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NOMINACJE NOWYCH MARSZAŁKÓW (1704)
[W roku 1702 Anglia i Holandia przystąpiły do wojny cesarstwa przeciw Francji i Hiszpanii. Armie francuskie we Flandrii pod dowództwem
marszałka de Boufflers, gdzie służyli książęta: Burgundzki i du Możne, nie
zdziałały nic wielkiego.
W

tym

samym

roku

nastąpiło

ponowne

zbliżenie

autora

do

księcia

Orleańskiego (dawniej: de Chartres) i ochłodzenie jego stosunków z księciem du Maine. Usadowiło to Saint-Simona w stronnictwie dworskim,
wrogim bastardom.
14 stycznia 1704 roku król mianował dziesięciu nowych marszałków,
między nimi: de Vauban, d'Estrees, d'Huxelles, de Tesse, de Tallard
i d'Harcourt.]
VAUBAN

Vauban nazywał się le Prestre; pochodził, w najlepszym wypadku, z drobnej szlachty burgundzkiej, lecz był chyba najszlachetniejszym i najcnotliwszym człowiekiem, poza tym, że zyskał
sobie sławę największego znawcy sztuki oblężniczej i fortyfikacji.
Ponadto był najbardziej prosty, szczery i najskromniejszy. Niewielkiego wzrostu, przysadkowaty, o minie wojownika, przy
powierzchowności równocześnie gburowatej i nieokrzesanej, by
nie powiedzieć już: brutalnej i dzikiej. Charakter jego nie odpowiadał w niczym wyglądowi. Nigdy chyba nie było człowieka
bardziej łagodnego, współczującego, uprzejmego, grzecznego, choć
szorstkiego.
Najbardziej skąpy w szafowaniu życiem ludzkim, przy wielkiej
waleczności i szlachetności, co kazało mu przyjmować wszystko
złe na siebie i ustępować wszystko dobre innym. Trudno pojąć,
jak człowiek tak prawy, szczery, niezdolny przyłożyć ręki do
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jakiegokolwiek fałszu czy nieuczciwości, mógł sobie zaskarbić tak
wielką przyjaźń i zaufanie Louvois i króla.
Władca ten przyznał mu się rok wcześniej, że ma zamiar zrobić
go marszałkiem Francji. Vauban błagał króla, by zastanowił się
nad tym, że godność marszałka nie jest odpowiednia dla człowieka
jego stanu, który nie może być doradcą armii. Postawiłoby go to
w trudnej sytuacji, gdyby, dowodząc oblężeniem, głównodowodzący był niższy starszeństwem niż on. Tak wspaniałomyślna
odmowa, poparta argumentami, które tylko cnota mogła podsunąć,
zwiększyła jeszcze chęć króla, by ją nagrodzić.
Vauban dowodził osobiście pięćdziesięcioma trzema oblężeniami, z czego dwudziestoma w obecności króla, który uznał za
stosowne uczynić się sam marszałkiem Francji, by dając buławę
Vaubanowi nadać większą wartość swym własnym wawrzynom.
Vauban przyjął ją ze skromnością równą jego bezinteresowności.
Wszyscy pochwalali tę decyzję i wielki zaszczyt, którego przed
nim ani po nim nikt nie uzyskał.

ESTREES
Był to bardzo porządny człowiek, który jednak cierpiąc długie
lata biedę nie krępował się potem w zdobywaniu bogactwa podczas ostatniej regencji za czasów sławnego Law. Udało mu się, lecz
kwiatu zdobytej fortuny używał na prowadzenie życia bardzo
wystawnego i bardzo nieporządnego. Nikt nie potrafiłby obliczyć,
ile zebrał ciekawych i rzadkich książek, materiałów,- porcelany,
brylantów, kosztowności, wartościowych i ciekawych przedmiotów
wszelkiego rodzaju, nigdy jednak nie umiał właściwie tych skarbów użytkować. Posiadał pięćdziesiąt dwa tysiące tomów, które
przez całe jego życie pozostały prawie wszystkie w skrzyniach,
w pałacu de Louvois, gdzie pani de Courtenvaux zgodziła się je
przechować. Podobny był los wszystkich innych nabytków. Służba, znudzona pożyczaniem co dzień bielizny stołowej na wielkie
przyjęcia stale urządzane, tak przycisnęła go pewnego dnia, by
otworzył kufry pełne wszelkiego rodzaju obrusów, a których nie
otwierano od dziesięciu lat, kiedy to sprowadził je z Holandii
i Flandrii, że wreszcie się zgodził. Znaleziono ich tysiące. Rozwi-
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nięto je i okazało się, że wszystkie na złożeniach popękały i przez
tak długie zamknięcie uległy zupełnemu zniszczeniu.
Stale chodził na poszukiwanie wartościowych przedmiotów
i antyków. Przypomniał sobie kiedyś o widzianym gdzieś popiersiu Jupitera Amona z pięknego marmuru, niewątpliwie
posiadającego wielką wartość zabytkową. Nie mógł odżałować,
że go nie nabył, i rozesłał ludzi na poszukiwanie. Jeden z nich
zapytał, co mu da, jeżeli rzeźbę mu dostarczy — obiecał tysiąc
dukatów. Ten zaczął się śmiać i zobowiązał się, że przyniesie
mu ją bez pieniędzy na zakup ani za fatygę. Po czym zaprowadził
swego pana do magazynu, gdzie rzeźba leżała. Można by bez końca
opowiadać o podobnych wypadkach i dystrakcjach.
Przy dużych zdolnościach, wiadomościach i rozumie, miał
w głowie galimatias. Kiedy referował jakąś sprawę, bardzo trudno
było go zrozumieć. Przypominam sobie, że któregoś dnia na
Radzie Regencyjnej hrabia Tuluzy, znacznie mniej zdolny, ale
uosobienie jasności, precyzji i ostrego sądu — obok którego siedziałem zawsze stosownie do mego stanowiska — powiedział mi,
gdyśmy zasiadali do obrad, że marszałek d'Estrees będzie składał
sprawozdanie z Rady Sił Morskich, co miało duże znaczenie. Ponieważ jednak nic nie zrozumiem z tego sprawozdania, prosi mnie,
bym mu pozwolił całą sprawę zreferować sobie na ucho, podczas
gdy marszałek będzie mówił. Zrozumiałem na tyle, o co chodzi,
aby być zdania hrabiego Tuluzy, lecz nie dość, by móc w tej
sprawie głos zabrać, i kiedy przyszła na mnie kolej wyrażenia
opinii, a przypadała ona zaraz przed kanclerzem, hrabiego Tuluzy zaś bezpośrednio po nim, uśmiechnąłem się i powiedziałem,
że jestem zdania takiego samego jak to, które wyrazi pan hrabia
Tuluzy. Całe towarzystwo mocno się dziwi, a książę Orleański
mówi ze śmiechem, że trudno to przyjąć jako wyrażenie opinii.
Podaję mu moje racje, które wyjaśniłem wyżej, i kończę tym,
od czego zacząłem, że proszę, by głos hrabiego był liczony
podwójnie. Tak też sprawę załatwiono. La Vrilliere mówił
o d'Estrees, że można go porównać do kałamarza, z którego po
przewróceniu czasem nic nie wycieka, czasem nikły strumyczek, czasami zaś cały potop. Było to dobre określenie sposobu,
w jaki zdawał sprawozdanie czy wyrażał opinię. Przy tym wszystkim był bardzo dobrym człowiekiem, łagodnym i uprzejmym
w stosunkach towarzyskich i przyjemnym kompanem, zarozu-
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miały jednak i chętnie wprowadzający w błąd, prawdziwy dworak,
choć prawy i uczciwy. Na zakończenie trzeba jeszcze ten portret
uzupełnić paru mniejszymi szczegółami.
Kochał bardzo Nanteuil i wydał olbrzymie sumy na urządzenie
sadu; często zapraszał tam liczne towarzystwo, lecz ani okna,
ani drzwi nie trzymały się ram. Chciał wyłożyć boazeriami cały
dom. Boazerie, gotowe już do założenia, zostały przywiezione
i złożone aż pod sufit w jednej z wielkich sal. Było to dwadzieścia
pięć lat temu i dotąd tam leżą. Most prowadzący do pałacu jest
taki, iż nikt nie ośmieli się wejść nań inaczej niż pieszo. Zniecierpliwiły go opowiadania o nadzwyczajnych cielętach z Royaumont, które wielki koniuszy kazał karmić mlekiem i jajami
w skorupkach, potem ćwiartki posyłał królowi i miały być wyborne. Postanowił w Nanteuil tuczyć swoje w ten sam sposób.
Uczyniono, jak polecił, a kiedy już były tłuste, uprzedzono pana.
Wyobraził sobie, że jeżeli będzie się je karmić dalej w ten
sposób, będą jeszcze wspanialsze. I tak tuczono cielaka przez
dwa lata, koszty rosły, a w końcu z cielęcia wyrósł tęgi byczek
nadający się tylko do robienia innych. Przy tym wszystkim marszałek był wielkim chemikiem, wielkim wrogiem doktorów, wymyślał nowe leki i wydawał wiele na ich preparowanie, a że
robił to w najlepszej wierze, sam pierwszy się nimi kurował.
Żył zawsze bardzo dobrze ze swą żoną, a ona z nim, każde na
swój sposób.
HUXELLES

Był to wielki i dość gruby jegomość, niezgrabny jak słoń,
chodził wolno i jakby wlokąc za sobą nogi. Miał wielką, przekrwioną twarz, lecz dosyć przyjemną, choć nadawały jej srogi
wyraz potężne brwi, pod którymi małe oczka nie pozwalały
niczemu się ukryć. Przypominał zupełnie wielkich brutali handlujących bydłem. Leniwy, lubujący się we wszystkich rozkoszach
wygody, stołu obfitego i wykwintnego, wyborowej kompanii,
w rozpuście greckiej, z którą nie chciało mu się kryć: werbował
młodych oficerów, których umieszczał na swoich kwaterach
w Strasburgu, prócz urodziwych lokajów, i to wcale tego nie tając. Nadęty nawet wobec dowódców i kolegów oraz wszystkich
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najbardziej znacznych, z którymi, witając się, z lenistwa nie wstawał nigdy z fotela. Odwiedzał rzadko wodzów, nie siadał prawie
nigdy na konia w czasie wypraw wojennych. Płaszczący się,
uległy, schlebiający ministrom i ludziom, których, jego zdaniem,
należało się obawiać lub czegoś od nich oczekiwać, rządził innymi
bez żadnego ograniczenia, co wprowadzało zamęt do działań wojennych, z których się wycofywał dosyć często. Wielki łeb pod
wielką peruką, milczenie rzadko przerywane, co najwyżej paroma
słowami, czasem uśmiech ukazujący się we właściwej chwili,
wygląd pełen powagi i znaczenia, który zawdzięczał więcej swemu
potężnemu ciału i stanowisku niż sobie samemu — i ta oto ogromna głowa, nakryta potężną peruką, przydawała mu sławy tęgiego
umysłu, choć nadawała się ona raczej do pędzla Rembrandta niż
do rady. Słabego serca i ducha, fałszywy, zepsuty duchem i obyczajami, zazdrosny, zawistny, nie przejmujący się niczym poza
celem, do którego dążył, nie liczył się ze środkami, byle tylko
mógł zachować pewne pozory uczciwości i udanej szlachetności,
które jednak łatwo było przejrzeć i co nie wytrzymywało próby,
nawet kiedy było to najbardziej konieczne dla jego dobra. Dość
sprytny i nieco oczytany, mało wykształcony i kiepski wódz,
co najwyżej czasem w słowach, zawsze stwarzał trudne sytuacje,
nigdy nie umiejąc znaleźć z nich wyjścia. Przebiegły, przenikliwy,
bardzo skryty, niezdolny do przyjaźni, chyba interesownej, ani
do oddania komukolwiek przysługi, zawsze zajęty podstępami
i intrygami dworaka, o najdziwniejszej naiwności, jaką zdarzyło
mi się widzieć, w wielkim kapeluszu stale nasuniętym na oczy,
w popielatym ubraniu, które nosił do zupełnego zniszczenia, bez
żadnych złotych ozdób poza guzikami, pozapinany z góry na dół,
bez śladu błękitnej wstęgi, z orderem Św. Ducha dobrze schowanym pod peruką; chadzał zawsze krętymi drogami, nigdy nic
jasnego w postępowaniu, zawsze zachowywał dla siebie kuchenne
drzwi, niewolnik opinii publicznej, nie uznający żadnego prostego
człowieka.
TALLARD I HARCOURT

