski Fryderyk
August (1670—1733) późniejszy król polski August II. P a l a t y n Jan Wilhelm Józef
książę Bawarsko-Neuburski, brat żony królewicza Jakuba Sobieskiego. Leopold książę
Lotaryński (1679—1729) był synem Karola V, słynnego wodza, który m. in. stał na czele
wojsk cesarskich przeciw Turcji w 1683 r. i przed bitwą pod Wiedniem poddał się pod
komendę Sobieskiego. Matką Leopolda była Maria Eleonora, córka cesarza Ferdynanda
III, wdowa po królu Michale Wiśniowieckim.
93
Jakub Sobieski (1667—1737), najstarszy syn Jana III i królowej Marysieńki, poślubił Jadwigę Elżbietę Amelię (1673—1722), córkę Filipa
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Wilhelma Palatyna Reńskiego. Siostrami jej były m. in.: cesarzowa
Eleonora, żona Leopolda I (panował 1658—1705), oraz królowa hiszpańska, żona Filipa IV.
Młodszymi synami króla Jana III byli: Aleksander Benedykt Stanisław (1677—1714) i Konstanty Filip Władysław (1680—1726). Żaden z nich nie
odegrał roli historycznej. Podczas wojny północnej król szwedzki Karol XII ofiarował
koronę polską Jakubowi — został on jednak schwytany wraz z Konstantym przez Augusta
II i uwięziony w Saksonii. Aleksander odmówił wówczas starań o koronę.
94
W r. 1685, podczas wojny cesarstwa i Polski przeciw Turcji, szereg
książąt i panów francuskich, znudzonych bezczynnością, wzięło w niej udział.
95
Karol Paris de Longueville hrabia de Saint-Pol (1648—1672) —
syn Anny de Longueville, urodzony podczas frondy na ratuszu, gdzie
zamieszkała jego matka w dowód, iż szczerze popiera bunt przeciw
Mazariniemu. Magistrat trzymał go do chrztu i dano mu na drugie
imię Paris; ojcem jego był Franciszek VI książę de la Rochefoucauld,
autor
Maksym.
Saint-Pol
zapowiadał się
świetnie, kandydował
nawet
na tron polski po
śmierci
Michała
Wiśniowieckiego,
zginął
jednak
w bitwie nad Renem.
96
Forval był szlachcicem normandzkirn używanym do poufnych misji
zagranicznych o mniejszym znaczeniu.
97
Michał Stefan Radziejowski (1645—1707) — syn Hieronima, podkanclerzego, wsławionego przez Sienkiewicza w Potopie. Był on ostatnim z rodu Radziejowskich. Najpierw kanonik gnieźnieński i warszawski oraz proboszcz parafii Sw. Michała na Wawelu, w r. 1681 został
biskupem warmińskim i podkanclerzym koronnym. W 1687 — kardynałem,
arcybiskupem
gnieźnieńskim
i
prymasem.
Zmarł
w
Gdańsku
w 1707 r. Był doskonałym mówcą i autorem pięknych listów.
98
Jan Antoni Davia, nuncjusz w Polsce w latach 1696—1700.
99
Kazimierz Jan Paweł książę Sapieha (zm. w r. 1720), syn Pawła,
którego Sienkiewicz uwiecznił w Potopie, najpierw starosta brzeski, potem w r. 1659
cześnik wielki litewski, w 1661 podstoli, a w 1664 podskarbi nadworny litewski,
wojewodą połockim został w 1670 r., hetmanem polnym litewskim w 1681, a w rok
później starostą generalnym żmudzkim, wojewodą wileńskim i hetmanem wielkim litewskim. Jak widać z piastowanych godności, był on najwyższym dygnitarzem litewskim, a
mając wielkie dobra własne i po bezdzietnym stryju doprowadził wraz ze swymi braćmi
rządy Sapiehów na Litwie do apogeum i wyłączności, jakiej nie miały przedtem ani potem.
Wiele przyczynił się do tego Jan Sobieski, który popierał go przeciw Pacom. Po nieudanej
elekcji Sapieha przeszedł do Augusta II, ale naprawdę nigdy się z nim nie pogodził. Za
jego życia w 1700 r. doszło do otwartego buntu szlachty litewskiej przeciw rządom
Sapiehów i bitwy pod Olkiennikami, gdzie dziewięciotysięczne wojsko Sapiehy zostało
pobite, a nazajutrz syn hetmana Michał, koniuszy wielki litewski i generał artylerii,
rozsiekany. Kazimierz Ludwik Bieliński (zm. w r. 1713), podkomorzy wielki
koronny, był marszałkiem sejmu elekcyjnego, potem marszałkiem nadwornym, a wreszcie
marszałkiem wielkim koronnym. Żonaty był z Morstinówną i tą drogą skoligacony z
arystokracją francuską. Ojciec marszałkowej Bielińskiej, Jędrzej Morstin, podskarbi wielki
koronny, emigrował do Francji, gdzie syn jego Michał Albert ożenił się z córką
księcia de Chevreuse, przyjaciela Saint-Simona, i poległ w 1695 r. pod Namur. Synem
marszałka Bielińskiego był Franciszek, również marszałek wielki koronny, któremu
Warszawa wiele zawdzięcza. Od niego pochodzi nazwa ulicy Marszałkowskiej.
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Stanisław Dąmbski (zm. w 1700 r.), najpierw archidiakon i koadiutor biskupa płockiego,
w r. 1673 biskup chełmski, potem w 1675 — łucki, w 1681 — płocki, a w 1691 —
biskup kujawski. Zaznaczyć trzeba, iż biskupi kujawscy mieli miejsce w senacie zaraz po
arcybiskupach, gnieźnieńskim i lwowskim, oraz po biskupie krakowskim. Przed samą
śmiercią Dąmbski dostał nominację na biskupstwo krakowskie, ale zmarł nie zdążywszy
go objąć.
Stanisław Jan Jabłonowski (1634—1702) był o pięć lat młodszy od Sobieskiego;
odznaczył się we wszystkich kampaniach walcząc z nim razem albo samodzielnie
dowodząc. W r. 1664 został wojewodą ruskim; buławę mniejszą dostał już od Jana III w
1667 r., wielką w 1682, a kasztelanem krakowskim został w r. 1693. Był także spowinowacony z królem, gdyż syn jego, Jan, żonaty był z siostrzenicą królowej Marysieńki.
Niemniej jednak hetman podczas pokoju nieustannie intrygował, a nawet spiskował z
Francją.
Hetmanem polnym koronnym był Feliks Kazimierz Potocki (zm. w r. 1702), syn
Stanisława „Rewery", hetmana wielkiego koronnego, kolejno wojewoda sieradzki,
kijowski i wreszcie w 1683 r. — krakowski.
101
Biskupem
krakowskim
był
wówczas
Jan
Małachowski.
Za
młodu walczył on jeszcze w wojnach kozackich; był żonaty, po czym
owdowiawszy
został
księdzem.
Podczas
potopu
szwedzkiego
emigrował na Śląsk wraz z Janem Kazimierzem, był posłem do Francji