Obaj mogli współzawodniczyć o palmę pierwszeństwa, odznaczali się bowiem takim bystrym umysłem, przedsiębiorczością,
talentem do intryg, do zdobywania sobie serc, umiejętnością za-
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równo czarowania ludzi w stosunkach towarzyskich, jak i postępowania z nimi i rozkazywania, wreszcie pragnieniem życia
i użycia. Wiele zalet mieli wspólnych, jak wytrwałość, pracowitość, i żaden z nich nie zrobił nic, czemu by nie przyświecał jakiś
cel, nawet najbardziej błahy w oczach innych. O podobnych ambicjach, równie mało przejmowali się środkami. Obaj łagodni,
uprzejmi, rozmowni, zawsze dostępni, chętni do usług, które niewiele kosztują, obaj najznakomitsi intendenci armii i dostawcy
broni. Ani jeden, ani drugi nie przejmowali się drobnostkami,
obaj uwielbiani byli przez swoich dowódców, a zdobywszy to
uwielbienie równocześnie zyskiwali przyjaźń innych wyższych
oficerów i szefów mniejszych jednostek, choć dyscyplina na tym
nie cierpiała. Obaj dzięki bezustannej służbie latem i zimą, późnięj
przez ambasady doszli do wysokich stanowisk. Harcourt zaszedł
wyżej, trzymając się fartuszka pani de Maintenon, Tallard więcej
zawdzięczał swojej giętkości. Obydwoma kierowała ta sama i tego
samego rodzaju ambicja; Tallarda popierał marszałek de Villeroy,
a na końcu familia Soubise.
Tallard był to jegomość średniego wzrostu, o oczach żarliwych,
pełnych ognia i sprytu, lecz niewiele widzących; chudy, wyschnięty, wcielenie ambicji, zawiści i skąpstwa; umysł żywy
i pełen wdzięku, lecz nieustannie chłostany biczem ambicji, nieustannie rozmyślając nad planami dalszych osiągniąć, podstępami, kręceniem, nie mógł już niczym innym się zająć. Mówiłem
zresztą już na ten temat i jeszcze przy niejednej okazji do niego
powrócę. Wystarczy, jeżeli powiem tu, iż nie istniał nikt, kto
by czuł, że może na nim polegać, choć każdy lubił przebywać w
jego towarzystwie.
O Harcourcie również wiele mówiłem w różnych miejscach
i niejednokrotnie będę jeszcze o nim mówił. Myślę, że powiedziałem dość, by stał się czytelnikowi znany. Piękny i rozległy
umysł, błyskotliwy i czarujący, jednak ambicja bezgraniczna,
sknerstwo obrzydłe, a kiedy udało mu się znaleźć u szczytu, pogardzał i pomiatał innymi; wszystkie pozory cnoty, pełne jej usta,
lecz w gruncie każdy środek był dobry, kiedy prowadził do
upatrzonego celu. Przy tym zepsucie jego większą miało domieszkę pewnej uczciwości niż zepsucie Huxelles'a czy nawet
Tallarda, czy Tessego. Najzręczniejszy w lawirowaniu i wyszukiwaniu krętych, podziemnych dróg, potrafił zdobywać szacunek
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i życzliwość ludzką niby mimo woli, z prostotą, pozornie oddany
przyjaźni i sprawom domowym, zupełnie lekceważąc wszystkie
inne. Umiał zyskać sobie Louvois, stać się przyjacielem Barbezieux i zdobyć szacunek zarówno jego, jak w większym jeszcze
stopniu Chamillarta, aż do chwili kiedy uznał za stosowne go
obalić, jak również Desmaretza. Był w bardzo dobrych stosunkach z delfinem i Choin i jak równy z równymi cieszył się wielkim u nich poważaniem.
Żaden magnat nie umiał tak dalece pozyskać sobie towarzystwa i dworu, żaden nie miał tyle talentu potrzebnego, żeby
odegrać tam pierwszą rolę. Rzadko lub wcale nie znalazłby się
równie zdolny, żeby ją utrzymać; przy tym wszystkim wielka
duma i skąpstwo, które przecież nie są zbyt pociągającymi cechami. Co się tyczy pierwszej, to umiał ją czasem ukryć, druga
jednak ujawniała się nawet w wielkiej skromności jego stołu
przy dworze, gdzie tylko bardzo niewiele osób przyjmował, a i te
zniechęcał podając obiad o godzinie jedenastej rano. Z wdziękiem
umiał łączyć minę dworaka i wojownika, i to w sposób całkiem
szlachetny i naturalny. Z postawy niewielki, gruby, o zaskakującej wprost i niebywałej szpetocie oblicza, jednak wzroku tak
żywego i przenikliwego, dumnego, a zarazem łagodnego, wyrazie
twarzy tak pełnym dowcipu i uroku, że prawie nie uważano go
za brzydkiego. Wybił sobie kiedyś biodro staczając się z szańców
Luksemburga aż na sam dół, gdy był tam dowódcą. Nikomu nie
udało się dobrze mu nogi nastawić i zawsze kulał, i to bardzo
paskudnie, bo kiwając się w tył. Z natury wesoły, lubił zabawę.
Zażywał tabaki nie mniej od marszałka Huxelles, lecz nie tak
brudno jak tamten, którego ubranie i żaboty zawsze były nią
pokryte. Król nienawidził tabaki. Harcourt spostrzegł, często
z nim rozmawiając, że to jego stałe zażywanie króla drażni.
Przeraził się, by wstręt ten nie oddalił jego nadziei i nie pokrzyżował zamiarów. Rozstał się z tabaką z dnia na dzień; przypisywano temu późniejsze ataki apopleksji, które w końcu stały się
przyczyną jego strasznej śmierci.
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WYPRAWA MARESCHALA DO PORT-ROYAL (1703)

Felix, pierwszy chirurg królewski, umarł był w tym czasie
pozostawiając syna, któremu nieśpieszno było przejąć zawód
ojcowski. Fagon, pierwszy lekarz nadworny, posiadający całe
zaufanie zarówno króla, jak i pani Maintenon, gdy chodziło o ich
zdrowie, dał na to miejsce Mareschala, najbardziej znanego i najzręczniejszego chirurga ze szpitala Sióstr Miłosierdzia w Paryżu,
tego, który kiedyś bardzo szczęśliwie zoperował go na kamienie
nerkowe. Poza zdolnościami, jakie wykazywał w swym zawodzie,
Mareschal był człowiekiem bardzo rozsądnym, choć niezbyt
mądrym, znał dobrze ludzi, godny, uczciwy i zrównoważony,
a żywiący wstręt do wszystkiego, co stanowiło tych zalet przeciwieństwo. Prawdomówny, sprawiedliwy i wierny, szczery, nie
krępujący się mówieniem prawdy, dobry człowiek i człowiek honoru, usłużny i dla przyjaciół, i dla tych, którym, jego zdaniem,
pomóc należało, szczególnie w uzyskiwaniu łask królewskich,
kiedy sam je zyskał, a przy tego rodzaju stanowisku bardzo łatwo
było mieć poufałe z królem stosunki. Będzie się można przekonać
czytając dalszy ciąg tych Pamiętników, że nie bez racji zatrzymuję się dłużej przy opisie tego rodzaju osób — domowników
królewskich, którzy ciesząc się względami króla zawsze pozostali
łagodni, pełni szacunku i mimo pewnej gburowatości zawsze na
swoim miejscu. Mój ojciec, a po nim ja — mieszkaliśmy stale
niedaleko szpitala Sióstr Miłosierdzia. Sąsiedztwo to sprawiło, że
Mareschal został naszym chirurgiem domowym, był do nas bardzo
przywiązany i pozostał takim nawet u szczytu powodzenia.
Przypominam sobie, że opowiadał mnie i mojej żonie pewną
przygodę, jaka mu się wydarzyła, a która zasługuje na opisanie.
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Już rok prawie upłynął od chwili, kiedy został pierwszym chirurgiem (a był już w łaskach), lecz w dalszym ciągu odwiedzał, tak
jak dawniej, wszystkich tych, którzy potrzebowali jego pomocy,
zarówno w Wersalu, jak i w okolicy, bez względu na ich stan.
Któregoś dnia przybył do niego chirurg klasztoru w Port-Royal,
prosząc go o odwiedzenie zakonnicy, której, jego zdaniem, trzeba
było uciąć nogę. Mareschal zgodził się pojechać na drugi dzień.
Nazajutrz po wyjściu rano od króla zaproponowano mu, żeby
asystował przy jakiejś operacji; poprosił o zwolnienie, gdyż jedzie
do Port-Royal. Usłyszawszy tę nazwę, ktoś z lekarzy odciągnął
go na bok i zapytał, czy zdaje sobie sprawę, co czyni. Mareschal,
człowiek naiwny i nie interesujący się intrygami, nie słyszał
o sprawach, które w związku z tą miejscowością tyle narobiły
hałasu, i bardzo był zaskoczony pytaniem, a jeszcze więcej wiadomością, że ryzykuje, iż zostanie wypędzony z dworu, jeżeli nie
zrezygnuje z podróży. Nie mógł absolutnie zrozumieć, dlaczego
król ma interesować się tym, że pojedzie zobaczyć, czy należy
uciąć nogę zakonnicy, czy też nie. Ustąpił na tyle, że obiecał,
nim wyruszy, powiedzieć królowi o swojej wyprawie. W samej
rzeczy, zjawił się, gdy król wracał z mszy św., a że nie była to
pora, kiedy miał zwyczaj się zjawiać, król zdziwiony zapytał,
czego sobie życzy. Mareschal z całą prostotą powiedział, co go
przywiodło oraz jak bardzo tą sprawą jest zadziwiony. Słysząc
nazwę Port-Royal, król zesztywniał, co zwykł był czynić, gdy
coś mu się nie podobało, i przez jeden czy dwa pacierze, poważnie
zamyślony, nie odpowiadał. W końcu powiedział do Mareschala:
„Zgadzam się, byś pojechał, lecz pod warunkiem, że uczynisz to
zaraz, by zyskać na czasie; że udając ciekawość zwiedzisz cały
dom i odwiedzisz zakonnice w kaplicy czy gdziekolwiek uda ci
się je spotkać, że zachęcisz je do rozmowy i wszystkiemu z bliska
się przyjrzysz, a wieczorem zdasz mi ze wszystkiego sprawę."
Mareschal, jeszcze mocniej zadziwiony, odbył podróż, obejrzał
wszystko i nie zaniedbał wykonać, co mu polecono. Oczekiwano
nań z niecierpliwością, król parę razy o niego pytał, a kiedy nadworny medyk wrócił, trzymał go blisko godzinę, zadając pytania i słuchając odpowiedzi. Mareschal zachwycał się cały czas
Port-Royalem, powiedział królowi, iż pierwsze pytanie, jakie
usłyszał, odnosiło się do zdrowia króla i parokrotnie później
jeszcze mu je zadawano, że nigdzie chyba tyle się zań nie mo-
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dlono, czego był świadkiem na officium. Podziwiał miłosierdzie,
cierpliwość i ducha pokuty, które tam kwitły; dodał, że nie zdarzyło mu się widzieć klasztoru, którego świętość i pobożność
tak wielkie uczyniły na nim wrażenie. Wysłuchawszy opowiadania
król westchnął i powiedział, że były to święte, które do ostateczności doprowadzono, zbyt mało liczono się z ich nieświadomością
różnych spraw i uporem i wobec których zbyt daleko się posunięto. Taki był naturalny i prosty skutek wywołany przez szczere
opowiadanie człowieka nowego i bezstronnego, który mówił to,
co widział, tak że król nie mógł mieć co do tego wątpliwości
i dlatego mówić mu pozwolił. Jednak, zjednany przez stronę przeciwną, jej tylko dawał dostęp do siebie i tak to chwilowe wrażenie prawdy wkrótce zostało zatarte. Nie pamiętał już o nim
zupełnie w parę lat później, kiedy ojciec Tellier skłonił go do
zniszczenia aż do fundamentów Port-Royalu i do zaorania jego
ruin.1
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MIŁOSTKI KSIĘŻNY BURGUNDZKIEJ

Opowiem tu historię, którą roztropniej byłoby przemilczeć, choć
bardzo ciekawą do opisania dla człowieka, który oglądał jej etapy
z tak bliska, jak to było moim udziałem. Ostatecznie zdecydowałem się opowiedzieć to, o czym wiem, gdyż ogólnie fakty te nie
są nie znane, a dwory wszystkich czasów i we wszystkich krajach
nieraz były scenami podobnych wydarzeń. Trzebaż o tym przypominać? Mieliśmy uroczą księżnę, która swoim wdziękiem, staraniami i właściwym jej tylko zachowaniem umiała zdobyć serce
i zawładnąć wolą króla, pani de Maintenon i księcia Burgundii.
Wielkie i aż nazbyt słuszne pretensje króla do księcia Sabaudzkiego, ojca księżnej, w niczym nie umniejszyły czułości, jaką
darzono córkę. Król, który niczego przed nią nie ukrywał, pracował ze swoimi ministrami w jej obecności, jeżeli podobało się
jej w tym czasie wejść i być obecną przy rozmowie; względy
swoje posuwał tak daleko, że nigdy z jego ust nie usłyszała nic
złego o swoim ojcu. Gdy król był u siebie, z dala od ceremoniału
dworskiego, co chwilę rzucała mu się na szyję, siadała na kolanach i dokuczała mu swoją pustotą, przewracała jego papiery,
otwierała i czytała jego listy przy nim, a czasem nawet mimo
jego zakazu, i tak samo postępowała z panią de Maintenon. Tak
psuta i korzystająca z takiej swobody, nigdy nie powiedziała
złego słowa o nikim; miła dla wszystkich, ile razy tylko mogła,
łagodziła gniew królewski skierowany przeciw jakiejś osobie;
uprzejma dla służby, nie gardząca nikim, dobra dla swoich, odnosiła się do sobie przydanych pań jak do przyjaciółek, bez
względu na ich wiek; uwielbiana przez wszystkich, była duszą
dworu. Wszyscy, czy to wielcy, czy mali, byli na jej usługi; każdy
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odczuwał brak, gdy jej nie było, każdy stawał się weselszy, gdy
się ukazała. Wielkie względy, którymi się cieszyła, sprawiały, że
każdy z nią się liczył, a jej zachowanie jednało wszystkie serca.
Choć sama była tak wyróżniana, jej serce nie pozostało nieme.
Nangis, którego widujemy dziś i znamy jako dość pospolitego
marszałka, był podówczas w pełni uroku młodości, twarzy wdzięcznej, choć rysów przeciętnych, zgrabny, choć bez specjalnego
wdzięku, biegły w intrydze i sztuce zdobywania serc, dzięki
naukom marszałkowej de Rochefort, swojej babki, i pani de Blanzac, swojej matki, które ongiś w jednej i drugiej sztuce były
mistrzyniami. Wprowadzony przez nie w bardzo młodym wieku
w wielki świat, którego one stanowiły jakby oś, miał tyle tylko
rozumu, ile trzeba, żeby zdobywać serca niewieście, mówić językiem, który im najbardziej się podoba, i zapewnić sobie względy
najpowabniejszych, dzięki dyskrecji, dziwnej u tak młodego
człowieka i w czasach, w których żył. Nikt nie cieszył się takim
powodzeniem. Dowodził regimentem jeszcze prawie jako dziecko;
okazał upór, pilność i zabłysnął na wojnie odwagą, która zrobiła
duże wrażenie na paniach i była wystarczająco wielka jak na
jego lata. Tkwił mocno na dworze księcia Burgundzkiego, był
prawie w jego wieku i dobrze tam traktowany. Książę ten, do
nieprzytomności zakochany w swojej żonie, nie miał tych walorów co Nangis, księżna jednak tak dobrze przyjmowała jego
uczucie, że umarł nie domyślając się, że mogła także patrzeć na
kogoś innego. Spoglądała jednak czasami na Nangisa, a potem
coraz częściej. Nangis nie okazał się niewdzięczny, lecz obawiał
się burzy, a poza tym serce jego było zajęte gdzie indziej.
Pani de la Vrilliere, nie będąc pięknością, była śliczna urodą
amorków; ona to wzięła w niewolę uroczego młodzieńca. Matka
jej, pani de Mailly, była damą do towarzystwa księżny Burgundzkiej, córka również należała do jej dworu.2 Zazdrość wnet
otworzyła jej oczy. Daleka od myśli, by ustąpić zdobycz księżnej,
wzięła sobie za punkt honoru, by zdobycz utrzymać, walczyć o nią
i zwyciężyć. Walka ta postawiła Nangisa w bardzo trudnym położeniu: obawiał się wściekłości swojej pani, która bardziej w
jego oczach niż w rzeczywistości do strasznych rzeczy była zdolna.
Mimo miłości do niej obawiał się z jej strony wszystkiego i widział już w czarnych barwach swoją karierę. Z drugiej strony,
brak zdecydowania nie czynił lepszą jego sytuacji wobec księż-
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nej, która już tyle mogła, pewnego dnia będzie mogła wszystko,
a nie była zdolna ustąpić lub nawet znosić rywalki. Ta sytuacja
dostarczała wtajemniczonym stale nowych wrażeń. Nie ruszałem
się w owym czasie od pani de Blanzac w Paryżu, od pani de Rochefort w Wersalu, byłem bliskim przyjacielem wielu dam dworu,
które widziały wszystko, a nic przede mną nie ukrywały. Księżna
de Villeroy uważała mnie za swego powiernika, a z marszałkową
byłem w tak dobrych stosunkach, że obie te panie, które od niepamiętnych czasów były ze sobą na stopie wojennej, pogodziłem
tak skutecznie, iż do śmierci pozostały odtąd najczulszymi przyjaciółkami. Księżna de Villeroy wiedziała o wszystkim od pani
d'O i od marszałkowej de Coeuvres, która szalała za nią, a były
one powiernicami i jeszcze czymś więcej.3 Księżna de Lorge,
moja szwagierka, też cieszyła się zaufaniem księżnej i wieczorem
opowiadała mi wszystko, co widziała i słyszała w ciągu dnia,
z dnia na dzień miałem więc najlepsze i najdokładniejsze wiadomości. Poza tym, że nic nie bawiło mnie więcej jak te przygody,
wiedziałem, że mogą one mieć poważne skutki w przyszłości,
i dla ambicji mojej ważne było posiadać dokładne informacje
o wszystkim. W końcu cały dwór spostrzegł to, co początkowo
tak pilnie ukrywano. Lecz czy to obawa, czy to miłość do uwielbianej księżnej sprawiła, że dwór milczał; widział wszystko,
mówił o całej sprawie tylko między sobą i strzegł tajemnicy,
która nie była mu nawet powierzona. Cała ta historia nie obywała się bez pewnych docinków ze strony pani de la Vrilliere,
która nie szczędziła ich księżnej, czasem z całą bezczelnością, ani
też bez cierpienia księżnej, która z kolei pani de la Vrilliere okazywała pewien chłód. Przez długi czas było to widowisko dość
szczególne.
Jednak, czy to dlatego, iż uznano za stosowne dostarczyć Nangisowi, zbyt wiernemu swej pierwszej miłości, powodów do
zazdrości, czy też rzecz przyszła sama z siebie, dość że znalazł
się inny supirant, Maulevrier, syn tego brata Colberta, co to
umarł z rozpaczy, gdy Villeroy żonaty z córką marszałka de Tesse dostał buławę marszałkowską, na którą liczył. Maulevrier nie
odznaczał się wcale urodą. Wyraz jego twarzy był raczej bardzo
pospolity. Nie miał też żadnych cech uwodziciela. Nie był głupi,
a umysł jego zdradzał wielkie zdolności do intryg najbardziej
ciemnych; posiadał ogromne ambicje, a nic, co by mogło je po-
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wściągnąć, tak że dochodziły do szaleństwa. Żonę miał ładną,
o niewielkim rozumku, kłótliwą, a pod pozorami niewiniątka
złośliwą w najwyższym stopniu. Kolejno zdobyła sobie prawa,
jako córka de Tessego, najprzód zasiadania w karecie, udziału
w obiadach dworskich, przyjęć w Marly, wreszcie stała się prawie
domowniczką księżny Burgundzkiej, która uważała, że winna jest
wdzięczność marszałkowi de Tesse, autorowi pokoju z Sabaudią
i temu, który przeprowadził jej małżeństwo, ku zadowoleniu
króla. Maulevrier, jeden z pierwszych, zawrzał gniewem, gdy
dowiedział się o Nangisie, postarał się przez teścia o uzyskanie
prawa do bywania na prywatnych przyjęciach księżny, wytrwale
na nie chadzał, wreszcie, ośmielony przykładem, ośmielił się wzdychać. Zniechęcony brakiem odzewu, zaryzykował listy; mówiono,
że pani Cantin, wielka przyjaciółka Tessćgo, wprowadzona w błąd
przez zięcia, myślała, że wręcza listy teścia, i nie sądząc, by miały
jakieś znaczenie, oddawała je adresatce. Maulcvrier z tych samych rąk otrzymywał odpowiedzi, również adresowane do teścia
(tak przynajmniej sądzono). Nie dodam już, co jeszcze na ten
temat mówiono. Cokolwiek by zauważono, pokryto te sprawy
takim samym jak poprzednio milczeniem. Niby to z przyjaźni do
pani de Maulevrier, księżna niejeden raz szła opłakiwać razem
z nią i u niej, podczas jazdy do Marly, jego wyjazd i pierwsze
dni nieobecności, a czasami i pani de Maintenon im towarzyszyła.
Dwór się zaśmiewał — czy łzy te były przeznaczone dla Maulevriera, czy Nangisa, nie było wiadomo. W każdym razie Nangis,
podniecony konkurencją, porzucił panią de la Vrilliere pogrążoną
w rozpaczy i złości, nad którymi nie mogła już zapanować.
Maulevrier domyślił się, co się święci. Do czegóż się nie posunie
człowiek opanowany do nieprzytomności miłością czy ambicją?
Udał chorego na płuca, zaczął się odżywiać samym mlekiem,
stracił niby głos i był na tyle opanowany, że przez cały rok nie
powiedział ani słowa głośno, nie poszedł na wojnę i pozostał na
dworze. Był na tyle szalony, że opowiedział o swych projektach
paru osobom, między innymi księciu de Lorge, swemu przyjacielowi, od którego ja się o wszystkim dowiedziałem. Skutek był
taki, że, nie mogąc na pozór z nikim mówić inaczej jak na ucho,
pozwalał sobie rozmawiać w ten sposób i z księżną, i to wobec
całego dworu, czym nie budził żadnych domysłów ani zgorszenia.
W ten sposób mówił jej co dzień, co tylko chciał, a postępował
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tak, że nie był słyszany, i pośród normalnej rozmowy, na którą
dawano głośne odpowiedzi, mógł powiedzieć słowa wymagające
tylko krótkiej odpowiedzi mogącej zwrócić tylko jego uwagę. Tak
przyzwyczaił wszystkich do tego manewru, że nikt już na to nie
zwracał uwagi. Wzbudzał co najwyżej litość, że tak jest chory.
Wszelako najbliżsi księżnej wiedzieli dość, by oddalać się nieco,
gdy z nim rozmawiała. Maulevrier już rok przeszło stosował tę
taktykę, często wytaczając żale, lecz pretensje rzadko wzbudzają
miłość. Wiele dawały mu do myślenia złe humory pani de la Vrilliere; wierzył, że Nangis jest szczęśliwszy, a bardzo pragnął, by
nim nie był. W końcu tak dał się unieść wściekłości i zazdrości,
że ośmielił się zaryzykować czyste szaleństwo.
Udał się na chór w czasie mszy księżnej Burgundzkiej. Przy
wyjściu podał jej ramię, a wybrał dzień, kiedy wiedział, że Dangeau, jej kawaler honorowy, jest nieobecny. Inni, podlegający
pierwszemu koniuszemu, jego teściowi, przywykli ustępować mu
tego zaszczytu, mając na względzie jego chorobę, która nie pozwalała mu mówić głośno, i przez szacunek odeszli, by nie podsłuchiwać rozmowy. Towarzyszki księżnej zawsze szły w pewnej
odległości i w ten sposób w środku apartamentów i między tyloma ludźmi, od kaplicy aż do pokoju księżnej, miał możność mówić
z nią tak, jakby byli zupełnie sami, z czego już nieraz korzystał.
Tego dnia wypowiedział wobec księżnej najgorsze obelgi na Nangisa, przezywał go ostatnimi słowy, groził, że powie o wszystkim
królowi, pani de Maintenon, księciu Burgundzkiemu, rozgniatał
jej z wściekłości palce i tak doprowadził ją aż do jej pokoju.
Wchodząc do siebie, drżąca i bliska omdlenia, księżna udała się
natychmiast do swego buduaru i zawołała panią de Nogaret,
którą nazywała swoją małą poczciwiną i której radziła się chętnie,
gdy nie wiedziała już, co począć. Opowiedziała wszystko, co się
zdarzyło, i dodała, że nie wie, jak nie zapadła się pod ziemię,
dlaczego nie umarła, w jaki sposób udało się jej dojść aż do swego pokoju. Nigdy jeszcze nie była tak roztrzęsiona. Tegoż dnia
pani de Nogaret w największej tajemnicy opowiedziała całą historię mnie i mojej żonie. Poradziła księżnej, by postępowała
delikatnie z tak niebezpiecznym i nieprzytomnym wariatem, lecz
wszelkimi sposobami baczyła, by się niczym nie skompromitować.
Najgorsze było to, że Maulevrier od tej chwili wygadywał najgorsze rzeczy na Nangisa, jak człowiek ciężko obrażony, zdecy-
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dowany szukać na nim pomsty i atakować go przy każdej okazji.
Choć nie podawał racji, była ona całkiem jasna. Można sobie
wyobrazić, jak przerażona była księżna, jak bała się i co wygadywała pani de la Vrilliere i co się działo z Nangisem. Był na
tyle odważny, że nie bał się nikogo i mógł stanąć na placu każdemu, ale nadstawianie karku w takiej sprawie napawało go
strachem. Widział swój los i przyszłość w rękach wściekłego
szaleńca. Zdecydował się najstaranniej go unikać, mało się pokazywać i milczeć.
Księżna Burgundzka żyła w nieustannym przerażeniu, prawie
nieprzytomna; trwało to ponad sześć tygodni, z tym, że skończyło
się tylko na wielkim strachu. Nie dowiedziałem się, jak i kto
powiadomił o wszystkim Tessego, w każdym razie marszałek dowiedział sią i postąpił bardzo zręcznie. Przekonał zięcia, żeby
pojechał z nim do Hiszpanii, gdzie ukazywał czekające nań olbrzymie możliwości. Pomówił z Fagonem, który ze swojego pokoju i z głębi gabinetu królewskiego widział i wiedział wszystko.
Był to człowiek niezwykłego umysłu, przy tym dobry i zacny.
W pół słowa zrozumiał, o co chodzi, i wyraził zdanie, że gdy
wszystkie inne kuracje, którymi Maulevrier leczy płuca i gardło,
zawodzą, nie pozostaje mu nic innego, jak powietrze ciepłych
krajów, że nadchodząca zima zabije go niewątpliwie, jeżeli pozostanie we Francji, a uleczy kraj, gdzie ta pora roku jest najpiękniejsza i najbardziej łagodna. Maulevrier pojechał do Hiszpanii na kurację, jak się jedzie do wód. Sprawa została tak
przedstawiona całemu dworowi i królowi, któremu Fagon potrafił
wmówić wszystko, co chciał, posługując się nakazami medycyny,
na którym to polu nie było nikogo, kto by mógł mu zaprzeczyć.
Tak samo przekonał panią de Maintenon i oboje przyjęli jego
opinię za dobrą monetę, nie domyślając się niczego. Gdy tylko
słowo zostało wypowiedziane, Tesse nie myślał już o niczym
innym, tylko o tym, żeby jak najszybciej usunąć zięcia z dworu
i z królestwa i położyć kres jego szaleństwu i śmiertelnej trwodze, która była skutkiem tego szaleństwa. Wolał też nie dopuszczać, żeby zbyt dokładnie zastanawiano się i dziwiono tak daleką
podróżą człowieka znajdującego się w tym stanie zdrowia, w jakim rzekomo znajdował się Maulevrier.
Tesse złożył pożegnalną wizytę w pierwszych dniach października i wyruszył z zięciem z Fontainebleau w podróż do Hiszpanii.
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MARSZAŁEK DE DURAS (1626—1704)