401

i
Brandenburgii,
referendarzem
funkcje, zmarł w roku elekcji, 1697.

koronnym;

piastował

różne

wysokie
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Karol
Stanisław
książę
Radziwiłł
(1669—1719),
VII
ordynat
na
Nieświeżu i V na Ołyce, miał przydomek „Justus", był siostrzeńcem
króla Jana III, a matką jego była Katarzyna z Sobieskich Michałowa
Radziwiłłowa, podkanclerzyna i hetmanowa polna litewska. Karol Stanisław był marszałkiem trybunału litewskiego w latach 1694 i 1700
koniuszym wielkim litewskim w r. 1686 i podkanclerzym litewskim.'
Za panowania Augusta II został kanclerzem wielkim litewskim w
1698 r.
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Maria Teresa de Bourbon księżna Conti, żona Franciszka Ludwika
elekta polskiego, po raz pierwszy jest tu wymieniona w Pamiętnikach i potem rzadko
kiedy się pojawia. Zazwyczaj pod tym nazwiskiem występuje wdowa po zmarłym w
1685 r. bracie księcia, córka Ludwi- ka XIV i pani de la Valliere. Maria Teresa była
najstarszą córką księcia Henryka Juliusza Kondeusza, a więc siostrą księcia Ludwika III de Bourbon, którego żonę kochał jej mąż, książę Franciszek Conti.
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Samuel Bernard
i Ludwika XV.
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Jan Bart albo Barth (1651—1702) — znany francuski marynarz, urodził się jako syn rybaka w Dunkierce. W młodych latach służył w marynarce
holenderskiej,
a
po
wybuchu
wojny
francusko-holenderskiej
przeszedł na służbę francuską. Z powodu niskiego pochodzenia nie
miał prawa do oficerskiej szarży i został dowódcą korsarskiego okrętu.
Waleczność Barta zwróciła uwagę Ludwika XIV, który nadał mu w
1691 r. stopień lejtnanta. W czasie blokady Dunkierki przez Anglików Bart odznaczył się niezwykłym bohaterstwem i otrzymał dowództwo eskadry.
Hieronim
Augustyn
Lubomirski
(1647—1706),
młodszy
syn
marszałka Jerzego Sebastiana, podczas elekcji był podskarbim wielkim
koronnym i marszałkiem nadwornym, potem, w r. 1702, został kasztelanem
krakowskim
i
hetmanem
wielkim
koronnym.
Brał
udział
w wojnach kozackich i odznaczył się walcząc z Doroszeńką i Tatarami.
Popierał elekcję Sobieskiego i należał do partii francuskiej, był nawet
inicjatorem
i
początkowo
najgorliwszym
zwolennikiem
kandydatury
księcia Conti. Otrzymywał stale, nawet w najtrudniejszych okresach
finansowych Ludwika XIV, po 15 tysięcy liwrów rocznie. Reprezentował typ magnata chylącej się już do upadku Rzeczypospolitej. Piwarski przypuszcza, że gdyby był z całą energią i poświęceniem popierał
księcia
Conti,
utrzymałby
jego
elekcję.
Jędrzej
Morstin,
podskarbi
wielki koronny, tak go charakteryzuje: „Honeste homme, sans teste,
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(1651—1739)