Dokładnie w tym czasie umarł marszałek de Duras4, dziekan
marszałków Francji, osiem lat starszy od swojego brata, a mojego
teścia; był to wysoki, chudy człowiek, o majestatycznym wyrazie
twarzy i doskonałej figurze, mistrz wszystkich ćwiczeń cielesnych, zarówno za młodu, jak i wiele lat później, galant cieszący
się powodzeniem u pań. Był mądry, umysł miał szeroki i ostry
dowcip, który chętnie ostrzył jeszcze przy nadarzającej się okazji.
Gwałtowny, lecz uprzejmy, i to w sposób wyszukany i godny.
Lubował się we wspaniałych przyjęciach i pięknych zaprzęgach.
Wyniosły, nie umiejący się płaszczyć ani schlebiać, zawsze trzymał się z daleka od faworytów i ministrów, przy każdej okazji
atakował ich i zmuszał, żeby się z nim liczyli. Nigdy nie mogłem
zrozumieć, jak mimo takiego charakteru tak wysoko zaszedł. Nawet wobec książąt krwi czy córek królewskich nie krępował się
i mówił, co chciał. Nawet samemu królowi w rozmowie niejednokrotnie wobec wszystkich wygarniał prawdę w oczy. Król śmiał
się wtedy i spoglądał na obecnych, którzy spuszczali wzrok. Król
mówił kiedyś o wyższych oficerach administracyjnych. Pan de
Duras, który nie cierpiał szefa administracyjnego gwardii królewskiej, a słyszał, że król tolerował jego postępowanie wzbudzające
ogólną nienawiść, powiedział do króla, za którym trzymał buławę,
i przyciągając za ramię Brissaca5: „Dalibóg, jeżeli zaletą szefa
administracyjnego jest jednać sobie nienawiść, oto najlepszy szef
we Francji, gdyż nikt tyle tego uczucia nie wzbudził co on." Król
począł się śmiać, a Brissac bardzo się zawstydził. Innym razem
król mówił o ojcu de la Chaise. „Jego dusza będzie oddana stu
diabłom — powiedział pan de Duras — mogę zrozumieć jednak,
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że mnich, zmuszony do wstrzemięźliwości, ubóstwa i posłuszeństwa, rzuca to wszystko, by zyskać dobrobyt, rządzić w swym
zakonie, mieszać się do wszystkiego i mieć duchowieństwo, dwór
i cały świat u swych stóp. Dziwi mnie tylko, że może znaleźć
sobie spowiednika, gdyż ten będzie potępiony jeszcze przed nim,
nie mając za to ani kęsa chleba więcej, ani odrobiny swobody,
ani względów w swym klasztorze. Trzeba być szaleńcem, żeby
tak gubić swoją duszę za darmo." Nie kochał jezuitów. Żywił do
nich zadawniony wstręt, od czasu kiedy miał pewne stosunki
z księżmi związanymi ze sprawą Port-Royal, w okresie swego
nawrócenia, i wstręt ten zachował przez całe życie.
Odznaczył się bardzo podczas wojny z Holandią i w obu podbojach Franche-Comté, sprawując naczelne dowództwo w czasie
drugiej wyprawy. Był jeszcze bardzo młody, gdy król dał mu
tytuł książęcy, żeby mu ułatwić małżeństwo z panną de Ventadour. Było ono przez długi czas szczęśliwe, aż zły duch domu
potrafił je zepsuć. Marszałkostwo zastali w Besançon pannę
de Bauffremont, ciotkę ze strony ojca, brzydką, zepsutą karciarę,
jednak bardzo sprytną. Potrafiła na tyle im się przypodobać, że
zabrali ją ze sobą i zawieźli do Paryża, gdzie pozostawała z nimi
wiele lat. Piekło samo nie było czarniejsze i gorsze od tej istoty:
dostała się do domu przez panią de Duras, zdobyła sobie serce
marszałka, robiła między nimi intrygi, które doprowadzały do
scen i w końcu zmusiły marszałkową do ucieczki na wieś, skąd
nie wróciła już nigdy poza krótkimi i rzadkimi wizytami w Paryżu — wolała bowiem samotność niż życie, na jakie była skazana
w pałacu Durasów. Panna de Bauffremont tak się później zachowywała, że marszałek odesłał ją w końcu, lecz tylko po to, żeby
dostać się pod władzę innej niewiasty, niewiele więcej wartej,
która sprytem, śmiałością i bezczelnością nie miała sobie równej,
i językiem obozowym, choć w obozie nigdy nie była, oraz innymi
sztuczkami tak go opanowała, że nie umiał się bez niej obejść.
Jeździła za nim absolutnie wszędzie, i do Wersalu, i do Paryża,
rządziła służbą, dziećmi, interesami, wyłudzając odeń wszystko,
co chciała. Nawet podczas rannych posiłków posyłała po niego.
Mając osiemdziesiąt lat marszałek ujeżdżał jeszcze konie, których nikt nie dosiadał. Był to człowiek najpiękniej wyglądający
na koniu i najlepszy jeździec Francji. Kiedy królewięta miały
zacząć się uczyć jazdy konnej, król poprosił Durasa, by zechciał
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mieć nadzór nad ich nauką. Zajmował się tym przez jakiś czas
na wielkiej ujeżdżalni i na spacerach, które z nimi odbywał.
W końcu oznajmił królowi, że nie będzie więcej z nimi jeździł,
szkoda na to czasu, bo jego wnuki nigdy ani ładnie, ani dobrze
jeździć nie będą, może zatem przestać się tym zajmować, cokolwiek mówiliby później koniuszowie, bo zawsze będą wyglądali
na koniach jak przypięte pęsetki. Dotrzymał obietnicy, oni również. Pisałem już w innym miejscu, jak zachował się w stosunku
do marszałka de Villeroy w przejeździe z Flandrii do Włoch.
Chcąc opisać go dokładnie, trzeba by tomy zapełnić. Ludzie nawet
na wysokich stanowiskach traktowali go oględnie i więcej się go
bali, niż lubili. Król miał doń słabość i przywykł wszystkie uwagi
odeń przyjmować; gdyby pan de Duras chciał, wiele łask królewskich byłby mógł dla siebie uzyskać. Rozchorował się na wodną
puchlinę i umarł mając już buławę marszałkowską. Bronił się
śmierci jakiś czas, w końcu trzeba było się poddać i sam zrozumiał
doskonale, że już nie ma dlań ratunku. Przyszedł do gabinetu
pożegnać się z królem, który rozczulił się do łez i bardzo serdecznie z nim mówił. Zapytał też, co mógłby dla niego uczynić. Pan
Duras nie prosił o nic i nic też nie otrzymał, choć pewne jest, iż
od niego tylko zależało, żeby swoje stanowisko czy gubernatorstwo synowi przekazać. Nie zadbał o to.
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NINON DE LANCLOS (1615—1705)

Ninon, sławna kurtyzana, znana jako panna de Lanclos, od
chwili kiedy wiek kazał jej porzucić swój proceder, była nowym
przykładem triumfu występku kierowanego sprytem, łagodzonego
pewnymi cnotami. Wrzawa koło jej osoby, a jeszcze bardziej zamęt wywołany przez nią wśród najlepiej urodzonej i znacznej
młodzieży, zmusiły królową matkę, która nie bez powodu niezwykle była wyrozumiała dla osób swawolnej i więcej niż swawolnej konduity, do posłania jej rozkazu, żeby usunęła się do
klasztoru. Jeden z sądowych urzędników Paryża zaniósł jej list
królewski; przeczytała go i widząc, że nie zaznaczono w nim, do
którego klasztoru ma się udać, powiedziała nie tracąc animuszu:
„Ponieważ królowa jest tak dobra, że pozostawia mi wybór klasztoru, do którego mam się usunąć, proszę, byś zechciał pan jej
powiedzieć, że wybieram zakon franciszkanów6 w Paryżu" i oddała mu pismo królewskie z pięknym dygiem. Urzędnik, zaskoczony tak bezprzykładną bezczelnością, zgłupiał i nie znalazł słowa odpowiedzi, królowa zaś uznała ją za tak dowcipną, iż zostawiła Ninon w spokoju. Nigdy ta pani nie miała więcej jak jednego
kochanka naraz, jednak adoratorów tłumy, a kiedy znudził ją
ten, który był w tej chwili uprzywilejowany, oświadczała mu to
otwarcie i brała innego. Porzucony mógł sobie płakać i jęczeć
do woli: wyrok był nieodwołalny. Zdobyła sobie taką władzę, że
nikt by się nie ośmielił szukać pomsty na swym szczęśliwym
następcy, będąc aż nazbyt zadowolony, że jest przyjmowany nadal
jako przyjaciel domu. Czasami swemu aktualnemu kochankowi,
o ile bardzo się jej podobał, dochowywała wierności, kiedy ten
był na wyprawie wojennej.
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La Chastre, mając właśnie wyjechać, dopominał się, żeby zaliczyła go w poczet tych wyróżnionych. Ponoć Ninon nie obiecała
mu tego dość wyraźnie. Był na tyle głupi, a głupi był w rzeczysamej, i poza tym zarozumiały, że zażądał pisemnej obietnicy.
Dała mu ją. Zabrał liścik ze sobą i bardzo się nim przechwalał.
Ninon nie bardzo dochowywała obietnicy i za każdym razem,
łamiąc ją wołała: „O poczciwy bileciku u la Chastre'a!" Szczęśliwiec posiadający jej łaski zapytał w końcu, co te okrzyki mają
oznaczać. Wytłumaczyła mu; powtórzył tę historię i okrył
la Chastre'a śmiesznością, która dotarła aż do wojska, w którym
się znajdował.
Ninon miała przyjaciół spośród wielkich ludzi, a przy tym
tyle sprytu, że zachowała przyjaźń wszystkich i pilnowała, żeby
byli między sobą w zgodzie, a w każdym razie, żeby nie dochodziło do żadnych awantur. Wszystko odbywało się u niej z zachowaniem wszelkich pozorów przyzwoitości i szacunku, czego
nawet najlepiej urodzone panie rzadko umieją przestrzegać, jeżeli
ulegną namiętności. Dzięki temu miała za przyjaciół całą śmietankę dworu i takie sobie wyrobiła stanowisko, że należało do
dobrego tonu być przyjmowanym u niej, a co więcej, słusznie
się o to ubiegano, gdyż zawiązywały się tam najbardziej korzystne znajomości. Nigdy nie było u niej zbyt hałaśliwych rozmów,
hazardowych karcianych rozgrywek czy śmiechów nieprzystojnych, nigdy kłótni lub swobodnych rozmów o sprawach religii
czy państwa. Natomiast błyszczał dowcip, słyszało się najnowsze
i dawniejsze wiadomości, dowiadywano się o miłosnych przygodach, unikając jednak obmowy. Konwersacja była lekka, subtelna,
podtrzymywana jej dowcipem i rozległą erudycją w rzeczach
współczesnych i dawnych. Szacunek — w przedziwny sposób
umiała go sobie zyskać — ilość i znaczenie przyjaciół i znajomych nie opuściły jej wówczas, gdy uroda przestała już przyciągać i kiedy przyzwoitość i obyczaj nie pozwoliły jej już
mieszać spraw ciała do spraw ducha. Znała wszystkie intrygi
dawnego i współczesnego dworu, zarówno poważne, jak inne;
konwersację prowadziła uroczą, była bezinteresowna, wierna,
umiała dochować tajemnicy, godna zaufania w najwyższym
stopniu. Gdyby nie jej słabostki, można by powiedzieć, że była
cnotliwa i bardzo uczciwa. Często ratowała przyjaciół zarówno
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darami, jak pożyczkami; dla nich mieszała się do poważnych
spraw; przechowywała bardzo wiernie złożone u niej skarby, jak
i ważne tajemnice. Wszystko to zyskało jej opinię i szacunek
zupełnie wyjątkowy.
Była bliską przyjaciółką pani de Maintenon przez cały czas,
gdy ta mieszkała w Paryżu. Później pani de Maintenon nie lubiła,
gdy jej o Ninon mówiono, lecz nie ośmielała się jej zaprzeć.
Od czasu do czasu pisywała do niej przyjaźnie aż do śmierci.
Lanclos (Ninon przybrała to nazwisko z chwilą, gdy zerwała ze
swym procederem młodości, dość długo zachowanej) nie była
równie wstrzemięźliwa i kiedy zdarzyło się jej bardzo być
przejętą czymś czy kimś, a starała się, by nie trafiało się to
zbyt często, pisywała do pani de Maintenon, która oddawała jej
żądaną usługę szybko i bardzo skutecznie. Jednak od czasu
gdy pani de Maintenon poszła w górę, widziały się tylko dwa
lub trzy razy, i to w wielkiej tajemnicy. Lanclos miała odpowiedzi nadzwyczajne. Trudno zapomnieć między innymi dwie, które
dała marszałkowi de Choiseul7: jedna była doskonałą nauczką,
druga stworzyła bardzo zabawną scenę.
Choiseul, należący do jej najdawniejszych przyjaciół, był
szarmanckim i pięknym człowiekiem. Stosunki miał z panem
de Louvois najgorsze i przeklinał swój los, aż król, wbrew
ministrowi, przedstawił go do orderu [Sw. Ducha] w 1688 roku.
Nie liczył nań zupełnie, choć pochodził z najlepszej szlachty
i był jednym z najstarszych i najlepszych naczelnych dowódców.
Gdy więc dostał order, nie posiadał się z radości i z zachwytem
przyglądał się swej osobie ozdobionej błękitną wstęgą. Lanclos
złapała go na tym dwa lub trzy razy. W końcu, zniecierpliwiona,
wobec całego towarzystwa powiedziała: „Panie hrabio, jeżeli jeszcze cię na tym złapię, wyliczę panu również twych kolegów."
W rzeczy samej tyle jeszcze osób otrzymało to odznaczenie,
że aż na płacz się zbierało, i to jakich, i ilu w porównaniu do tych
z roku 1724 i jeszcze z paroma innymi później! Poczciwy marszałek był uosobieniem wszelkich cnót, lecz mało zabawny i niezbyt
dowcipny. Po długiej wizycie Lanclos ziewa, przypatruje mu się,
wreszcie woła: „Panie, ileż to cnót muszę znienawidzić!" — co
stanowi cytat, nie wiem już z jakiej sztuki teatralnej. Można
sobie wyobrazić, jak wielki śmiech i jak wielki skandal wywołało
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to powiedzenie. Ten jej koncept jednak wcale ich nie poróżnił.
Lanclos przeżyła przeszło osiemdziesiąt lat, zawsze zdrowa, odwiedzana, szanowana. Poświęciła Bogu ostatnie swoje lata, a jej
śmierć była sensacją. Wyjątkowość tej postaci sprawiła, że więcej
miejsca jej poświęciłem.
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DALSZY CIĄG WOJNY SUKCESYJNEJ HISZPAŃSKIEJ

[W roku 1706 król przyznał marszałkowi de Villars dalsze raty po
50000 liwrów rocznie, pobierane wprost z kasy Lyonu, gdzie był gubernatorem. Poprzednio stanowiły one spłaty sumy 300 000, otrzymanej jako
darowizna; odtąd przedłużone zostały jako stała pensja. Mansereau, wielki
sędzia nadworny, dostał prawo pobrania 300 000 liwrów, a Beringhen,
pierwszy koniuszy, 400 000, na wypadek gdyby ich godności nie przeszły na
dzieci.
Kardynał de Noailles stanął znów u progu niełaski za jansenizm.
Armie na kampanię w roku 1706 podzielone zostały, jak następuje:
książę de Vendôme dostał Włochy; król ofiarował mu patent na generała-marszałka, czego odmówił, gdyż dążył do stanowiska głównodowodzącego,
i to nie na mocy patentu, lecz urodzenia, jako książę krwi królewskiej,
choć z linii nieślubnej.
Tessé poszedł do Katalonii, Berwick do Portugalii, Villars pozostał
w Niemczech, Villeroy we Flandrii, a Marsin nad Mozelq.
Maulévrier popełnił samobójstwo z miłości do księżnej Burgundzkiej,
a ksiądz Polignac, który nie był jej obojętny, wysłany został do Rzymu.]
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KARDYNAŁ DE POLIGNAC (1661—1741)

Ksiądz de Polignac był człowiekiem doskonale zbudowanym,
o pięknej twarzy, bardzo dowcipny, pełny wdzięku, o doskonałych
manierach, wszechstronnym wykształceniu, przemiłym sposobie
mówienia, głosie pięknym, wymowie łagodnej, męskiej, ścisłej;
dobierał właściwych słów, zwrotów pełnych wdzięku, wyrażeń
tylko sobie właściwych; wszystko, co mówił, było na czymś
oparte, wszystko miało moc przekonywania. Nikt nie był tak
biegły w literaturze pięknej. Czarował sztuką przedstawiania
spraw najbardziej oderwanych w sposób zrozumiały dla każdego
i zabawnymi opowiadaniami. Uprawiał po trochu wszystkie
sztuki piękne, znał się na wszelkich wyrobach i wszelkich
zawodach. Gdy chodziło o jego zawód: naukę i funkcje księżowskie, to trzeba przyznać, że tu był najsłabszy. Dbał o sympatię
zarówno służącego czy pokojówki, jak ich pana i pani. Zmierzał
zawsze, by poruszyć serce, umysł i wzrok. Rozmawiając z nim,
każdy czuł się dowcipny i wykształcony; mówił inaczej z każdym,
a łagodność i szacunek, jakie okazywał osobom, z którymi rozmawiał, sprawiały, że ogólnie go lubiano i podziwiano jego talenty.
Był jednakowoż zajęty wyłącznie swoimi ambicjami, niezdolny
do prawdziwej przyjaźni, wdzięczności czy głębszego uczucia dla
kogokolwiek prócz siebie. Fałszywy, marnotrawca, nie przebierający w środkach, nie krępujący się ani ludźmi, ani Bogiem.
Wszystko jednak umiał ukryć tak dobrze, że z łatwością oszukiwał. Lubił kobiety więcej z kokieterii, swawoli i ambicji niż ze
skłonności do rozpusty; przy sercu fałszywym i ciemnej duszy, nie
miał jasnego sądu, żadnej umiejętności w wyborze właściwego
postępowania, żadnej jasności umysłu, a to wszystko, przy zwod-
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niczych pozorach pełnych wdzięku, sprawiało, że zaprzepaszczał
każdą zleconą sobie sprawę.
Mając postać i zdolności, które łatwo mogły imponować, posiadał również urodzenie przy małej fortunie, co chroniło go
przed zawiścią i zjednywało mu łaski i ustępstwa. Zdobył sobie
wszystkich, damy dworu najbardziej urocze oraz starsze, ale
mające największe znaczenie, mężczyzn najwybitniejszych stanowiskiem, wyróżnianych względami i szacunkiem, oraz osoby
obu płci nadające ton towarzystwu. Przez cały czas celem, do
którego dążył, była purpura kardynalska. Dwa razy przystępował
do starań o uzyskanie patentu i dwa razy rezygnował. Wykłady,
seminaria, nauki potrzebne do uzyskania nominacji na biskupa,
wszystkie te sprawy były dlań wstrętne, nie mógł się przemóc, by
się do nich poważnie zabrać. Potrzebował ,do szczęścia spraw
wielkich, wielkich intryg. Intrygi kardynała de Bouillon, z którym się związał, bardzo go od wymarzonej purpury oddaliły,
a parokrotnie omal że nie zgubiły zupełnie. Wiele razy wybawił
go Torcy, którego ze względu na swe widoki otaczał szczególnymi
względami i który zawsze pozostał oddanym mu przyjacielem.
Po ostatnim powrocie do łask cały kwiat towarzystwa dworskiego
stale go otaczał; błyszczał w nim wspaniale i cieszył się powszechnym autorytetem. Nawet sam król obdarzał go swą łaską dzięki
panu du Maine, którego żonie oddał swój los w ręce. Brał udział
w każdej wyprawie do Marly i każdy ubiegał się o przyjemność
korzystania z jego towarzystwa i uroków. A miał ich dość dla
każdego, w zależności od stanu, osoby i umysłu.
Przy całym jego dowcipie i sprycie wyrwało mu się kiedyś
pochlebstwo, którego nędzę zauważono i które pozostało w pamięci i pogardzie dworzan. Szedł za królem po jego ogrodach
w Marly; wtem spadł deszcz, król powiedział coś uprzejmego
o jego stroju, niezbyt chroniącym właściciela. „Nic to, Wasza
Królewska Mość — odpowiedział — deszcz z Marly nie moczy."
Śmiano się z tego bardzo i bardzo mu to pochlebstwo wzięto
za złe.
Choć tak dobre było jego położenie, sytuacja Nangisa, którą ów
stale się cieszył, i ta, w której chwilowo znalazł się Maulévrier,
podnieciły jego zazdrość. Chciał zdobyć dla siebie to samo. Obrał
te same drogi: pani d'O, marszałkowa de Coeuvres zostały jego
przyjaciółkami; starał się, by go wysłuchano, i został wysłuchany.
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Wnet ośmielił się stawić czoło niebezpieczeństwu szwajcarów,
pięknych nocy i ogrodów w Marly. Nangis oczerniał. Maulévrier,
choć postawiony poza nawiasem po powrocie z Hiszpanii, wpadł
w jeszcze większą wściekłość. Księdza nie ominął ich los: wszystko
zauważono, mówiono o tym cichutko, zachowując na zewnątrz
milczenie. Zwycięstwo nad swym wiekiem już mu nie wystarczało,
chciał mieć coś solidniejszego. Znajomość sztuk, literackie talenty,
wiedza, sprawy, które prowadził w swym życiu, dawały mu w jego
pojęciu prawo do ubiegania się o przyjęcie do gabinetu księcia
Burgundzkiego, z czego obiecywał sobie bardzo wiele, gdyby
się raz doń dostał.
By się tam wkręcić, trzeba było zdobyć sobie tych, którzy
posiadali doń klucze. Człowiekiem takim był książę de Beauvillier, który po zakończeniu edukacji młodego księcia zachował
jego pełne zaufanie. Ministerstwo i posiadane stanowisko wypełniały mu cały czas. Nie był ani człowiekiem uczonym, ani bardzo
oczytanym, nasz ksiądz zaś nie posiadał przyjaciela, który by był
w bliskich z nim stosunkach. Nie mógł więc tu uderzyć wprost.
Jednak książę de Chevreuse, pozornie mniej zajęty (a to „pozornie" będę miał wkrótce okazję wyjaśnić bliżej), Chevreuse, mówię,
wydał się księdzu bardziej dostępny. Można było do niego dotrzeć
przez literaturę i nauki, a raz złapany na wędkę, stawał się
już łatwy. Od tej więc strony przypuszczono atak. Wpierw
zwrócono jego uwagę w czasie krótkich chwil, kiedy przebywał
u króla podczas oficjalnych przyjęć, później zwabiono na haczyk
jakiegoś problemu czy też zagadnienia wartego pogłębiania, jeszcze
później zatrzymano łatwo już i na dłużej w galerii, wreszcie
ksiądz de Polignac otwarł sobie drzwi jego gabinetu, tak szczelnie zwykle zamknięte. Niewiele czasu minęło, a oczarował pana
de Chevreuse. Szczęśliwym przypadkiem spotkał tam pana de
Beauvillier; okazał się skromny, powściągliwy, zawsze śpieszący
się do wyjścia. Powoli pozwolił się zatrzymywać w chwilach
wytchnienia. Chevreuse chwalił go przed swym szwagrem; ksiądz
dawał stale pilne na wszystko baczenie. Obaj książęta stanowili
jedno serce i jedną duszę. Podobając się jednemu, pozyskał sobie
drugiego, a będąc przyjmowany u księcia de Chevreuse, wnet
i do księcia de Beauvillier wstęp zdobył.
Byli to dwaj ludzie wyłącznie zajęci swoimi obowiązkami, żeby
już nie powiedzieć: pogrążeni w nich po uszy, i w centrum
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dworu, gdzie stanowiska ich i łaski, jakimi byli darzeni, czyniły
z nich pierwsze osobistości, żyli jak w pustyni i w całkowicie
dobrowolnej nieświadomości wszystkiego, co się wokół działo.
Oczarowani księdzem de Polignac, a nie wiedząc o nim nic więcej,
osądzili, że bardzo dobrze będzie zbliżyć człowieka tak wykształconego do księcia Burgundii, który również był bardzo wykształcony
i w całej pełni mógł bawiąc się nią wykorzystać rozmowę, jaką
ksiądz będzie umiał z nim prowadzić. Postanowić, zechcieć i dokonać — to dla nich było jedno i oto de Polignac osiągnął szczyt
swoich marzeń. Niedługo zobaczymy, jak daleko zaszedł de Polignac w stosunkach z księciem, lecz jeszcze nie pora o tym
mówić. Na razie musimy trochę się cofnąć.
Widziałem, jak de Polignac kręci się przy de Chevreuse, by
zdobyć jego względy. Na moje nieszczęście litość nie zamykała
mi oczu na świat, tak jak obu książętom. Pewnego wieczoru
udałem się do Marly i jak to czyniłem prawie co dzień, poszedłem na rozmówkę z księciem de Beauvillier. W owym czasie
zaufanie, jakim mnie darzył, przerastało znacznie mój wiek i wolno mi było, a nawet weszło już w zwyczaj, że rozmawiałem
z nim o wszystkim, nawet o nim samym. Powiedziałem mu więc
o wszystkich zauważonych przeze mnie manewrach księdza de
Polignac i o księciu de Chevreuse. Dodałem, że nie ma na dworze
dwu innych ludzi, którzy by mniej do siebie pasowali, że z wyjątkiem Torcy, wszyscy, z którymi ten ksiądz był najściślej
związany, byli dla niego szczeblem do kariery, że od niedawna
dopiero widzę, jak tworzy się ten nowy sojusz, że pan de Chevreuse daje się oszukiwać księdzu i będzie dlań tylko tym
pomostem, po którym Polignac ma się dostać do niego, księcia
de Beauvillier, oczarować go swą wymową, tak jak zdobył księcia
de Chevreuse zagadnieniami naukowymi, że wreszcie celem tych
wszystkich zabiegów jest wkraść się w łaski księcia Burgundii.
Zabrałem się do tego zbyt późno, Beauvillier był już podbity;
nie nawiązał był jednak jeszcze stosunków zbyt ścisłych i w rezultacie nie powstał jeszcze w jego umyśle projekt zbliżenia
Polignaca do młodego księcia. „No dobrze — powiedział — do
czego mają prowadzić twoje wywody i jaki wyciągasz z nich
wniosek?" — „Uważam — odrzekłem — że obaj nie wiecie, kim
jest ten ksiądz, obaj dacie mu się oszukać, wprowadzicie go do
księcia Burgundzkiego, a to jest wszystko, czego od was ocze-
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kuje." — „Lecz gdzież jest w tym oszukaństwo? — przerwał mi
książę. — Jeżeli w samej rzeczy rozmowa z nim może przynieść
korzyści księciu Burgundii, cóż lepszego można uczynić, jak
znajomość tę mu ułatwić?" — „Doskonale — powiedziałem —
przerywasz mi, książę, i mówisz swoje, ja zaś przepowiadam
(a znam go dobrze), że wy obaj jesteście tymi, którzy ze wszystkich ludzi będących na dworze najmniej mu przypadacie do
gustu, i gdy raz poczuje się mocno w siodle, oczaruje księcia
Burgundzkiego jak syrena zwodnicza, was zaś obu, którzy tak
słusznie sądzicie, iż posiadacie całkowicie umysł i serce waszego
wychowanka, usunie stąd i stamtąd i sam rozpanoszy się na
waszym miejscu." Gdym skończył, twarz księcia zmieniła się,
przybrał wyraz niezadowolony i powiedział surowo, że nie może
słuchać mnie dłużej, że pozwalam sobie przekraczać granice, że
mam najgorsze wyobrażenie o wszystkich, że to, co mu prorokuję,
nie powstało nawet w umyśle księdza, a tym bardziej nie leży
w jego możliwościach, i wreszcie, że nie życzy sobie więcej mówić
na ten temat i prosi, bym już nigdy z nim o tym nie rozmawiał.
„Książę — odpowiedziałem na to równie zagniewany — obiecuję
zastosować się do rozkazu, lecz przekonasz się o prawdziwości
mych słów, choć nigdy ni słowa o tym nie wspomnę." Przez
chwilę milczał sztywny i może zbity z tropu; podjąłem inny temat,
odpowiedział i mówiliśmy ze sobą tak, jakby nic nie zaszło.
Tu trzeba się zatrzymać, aż do innego momentu, a przypatrzyć
się bliżej okrutnym wydarzeniom roku, w który teraz wchodzimy.
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KLĘSKI FRANCJI (1706)

[Villeroy, dowodzący we Flandrii, wydał, wbrew wyraźnym rozkazom,
w dniu 23 maja 1706 roku, wojskom sprzymierzonym pod wodzą księcia
Marlborough bitwę pod Ramilles i poniósl całkowitą klęskę. Odwołano
go wówczas, a na jego miejsce przyszedł Vendôme, do Włoch zaś książę
Orleański, dawny książę de Chartres, przyjaciel Saint-Simona. Sparaliżowany przez przydanych mu do pomocy Marsina i la Feuillade'a, zostaje
rozbity przez księcia Eugeniusza Sabaudzkiego pod Turynem, gdzie ginie
Marsin. Odpowiedzialność zostaje jednak trafnie rozłożona i niełaska dotyka tylko la Feuillade'a, książę zaś Orleański obejmuje komendę w Hiszpanii.
Poza tym na rok 1707 do Włoch idzie Tessé, nad Ren zaś — Villars.
Chamillart, jako minister wojny i finansów, nie mógł sobie dać rady
z obu resortami, zwłaszcza wobec trudności, w jakiej oba się znalazły.
Poza pracą męczył go jeszcze obowiązek asystowania na naradach u króla
stojąco. Dymisja nie zostaje przyjęta, gdyż Ludwik XIV nie chce dopuścić,
by znowu rozpętała się walka między dwoma ministerstwami, jaka wrzała
za czasów Colberta i Louvois. Chamillart zachorował. Jednak dopiero
w 1709 roku, wskutek ogólnej nienawiści, jaką wywoływały wysokie podatki, król go zwolnił z obu stanowisk.
Aby poprawić rozpaczliwą sytuację gospodarczą, dwaj wybitni ludzie:
marszałek Vauban i Boisguilbert8, parlamentarzysta, składają niezależnie
od siebie jednakowy projekt uzdrowienia skarbu przez uproszczenie podatków i bardziej sprawiedliwy ich rozkład na klasy dotąd uprzywilejowane,
jak szlachta i duchowieństwo. Obaj popadli natychmiast w niełaskę, drukowane ich prace skazane zostały na pręgierz, a rozgoryczony tym Vauban
rozchorował się i umarł.
Skutkiem zwycięstwa pod Turynem książę Eugeniusz Sabaudzki zdobył
dla Koalicji wszystkie posiadłości włoskie Hiszpanii, po czym przeniósł
wojnę do Prowansji; nie udało mu się jednak zdobyć Tulonu. Przy okazji
sukcesu w Prowansji powstał spór kompetencyjny między ministrem
Chamillartem a kanclerzem Pontchartrain.]
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KSIĄŻĘ DE VENDOME I ALBERONI (1706)