—

bankier

za

czasów

Ludwika

XIV
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aime de la noblesse et des soldats" (przyzwoity człowiek, bez głowy, lubiany przez
szlachtę i wojsko).
Władysław Przyjemski (ur. ok. 1655—1699), kasztelan kaliski, poseł
na sejmy, wielokrotny deputat na trybunały, walczył pod Zbarażem,
Chocimiem i Wiedniem w 1683 r.; służył w muszkieterach francuskich.
Typ
zawadiaki
i
warchoła
szlacheckiego,
bardzo
popularny
wśród
szlachty, używany był przez hetmana Hieronima Lubomirskiego i partię
francuską do różnych misji, m. in. do zerwania sejmu w Warszawie
w 1681 r.
Jędrzej Chryzostom Za łuski (1650—1711), biskup płocki od r. 1691,
poprzednio od r. 1679, kijowski i czernihowski, dyplomata, poseł do
Hiszpanii, Francji i Bawarii, kanclerz królowej Marii Kazimiery, był
wybitnym
politykiem
oraz
zapalonym
zbieraczem
materiałów
historycznych. W r. 1702 został kanclerzem wielkim koronnym.
Szymon Arnauld markiz de Pomponne (1618—1699), bratanek słynnego Antoniego Arnauld, teologa i twórcy jansenizmu, pochodził z rodziny
mieszczańskiej,
od
kilku
generacji
piastującej
najwyższe
stanowiska państwowe i parlamentarne. Od dwudziestego trzeciego roku
życia służył jako dyplomata, potem intendent wojsk francuskich we
Włoszech. Był ambasadorem w Szwecji, w Holandii, wreszcie w latach 1679—1691 ministrem spraw zagranicznych. Powrócił na dawne
stanowisko w 1691 r. i piastował je aż do śmierci.
Od r. 1675 panował w Sabaudii Wiktor Amadeusz II, najpierw
książę, potem król Sardynii. Mimo że żonaty z córką Filipa I, księcia
Orleańskiego (który był bratem Ludwika XIV i ojcem księcia de
Chartres, późniejszego regenta), i mimo że córkę wydał za księcia
Burgundzkiego, najstarszego wnuka Ludwika XIV, drugą zaś za jego
brata, Filipa V hiszpańskiego, prawie całe życie walczył przeciw Francji. W latach 1690—1696 brał udział w koalicji z Anglią i cesarstwem
i został wygnany z kraju przez marszałka Catinata. Parę lat po
traktacie w Rijswiku, w 1697 r., trwał w przymierzu z Francją, a nawet zawarł z nią tajne układy w sprawie sukcesji hiszpańskiej. Niemniej jednak gdy wybuchła wojna sukcesyjna hiszpańska, przystąpił
znów do koalicji antyfrancuskiej w r. 1703 i walczył ze zmiennym
szczęściem aż do pokoju w Utrechcie w 1713, kiedy to otrzymał Sycylię, którą później wymienił z cesarzem na Sardynię.
Królową
Francji,
matką
delfina,
a
żoną
Ludwika
XIV,
była Maria Teresa (1638—1683), córka ostatniego Habsburga na tronie
hiszpańskim, Filipa IV. Nabożna i łagodna, nie bez dumy hiszpańskiej.
Pewnego razu poprosiła jedną z karmelitanek, by pomogła jej się przygotować do spowiedzi generalnej. Kiedy siostra zapytała ją, czy przed
ślubem nie starała się podobać komu na dworze ojcowskim, odpowiedziała: „Ależ skąd! Tam nie było żadnego króla!"
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Mowa tu o córce nieślubnej króla i pani de Montespan, pannie de
Blois,
żonie
księcia
de
Chartres,
późniejszego
księcia
Orleańskiego
i regenta.
Starszy książę Orleański wydał swą córkę Annę za księcia Wiktora Amadeusza
Sabaudzkiego i księżna Burgundzka była jego wnuczką.