Dwór i Paryż stały się w tym czasie widownią zaiste niezwykłego zjawiska. Pan de Vendôme nie przyjeżdżał ani razu
z Włoch, od chwili kiedy objął stanowisko po marszałku de Villeroy, po sprawie Cremony. Bitwy, w których odniósł większy czy
mniejszy sukces, zdobyte warownie, władza, którą uzyskał, sława,
którą sobie przypisywał, niepojęte łaski u króla — wszystko to
sprawiło, iż zapragnął przybyć na dwór, by w pełni cieszyć się
tak wspaniałą pozycją, która z daleka przekraczała wszystko, co
mógłby sobie kiedyś wymarzyć. Nim jednak przywitamy w Paryżu człowieka, który tak nieprawdopodobną zrobił karierę
i o którym mówiłem do tej pory tylko mimochodem, dobrze
będzie, jeżeli poznamy go lepiej i wejrzymy w pewne szczegóły
mogące zadziwić i ukazać go takim, jakim był naprawdę.
Książę Parmy miał pertraktować w pewnej sprawie z księciem
Vendôme. Wysłał doń biskupa parmeńskiego, który dość był
zaskoczony, gdy książę przyjął go na swoim sedesie, a jeszcze
więcej, gdy w czasie rozmowy wstał, by się przed nim wytrzeć.
Był tak bardzo oburzony, że, nie powiedziawszy ani słowa, nie
kończąc tego, co zaczął, wrócił do Parmy i oświadczył swemu
panu, że po tym, co go spotkało, do końca życia noga jego nie
postanie u Vendôme'a. Alberoni9 był synem ogrodnika, przekonanym o swych zdolnościach. Włożył sutannę, by jako ksiądz
zdobyć sobie dostęp tam, gdzie by nie dostał się w kaftanie
ogrodnika. Był błaznowaty i spodobał się księciu Parmy, jak sługa,
który ma bawić swego pana; bawiąc się nim spostrzegł, że ma
on dużo sprytu i może się okazać zdolny do załatwiania i poważniejszych spraw. Nie uważał, by do sedesu księcia de Vendôme

34

należało wysyłać godniejszego posła, i zlecił mu prowadzić dalej
sprawę, której nie dokończył biskup.
Alberoni, nie obawiając się, by honor jego ucierpiał, a wiedząc
dobrze, jakim jest książę Vendôme, postanowił pozyskać go za
każdą cenę, byle załatwić sprawę ku zadowoleniu swego pana
i zdobyć przez to jego łaski. Pertraktował więc z księciem siedzącym jak zwykle na swym sedesie, rozweselał Vendôme'a dowcipami przyjmowanymi tym lepiej, że poprzednio Alberoni dużo
już mu powiedział pochlebstw. Vendôme postąpił z nim tak jak
i z biskupem i obtarł się w jego obecności. Na ten widok Alberoni
zawołał: „O culo di angelo!" — i podbiegł, by tę część ciała
pocałować. Nic nie wpłynęło tak dobrze na pomyślne załatwienie
jego poselstwa jak to upodlenie. Książę Parmy z racji swego
stanowiska miał niejedną sprawę do załatwienia z księciem
Vendôme, a widząc, jak szczęśliwie zaczął Alberoni, posługiwał
się nim nadal przy księciu. Alberoni zaś postanowił zjednać sobie
sympatie pana, zdobywając na razie przychylność ważniejszych
spośród służby, poufaląc się ze wszystkimi, przedłużając wizyty.
Księciu Vendôme lubiącemu wyszukane dania przygotowywał
zupy z sera i inne przedziwne potrawy, którymi książę się zachwycał. Chciał, by Alberoni jadł je razem z nim, i dzięki temu
tamten tak się do księcia zbliżył, że, spodziewając się większej
kariery w tym cygańskim i wariackim domu niż na dworze swego
pana, gdzie, jak sądził, był zbyt małym pionkiem, działał tak, że
zdobył sobie miłość księcia Vendôme i wpoił weń sąd, że podziw
i przywiązanie, jakie dla niego żywi, każą mu poświęcić wielki
los, jakiego mógłby oczekiwać w Parmie. Tak zmienił pana;
wkrótce zaś nie rezygnując z zawodu błazna i specjalisty od
przygotowywania przedziwnych potraw, wtykał już nos w korespondencję księcia Vendôme, zdobył pozycję, jaką sobie upatrzył,
stał się pierwszym jego sekretarzem i tym, któremu książę powierzał wszystkie sprawy osobiste i największe tajemnice. Bardzo
się to nie podobało innym. Zazdrość doszła do tego stopnia, że...*
pokłóciwszy się z nim podczas pochodu wojsk, przepędził go ponad
tysiąc kroków, waląc kijem na oczach całego wojska. Książę
wyraził swoje niezadowolenie, lecz na tym tylko się skończyło,
Alberoni zaś, nie będąc człowiekiem, który by dla takiego głupstwa
* W rękopisie puste miejsce na nazwisko.
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wypuścił zdobycz rokującą tak piękne nadzieje, uczynił sobie
z tego zasługę, a pan jego, który coraz więcej w nim gustował
i wszystko mu powierzał, wprowadził go we wszystkie swoje
sprawy, bardziej jako zaufanego przyjaciela niż jako sługę, i całe
jego otoczenie, nawet najznamienitsi ludzie z jego wojska, poczęli
zabiegać o względy nowego pupila.
12 lutego 1708 roku Vendôme przybył wprost do Marly, gdzieśmy wtedy byli. Zrobił się ruch i hałas niesłychany: gońcy,
tragarze lektyk, cała służba dworska rzuciła wszystko, by otoczyć
jego podróżną lektykę. Ledwo wszedł do swego pokoju, już cały
dwór się tam znalazł. Książęta krwi, tak dotknięci tym, że jego
przed nimi do służby powoływano z wielu jeszcze innych powodów, przybiegli pierwsi. Łatwo można przewidzieć, że dwaj
bastardzi nie kazali na siebie czekać. Przybiegli też ministrowie,
a dworzanie tak gorliwie stawili się w komplecie, że w salonach
pozostały tylko damy. Pan de Beauvillier znajdował się w tym
czasie w Vaucresson, jeżeli zaś chodzi o mnie, to zadowoliłem
się rolą widza w tym przedstawieniu i nie poszedłem oddawać
czci bóstwu.
Król i delfin posłali po niego i kiedy tylko zdołał się przebrać
pośród całego tego tłumu, zaniesiono go raczej, niż odprowadzono
do salonów. Delfin kazał przerwać koncert, któremu się właśnie
przysłuchiwał, i podszedł go uściskać. Król, odbywający u pani
de Maintenon konferencję z Chamillartem, posłał znów po niego,
przeszedł na jego spotkanie z małego gabinetu, w którym pracował, aż do wielkiego, ucałował go parę razy, chwilę z nim
rozmawiał, później oznajmił, że nazajutrz będzie mógł swobodnie
dłużej z nim pomówić. W samej rzeczy w dniu następnym ponad
dwie godziny konferował z księciem Vendôme u pani de Maintenon.
Pod pretekstem odpoczynku po pracy Chamillart wydał na jego
cześć w Etang dwudniowe wspaniałe przyjęcie. Za jego przykładem Pontchartrain, Torcy, a później inni najwięksi magnaci
czynili to samo sądząc, iż w ten sposób najłacniej zyskają względy
króla. Wszyscy starali się wzajemnie prześcignąć w fetowaniu
księcia, tak że Vendôme, zatrzymywany i poszukiwany, nie mógł
wszystkiemu sprostać. Ubiegano się o przywilej wydania przyjęcia
na jego cześć, ubiegano się o zaszczyt zdobycia zaproszenia wraz
z nim. Nigdy niczyj triumf nie był tak wielki; każdy jego krok
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jeszcze ten triumf powiększał. Nie przesadzę, jeżeli powiem, że
wszyscy gaśli przy nim: książęta krwi, ministrowie i najwięksi
panowie. Przestając z nim, lepiej tylko ukazywali, na ile ich
przewyższa, a sam król zdawał się istnieć tylko po to, by jeszcze
wielkość jego zwiększyć.
Lud przyłączył się do tego ogólnego nastroju, zarówno w Wersalu, jak i w Paryżu, gdzie książę chciał radować się widokiem
tak wielkiego entuzjazmu, pod pretekstem wizyty w Operze.
Całą drogę towarzyszyły mu okrzyki i wiwaty, przejazd jego był
zapowiedziany; wszystkie miejsca w Operze zamówione z góry,
duszono się wszędzie, wydano podwójną ilość biletów, jak na
premierę.
Vendôme, przyjmując wszystkie hołdy z zupełną swobodą,
dziwił się jednak skrycie temu zbiorowemu szaleństwu. Choć nie
miał zamiaru dłużej bawić we Francji, obawiał się, że ten entuzjazm nie wytrzyma dłuższej próby. By stać się cenniejszym,
uprosił króla o pozwolenie na wyjazd do Anet, między jedną
wyprawą do Marly a drugą, w Wersalu zaś pozostał tylko dwa
dni, z czego jeszcze jedną nocą łaskawie obdarował delfina
w Meudon. Vendôme z nieliczną garstką wybranych nie zainstalował się jeszcze dobrze w Anet, gdy cały dwór opustoszał,
zaś pałac i wieś w Anet napełniły się aż po stropy. Delfin, książęta krwi, ministrowie urządzali tu polowania: stało się to
nakazem dobrego tonu, na który każdy się silił. Wbity w pychę
przyjęciem tak niesłychanym i tak wytrwałymi hołdami, Vendôme
przyjmował lekceważąco cały ten tłum dworaków, a tak wielkim
było upodlenie, iż przypisywano to wiejskim obyczajom i nie przestawano się tłoczyć. Król, który zawsze czuł się bardzo obrażony,
gdy opuszczano go z jakiegokolwiek powodu, cieszył się z tego,
z ciszy Wersalu porzuconego dla Anet, i pytał jednych, czy już
tam byli, a innych, kiedy się wybierają.
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ZGON PANI DE MONTESPAN (1707)

Inna śmierć narobiła znacznie więcej hałasu, choć była to
śmierć osoby dawno odsuniętej od wszystkiego, która nie zachowała nic z wielkiego wpływu, tak długo będącego jej udziałem.
Była to śmierć pani de Montespan, zmarłej nagle u wód w Bourbonne w wieku sześćdziesięciu sześciu lat, w piątek 27 maja,
o trzeciej godzinie nad ranem.
Opowiadając o jej panowaniu nie będę mówił o okresie,
którego jeszcze nie pamiętam. Powiem tylko o tym, o czym mało
ludzi wie, że to, iż została kochanką króla, było znacznie więcej
winą męża niż jej. Zwierzyła mu się ze swego podejrzenia, że
król ją kocha, zapewniła go nawet, że nie może mieć co do tego
żadnych wątpliwości. Twierdziła, że zabawa urządzona przez
króla była wydana na jej cześć; nalegała, zaklinała męża na
wszystkie świętości, by zabrał ją do swych majątków w Gujennie
i pozostawił tam, dopóki król o niej nie zapomni i zajmie się
kimś innym. Nic nie było w stanie zmusić pana de Montespan do
wysłuchania jej prośby. Wnet przyszło mu tego żałować, tym
bardziej że, na swoje nieszczęście, przez całe życie aż do śmierci
był w niej zakochany, choć nigdy już nie chciał jej widzieć od
chwili, kiedy zaczął się jej romans. Nie będę mówił również o coraz to pogłębiającym się strachu przed diabłem, co powodowało
jej oddalanie się od dworu, a w innym miejscu opowiem o pani
de Maintenon, która wszystko jej zawdzięczała, stopniowo zajmowała jej miejsce, zaszła wyżej od niej i karmiła ją długo najstraszliwszym jadem, by w końcu całkowicie usunąć ze dworu. Tego,
czego nie ośmielił się zrobić nikt, a królowi było trudno uczynić,
podjął się książę du Maine, jak już mówiłem, a biskup Meaux
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dokończył dzieła. Pani de Montespan odeszła we łzach i z wściekłością w sercu i nigdy nie darowała synowi, który tą niesamowitą usługą zdobył sobie na zawsze serce i wszechmocne poparcie
pani de Maintenon.
Dawna kochanka znalazłszy schronienie w klasztorze Św. Józefa, niegdyś przez siebie ufundowanym, wiele potrzebowała
czasu, by się pogodzić z losem. Obwoziła się ze swoją samotnością
i niepokojami do Bourbonne, do Fontevrault, do majątków d'Antina i przez lata całe nie mogła przyjść do siebie. W końcu Bóg
poruszył jej serce. Grzech jej nigdy nie był połączony z całkowitym zapomnieniem: często opuszczała króla, by modlić się
w swym pokoju, nic nie zmusiłoby jej do złamania postu i przestrzegała go, zachowując wszelkie przepisy, przez cały okres
życia w grzechu. Rozdawała jałmużny, szanowała ludzi godnych
szacunku, nigdy śladu wątpliwości religijnych czy bezbożności.
Przy tym jednak władcza, dumna, niedostępna, szydercza, miała
wszystkie przywary zrodzone z władzy nieograniczonej i przekonania o własnej piękności. Kiedy postanowiła właściwie użyć
czasu, wbrew jej chęciom pozostawionego jej do zbawienia duszy,
poczęła szukać kogoś mądrego i światłego i oddała się w ręce ojca
de la Tour, owego przeora oratorianów, tak znanego dzięki swym
kazaniom, naukom duszpasterskim, przyjaciołom, roztropności
i zdolnościom rządzenia. Od tej chwili, aż do śmierci, nawrócenie
jej nie zostało zachwiane, a pokuta jej była coraz żarliwsza.
Należało najpierw zrezygnować z ukrytego przywiązania do
życia dworskiego i nadziei, których — choć złudne — długo
nie mogła się wyrzec. Wmówiła sobie, że tylko obawa przed
diabłem zmusiła króla do porzucenia jej, że ten sam strach, który
zręcznie wykorzystała pani de Maintenon, by ją ostatecznie
usunąć, stał się przyczyną jej niezmiernego wywyższenia, że wiek
i chorowitość rywalki mogły ją, panią de Montespan, od pani de
Maintenon uwolnić, że kiedy król stanie się wdowcem, nie będzie
żadnych przeszkód, by znów zapłonęła w nim namiętność ongiś
tak silna, a czułość dla ich wspólnych dzieci i pragnienie zapewnienia im wielkiego stanowiska może jeszcze uczucie to podsycić.
Wreszcie uwolniony od wyrzutów sumienia, dawny pan jej serca
będzie mógł przelać na nią wszelkie prawa, jakie posiada jej
nieprzyjaciółka.
Dzieci pani de Montespan żywiły tę samą nadzieję, składały jej
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wizyty i podtrzymywały z nią stosunki. Kochała je namiętnie
z wyjątkiem księcia du Maine, który przez bardzo długi czas nie
był u niej wcale, a później odwiedzał tyle tylko, ile wymagała
przyzwoitość. Mało powiedzieć, że miała wpływ na troje pozostałych. Była to władza i używała jej bez ograniczenia. Obdarowywała je stale, i z życzliwości, i po to, by podtrzymać ich przywiązanie do siebie, a wreszcie w celu zachowania tej więzi
z królem, który nie utrzymywał z nią żadnych stosunków, nawet
za pośrednictwem dzieci. Gorliwość ich została zahamowana,
widywali ją odtąd rzadko, i to po otrzymaniu zezwolenia. Zrobiła
się teraz matką d'Antina, którego do tej pory była jedynie macochą, i zajęła się wzbogacaniem go.
Ojciec de la Tour zmusił ją do okropnie ciężkiej pokuty: miała
przeprosić męża i oddać się w jego ręce. Napisała sama najpokorniejszy list i ofiarowywała się, że wróci, jeżeli raczy ją przyjąć, lub uda się tam, gdzie zechce jej rozkazać. Kto znał panią
de Montespan, będzie wiedział, jak heroiczna była ta ofiara.
Miała jej zasługę, nie musząc cierpieć skutków; pan de Montespan
kazał jej odpowiedzieć, że nie chce ani jej powrotu, ani wydawać
jej poleceń, ani słyszeć o niej do końca życia. Po jego śmierci
nałożyła żałobę jak zwyczajna wdowa, lecz prawdą jest, że ani
przedtem, ani potem nie użyła już nigdy ani liberii, ani herbów,
jakie porzuciła, i zawsze używała tylko mężowskich, bez żadnych
dodatków.
Stopniowo doszła do tego, że rozdała biednym wszystko, co do
niej należało. Pracowała dla nich wiele godzin dziennie, szyjąc
zgrzebną bieliznę, koszule i inne rzeczy, i skłaniała do tej samej
roboty swe otoczenie. Jej kuchnia, do tej pory bardzo wykwintna,
gdyż przepadała za dobrym jedzeniem, teraz stała się niesłychanie
prosta i pani de Montespan często pościła; rozmowy towarzyskie
i niewinną grę w karty przerywała modlitwami i o każdej godzinie dnia rzucała wszystko, by pomodlić się w swoim pokoju.
Umartwiała się stale; bielizna jej i prześcieradła były z najtwardszego płótna, które jednak przykrywała prześcieradłami i koszulami zwyczajnymi. Nosiła stale bransoletki, podwiązki i pas z kolcami, które często raniły ją do krwi, zaś język jej, kiedyś tak
ostry i wzbudzający tak wielki postrach, też znosił pokutę. Poza
tym tak ją dręczyła obawa śmierci, że opłacała parę kobiet, których jedynym zadaniem było stałe czuwanie u jej boku. Spała
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mając wszystkie firanki podniesione, przy wielu zapalonych świecach; czuwające przy niej niewiasty stale ją otaczały; chciała też,
by budząc się zawsze zastawać je przy rozmowie, żartach czy
jedzeniu, bo to miało je zabezpieczyć przed zaśnięciem.
Żyjąc w takich umartwieniach i pokucie, nie potrafiła jednak
nigdy wyzbyć się pretensji do ceremoniału przysługującego królowej, który uzurpowała sobie, kiedy była u szczytu powodzenia,
i od którego nie odstąpiła będąc na wygnaniu. Wszyscy byli tak
do tego przyzwyczajeni jeszcze z dawnych czasów, że zgadzano
się na to bez szemrania. Fotel jej opierał się oparciem o łóżko.
Daremnie ktoś szukałby w pokoju innego, nawet dla jej dzieci
z nieprawego łoża. Księżna Orleańska nie była pod tym względem
bardziej uprzywilejowana od innych. Książę Orleański i jego córka zawsze bardzo ją lubili i często składali jej wizyty. Dla nich
wnoszono fotele i dla księżnej Kondeuszowej, lecz ze swojego
pani de Montespan nigdy się nie ruszała i na myśl jej nie
przyszło ich odprowadzać. Księżna Orleańska nie przychodziła
prawie nigdy i dziwiła się tym obyczajom. Można sobie wyobrazić, jak byli przyjmowani inni. W pokoju były małe krzesełka
z oparciami, składane, ustawione po obu stronach fotela, jedne
naprzeciw drugich, a przeznaczone dla odwiedzających i dla
tych, którzy mieszkali z nią razem: siostrzenic, biednych panienek, panien i kobiet, które utrzymywała i które pomagały jej
przyjmować gości.
Cała Francja przychodziła do niej. Nie wiem, czemu przypisać,
że stało się to z czasem obowiązkiem. Damy dworu czuły się
obowiązane do składania hołdów jej córkom; mężczyźni bez specjalnych powodów czy okazji odwiedzali ją rzadko. Mówiła do
każdego jak królowa na dworze, która zaszczyt sprawia temu, do
kogo raczy się odezwać. Zawsze z największym szacunkiem zwracał się do niej każdy, kto do niej wchodził, ona sama zaś nie
składała wizyt nikomu, ani księciu Orleańskiemu, ani księżnej,
ani ich córce, ani Kondeuszom. Do tych, których chciała wyróżnić,
pisywała czasami, lecz nie do wszystkich, którzy ją odwiedzali.
Była otoczona majestatem, a przed bramą jej domu stale widniał
tłum stłoczonych pojazdów. Piękna jak jutrzenka aż do ostatnich dni życia, nigdy nie słabująca, a zawsze przekonana, że chora
i lada chwila umrze. Obawa ta utrzymywała ją w zamiłowaniu do
podróży, a w każdą drogę zabierała zawsze siedem czy osiem osób
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z towarzystwa. Zawsze urocza, w towarzystwie zachowywała się
z wdziękiem, który kazał wybaczać dumę i jej konsekwencje.
Trudno o bardziej wdzięczny umysł, wytworną uprzejmość, właściwe jej tylko wyrażenia, wymowę, wrodzoną jasność sądu, który
czynił jej rozmowę osobliwą, lecz uroczą, i której rodzaj tak się
udzielał, że siostrzenice i osoby ciągle z nią przebywające, jej
dworki i te, które, nie będąc nimi, były u niej chowane, wszystkie
od niej ten sposób rozmowy przejęły i dziś jeszcze można go
poznać u tych nielicznych osób, które z jej otoczenia pozostały.
Był to sposób mówienia właściwy całej jej rodzime, braciom i siostrom. Zajmowała się gorliwie czy może bawiła kojarzeniem
małżeństw, a szczególnie wydawaniem za mąż młodych panien,
że zaś nie pozostało jej wiele po wszystkich jałmużnach, jakie
rozdawała, swatała przeważnie biedę z nędzą. Nigdy od chwili
opuszczenia dworu nie poniżyła się prośbą o cokolwiek, czy to dla
siebie, czy dla kogokolwiek. Kiedy ostatni raz, jak to było w jej
zwyczaju, była w Bourbonne i nie w interesie, wypłaciła za dwa
lata z góry wszystkie, bardzo liczne pensje, jakie dawała osobom
biednym, prawie wszystkim pochodzącym ze zubożałej szlachty,
i podwoiła wszystkie jałmużny. Choć była w najlepszym zdrowiu
i sama to potwierdzała, mówiła, iż sądzi, że z tej podróży nie
wróci, a wszyscy biedacy dzięki tej wypłacie z góry będą mieli
czas poszukać sobie innego źródła utrzymania. W rzeczywistości
zawsze myślała o śmierci, mówiła o niej jak o czymś bardzo
bliskim, choć była w doskonałym zdrowiu i mimo całej obawy,
mimo pilnujących ją niewiast i stałego przygotowywania się do
tej chwili nie miała nigdy ani doktora, ani nawet chirurga.
Raptem jednej nocy poczuła się tak źle, że strzegące jej osoby
poleciły obudzić wszystkich domowników. Marszałkowa Coeuvres
przybiegła pierwsza i spostrzegła, że pani de Montespan dusi się
i traci przytomność. Kazała natychmiast, na swą odpowiedzialność, podać emetyki, jednak porcja była tak silna i skutek tak
wszystkich przeraził, iż zastosowano lek na powstrzymanie, co
może przypłaciła życiem.
Skorzystała z chwili polepszenia, by się wyspowiadać i przyjąć
sakramenty. Przedtem kazała zwołać całą służbę, nawet najniższą,
odbyła spowiedź publiczną ze swych publicznie popełnionych
grzechów i przepraszała za zgorszenie, którego tak długo była
Przyczyną, a nawet za swoje kaprysy, a uczyniła to z pokorą tak
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mądrą, tak głęboką, tak wielką wyrażającą skruchę, że trudno
o coś bardziej budującego. Z wielką pobożnością przyjęła następnie ostatnie sakramenty. Strach przed śmiercią, który przez całe
życie tak bardzo ją dręczył, opuścił ją nagle teraz i już nie dokuczał. Podziękowała Bogu w obecności wszystkich, że pozwolił
jej umierać daleko od dzieci swego grzechu i podczas całej choroby
ten jeden tylko raz o nich wspomniała. Nie myślała już teraz
o niczym innym prócz o czekającej na nią wieczności i nie zważała na to, że próbowano ją pocieszyć nadzieją ozdrowienia, oraz
o swoim stanie grzesznicy, której obawy łagodziła wiarą w miłosierdzie boże. Nie żałowała niczego i starała się jedynie, by Bogu
miłą uczynić ofiarę, jaką mu z siebie składała, i to ze słodyczą
i spokojem, które towarzyszyły wszystkim jej poczynaniom.
D'Antin, do którego posłano gońca, przybył, gdy kres jej już
nadchodził. Popatrzyła nań i powiedziała mu tylko, że widzi ją
w stanie bardzo różnym od tego, w jakim była w Bellegarde. Gdy
skonała w niewiele godzin po przyjeździe d'Antina, odjechał do
Paryża wydawszy rozkazy bardzo dziwne i bardzo dziwnie wykonane. To ciało, kiedyś tak doskonałe, stało się ofiarą niezdarności i nieuctwa chirurga żony le Gendre'a, intendenta z Montauban, który przybył do wód i umarł bardzo niedługo po pani
de Montespan. Zajęcie się obrzędami żałobnymi pozostawiono
służbie, gdyż cały dom nagle opustoszał. Marszałkowa de Coeuvres odjechała natychmiast do opactwa w Saint-Menou o parę mil
od Bourbonne, gdzie siostrzenica ojca de la Chaise była przeoryszą. Udało się tam z nią parę pań towarzyszących pani de Montespan, inne pojechały gdzie indziej. Ciało długo stało w drzwiach domu, podczas gdy kanonicy z Sainte-Chapelle i księża z parafii
kłócili się, i to aż do nieprzyzwoitości, kto jakie miejsce ma zająć.
Chwilowo złożono ją w parafii, jak najskromniejszą mieszczkę,
i dużo czasu upłynęło, zanim przeniesiono z niegodnym skąpstwem do Poitiers, do jej grobów rodzinnych. Opłakiwali ją gorzko wszyscy biedacy z całej prowincji, którym rozdzielała nieskończenie dużo jałmużny, oraz inni liczni i różnej kondycji ludzie,
których stale obdarzała.
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D'ANTIN, SYN PANI DE MONTESPAN (1665—1726)

Z przyrodzenia dowcipny, po matce odziedziczył czarujący sposób wysławiania się, po ojcu gaskoński pieprzyk, ale zawsze tak
mile podany, że jednał sobie wszystkich. Za młodu piękny jak
bóg grecki, zachował niemałe ślady urody do późnej starości; była
to jednak uroda męska, zarazem pełna inteligencji. Nikt nie miał
więcej wdzięku, pamięci, wiedzy, znajomości ludzi i rzeczy, nikt
nie umiał lepiej od niego zdobyć sobie każdego, podobać się,
wkraść w łaski, przybierać tony najrozmaitsze. Zdolności miał
wszechstronne; wystarczało mu cokolwiek przeczytać, by w każdej
dziedzinie się wybić. Ciało mocne, zdatne do wszelkich wysiłków,
równie wspaniałe jak umysł. Z czasem utył, ale nie stał się wrażliwszy ani na trudy, ani na bezsenność. Z natury brutalny, stał
się gładki i łagodny z rozsądku, przyjazny, uczynny, usłużny
względem każdego — nigdy nic złego o nikim nie mówiący.
Wszystko poświęcił ambicji i chęci wzbogacenia się. Był najzręczniejszym, najbardziej wyrafinowanym dworakiem swoich czasów,
okazując niepojętą wytrwałość w zabiegach. Przez dwadzieścia
lat nieustanna pilność, wysiłki niewiarygodne, by wszędzie być
jednocześnie, rozliczne starania, ambicje przeróżne w stu kierunkach jednocześnie, giętkość, zręczność, pochlebstwo, brak miary,
uwaga ciągle napięta i wszystko ogarniająca, upodlenia niezliczone — nic go to nie kosztowało, nic nie odstraszało, choć nic nie
zdobył oprócz poufałości, dzięki gaskońskiemu zuchwalstwu,
z osobami, które słusznie zamierzał ujarzmić, skoro tylko nadarzała mu się okazja. Nie uszedł też tego losu delfin, którego był za
młodu towarzyszem i do którego zbliżył się bardzo przez małżeństwo. Ożenił się ze starszą córką księcia d'Uzès i jedynej córki
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księcia de Montausier. Dwuznaczne i podejrzane prowadzenie się
żony nigdy nie zepsuło mu stosunków z nią ani z jej rodziną.
Zabiegał o ich względy wytrwale i bez przerwy, tak samo jak
zabiegał o względy swojej matki. Prowadził dom otwarty: jego
stół, zaprzęgi, jego stopa życiowa były zawsze niewiarygodne.
Zaciekły przy grze, z niej czerpał długi czas dochody. Grał szybko,
liczył ściśle, płacił bez ochyby, znał doskonale wszystkie gry,
szczęście mu sprzyjało w hazardzie, a mówiono już nieraz, że i on
szczęściu pomaga.
W stosunku do dzieci swojej matki wykazywał uległość bez
miary, nieskończoną cierpliwość wobec porażek. Wszyscy byli
świadkami takiej porażki, gdy po śmierci jego ojca prosiły
króla, by mu dał tytuł książęcy; gdybyśmy w dalszym ciągu nie
zobaczyli prawdziwej przyczyny jego długoletnich niepowodzeń,
byłoby to niepojęte. Widzieliśmy, jak matka skłoniła go do uroczystego wyrzeczenia się kart zapewniając mu pensję dziesięciu
tysięcy dukatów; pamiętamy, jak król wyszydzał ostentację, z jaką
d'Antin tego dokonał; i wreszcie jak po dwu latach znów stopniowo powrócił do tego nałogu grając równie wysoko jak dawniej.
Drugie wyrzeczenie się, jakie miał zamiar wprowadzić w życie
podczas tych dwu lat wstrzemięźliwości od gry, okazało się
równie nietrwałe. Nagle stał się niezwykle pobożny, zaczął pościć,
czego nie ukrywał przed nikim, a co musiało bardzo wiele go
kosztować, gdyż był wielkim smakoszem i obżartuchem. Poza
tym chodził co dzień na mszę z ostentacyjną regularnością. Ta
próba trwała dwa lata. W końcu widząc, że mu to nic nie daje,
zniechęcił się i stopniowo powrócił do właściwego sobie sposobu
życia. Przy wadach tak ogólnie znanych miał jeszcze jedną, która
była więcej jego nieszczęściem niż winą, gdyż zupełnie nie zależała od jego woli, i cierpiał z jej powodu więcej niż przez wszystkie inne. Było to tchórzostwo, lecz tak wielkie, że trudno sobie
wprost wyobrazić, jak ogromnego musiał dokonać wysiłku, żeby
opanować swoją naturę, żeby wytrzymać w wojsku tak długo.
Bardzo wiele afrontów spotkało go w życiu, lecz przyjmował je
udając, że nie wie, o co chodzi. Książę de Bourbon, złośliwy aż
do okrucieństwa, biorąc kiedyś udział w bombardowaniu Brukseli10, ujrzał go, gdy nadchodził, by zjeść z nim obiad za szańcami. Natychmiast dał rozkaz, cały obóz dopuścił do tajemnicy
i oto zaledwie siedli do stołu, ogłoszono alarm: nieprzyjaciel
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przypuścił szturm i już toczy się zażarta walka z całym właściwym
w takich razach aparatem. Gdy Bourbon dość się już ubawił,
popatrzył na d'Antina mówiąc: „Wracajmy do stołu, wycieczka
była tylko na twoją intencję." D'Antin usiadł jak gdyby nigdy
nic i ani mruknął.
Innym razem, książę Conti, który niezbyt go kochał z powodu
jego przyjaźni z panami du Maine i de Vendôme, objeżdżał posterunki, nie pamiętam już w czasie jakiego oblężenia, i znalazł
go na jednym z nich, dość daleko wysuniętym do przodu. Zaczął
śmiać się hałaśliwie, jak to było w jego zwyczaju, i zawołał:
„Jak to, d'Antin, jesteś aż tu i jeszcze żyjesz?!" I to przełknął
najspokojniej w świecie, i bliska przyjaźń, jaką żywił do obu
książąt, nic na tym nie ucierpiała. La Feuillade, człowiek bardzo
zawistny i zarozumiały, również zażartował sobie z niego tak
samo bezkarnie jak tamci dwaj. Działo się to w Meudon, o dwa
kroki od delfina i w tym samym pokoju. Nie wiem, jak rozmowa
zeszła na haubice ani co powiedział d'Antin, dość że rozmowa
przemieniła się w lekką sprzeczkę czy raczej dyskusję. Nagle
odezwał się la Feuillade podnosząc głos: „Jak możesz coś mówić
o tym, książę, gdzieżeś mógł je widzieć? — D'Antin chciał odpowiedzieć. — Bo ja — nie pozwolił mu się odezwać la Feuillade —
widziałem je często w takich miejscach, do których, książę, nawet
z daleka byś się zbliżyć nie ośmielił." D'Antin milczał, a całe
towarzystwo zaniemówiło również z wrażenia. Delfin, który to
słyszał, nie pokazał tego po sobie i mówił później, że gdyby
postąpił przeciwnie, nie miałby innego wyjścia, jak kazać la Feuillade'a wyrzucić przez okno za okazanie tak wielkiego braku
szacunku w jego obecności. Cała sprawa minęła całkiem gładko
i odtąd uchodziło za hańbę obrażać d'Antina.
Trzeba przyznać, że wielka to szkoda, iż był takim, gdyż poza
tym trudno by było znaleźć bardziej odpowiedniego człowieka
na wodza. Miał on umysł szeroki, sąd jasny i przenikliwy, w sprawach zarówno ogólnych, jak i w szczegółach, wielkie zdolności do
organizowania marszów wojsk, ustawiania oddziałów, organizowania zaopatrzenia i wszystkiego, co należy do zalet doskonałego
intendenta armii. Umiał pilnować dyscypliny nie będąc pedantem, iść wprost do celu; chciał zawsze wiedzieć o wszystkim,
czemu poświęcał niemało trudu i kosztów w opłacaniu szpiegów.
Zalety te czyniły go bardzo pożytecznym wyższym oficerem;
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marszałkowie de Villeroy i de Vendôme wiele mieli z niego
korzyści. Miał zawsze przy sobie jednego lub dwu rysowników,
którzy starali się sporządzać jak najdokładniejsze mapy krajów,
przez które przechodzili, marszruty wojsk, obozów, plany zaopatrzenia i zapisywali wiadomości, jakie dało się uzyskać o nieprzyjacielu. Będąc tak zdolny, pilny, zapobiegliwy, zarówno
w sprawach dworskich, jak i na wojnie, był równocześnie zawsze
opanowany, zachowywał umysł świeży i sąd jasny; surowy dla
siebie, czarujący w towarzystwie, lecz nie hałaśliwy ani gadatliwy
zbytnio, ani nieśmiały, wyjątkowo wesoły i przyjemny, uprzejmy
dla niższych urzędników, grzeczny wobec żołnierzy, dla których
był hojny, z gustem i umiarem, wymowny i umiejący przemówić
do każdego jego własnym językiem, umiał robić wszystko, każdą
najtrudniejszą rzecz wykonywał łatwo, zawsze wynajdywał moc
sposobów na usunięcie trudności, zdolny był do prowadzenia
wszelkiego rodzaju spraw. Bez wątpienia należał do ludzi, jakich
rzadko się spotyka. To właśnie skłoniło mnie do poświęcenia mu
więcej miejsca, bo dobrze jest poznać bliżej tego dworzanina,
dotychczas pomijanego, który w dalszym swym życiu stanie się
poważną osobistością.
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RODZINA KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI SOBIESKIEJ

Kardynał d'Arquien umarł w Rzymie, prawie w tym samym
czasie co pani de Montespan i pani de Nemours. Osobliwe jego
losy sprawiają, że warto mu poświęcić nieco więcej miejsca.
Nazwisko jego było la Grange, a jego ojciec, który nie miał dzieci
z córką drugiego marszałka de la Chastre, był młodszym bratem
marszałka de Montigny11, który przekazał mu swe stanowisko
dowódcy bramy, gdy otrzymał nominację na pierwszego kamerdynera królewskiego, i wyrobił dlań stopień dowódcy w gubernatorstwie Metzu i wystarał się o gubernatorstwa Calais, Gien
i Sancerre. Utrzymał tę ostatnią twierdzę mimo zakusów Ligi12,
służył dobrze i wiernie i przez jakiś czas był pułkownikiem regimentu gwardii. Z pierwszego małżeństwa miał jednego syna, gubernatora Calais po panu de Vie, ożenionego z panną Rochechouart, który jednak nie odegrał żadnej roli, tak jak i jego potomstwo
żyjące po dziś dzień. Z trzeciego małżeństwa z panną Ancienville
miał dwu synów: starszy, markiz d'Époisses, ożenił swą córkę
z Guitaut, pierwszym szlachcicem komnaty Kondeusza, który
uczynił go kawalerem orderu Sw. Ducha; drugim był markiz
d'Arquien, o którym mowa.
Urodził się w 1613 roku. Był człowiekiem bystrym, wytwornym
w obcowaniu i obracał się w dobrym towarzystwie, do którego
został wprowadzony przez księcia de Saint-Aignan i jego siostrę,
księżnę de Béthune, damę dworu królowej Marii Teresy. Był
ciotecznym bratem księżnej, córki marszałka de Montigny. Miał
dowództwo regimentu gwardii księcia Orleańskiego i był kapitanem jego szwajcarów. Ożeniony z panną la Chastre z linii Breuilleraut, stracił ją w roku 1672; pozostawiła mu syna i pięć córek.
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Dwie z nich wstąpiły do klasztoru. Będąc w kłopocie z wydaniem
pozostałych, dał się przekonać ambasadorowi polskiemu, z którym nawiązał bardzo przyjazne stosunki, by w jego kraju im
mężów poszukać. Opuścił księcia Orleańskiego i wyruszył do
Polski z powracającym do kraju ambasadorem. Ten rozwinął tak
skuteczną działalność, iż w niedługim czasie wydał jedną za Jakuba Radziwiłła13, księcia Zamościa, wojewodę sandomierskiego.
Mąż odumarł ją w niedługim czasie, pozostawiając bezdzietną
wdowę, na tyle zasobną, że Jan Sobieski zapragnął się z nią ożenić. Małżeństwo to zawarto w 1665 roku.
Sobieski, żywiący sympatie profrancuskie, był wielkim hetmanem i naczelnym dowódcą wojsk polskich, a przy tym człowiekiem
najbardziej popularnym w kraju dzięki zwycięstwom i znakomitym czynom, które wyniosły go, w jednomyślnej elekcji, na
tron polski w roku 1674. Najstarsza siostra nie miała ochoty
wydawać się za cudzoziemca. Serdeczna przyjaźń i pokrewieństwo
łączące jej ojca z markizą de Béthune, damą dworu królowej,
przyczyniły się do tego, że w 1669 wyszła za mąż za markiza de
Béthune, syna14, za sprawą którego otrzymała obietnicę uzyskania
stanowiska jego matki po jej śmierci. Kiedy siostra jej została
królową, mąż otrzymał natychmiast nominację na posła nadzwyczajnego w Polsce z misją złożenia gratulacji nowemu królowi.
Wrócił zaraz do Francji i tam, w trybie nadzwyczajnym, otrzymał
w grudniu 1675, jako jedyny, nominację na kawalera orderu Sw.
Ducha i pojechał znów do Polski, by wręczyć naszyjnik orderu
Sw. Ducha swemu królewskiemu szwagrowi. Doręczył mu go
w Żółkwi, w listopadzie następnego roku, i pozostał już w tym
kraju jako ambasador nadzwyczajny. Żona jego zabrała ze sobą
trzecią siostrę i wydała ją w roku 1678 za hrabiego Wielopolskiego, wielkiego kanclerza polskiego, z którym przyjechała tu
w czasie jego poselstwa w roku 1686, i straciła go w dwa lata
później.15 Państwo de Béthune mieli dwu synów i dwie córki.
Król polski wydał starszą w roku 1690 za księcia Radziwiłła
kleckiego, swego siostrzeńca, wielkiego hetmana litewskiego, a po
raz drugi za księcia Sapiehę, marszałka polnego litewskiego. Druga córka wyszła za mąż w 1693 za hrabiego Jabłonowskiego, wielkiego chorążego koronnego, wojewodę wołyńskiego, a w następnym roku — ruskiego, brata hrabiny na Bninie Opalińskiej, matki
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króla Stanisława [Leszczyńskiego], ojca królewskiej małżonki
Ludwika XV.16
Pan de Béthune przebywał stale w Polsce, aż do roku 1691;
cieszył się tam wielkim szacunkiem i sympatią i wyrobił sobie
najlepszą opinię. W 1691 roku został mianowany posłem nadzwyczajnym w Szwecji i zmarł tam następnego roku. Był to człowiek
o dużej inteligencji, wielkim uroku, stworzony jakby do salonów,
a przy tym bardzo zręczny w polityce. Z elektorem Palatynatu
zawarł i podpisał kontrakt ślubny księcia Orleańskiego z jego
małżonką. Przeszedł również przez karierę wojskową, był gubernatorem Clèves oraz naczelnym dowódcą wojsk tej prowincji.
Jego dwaj synowie z szaleńczym uporem odmawiali przyjęcia
nominacji na kardynałów, proponowanej przez króla polskiego.
Skończyli na tym, że przyszło im we Francji przymierać głodem.
Starszy został zabity jako kawaler w bitwie pod Hochstadt,
a drugi całe życie spędził w cieniu. Ożenił się z siostrą księcia
d'Harcourt, która pozostawiła mu tylko jedną córkę. Córka ta,
zamężna za jednym z braci marszałka de Médavy, bardzo młodo
owdowiaszy i bez potomstwa, wyszła drugi raz za mąż za marszałka de Belle-Isle. Ojciec jej był powtórnie żonaty z siostrą
księcia de Tresmes; rozstali się jak najgorzej i małżonek udał
się do Luneville, gdzie król Stanisław uczynił go swym wielkim
szambelanem. Pani de Béthune17 zmarła w Paryżu w 1728 roku
mając osiemdziesiąt dziewięć czy dziewięćdziesiąt lat. Miała jedynego brata, który spędził życie w Polsce i otrzymał tam indygenat,
czyli obywatelstwo Rzeczypospolitej, z prawem piastowania
wszelkich stanowisk, tak jak rodowity Polak. Został komendantem gwardii króla, swego szwagra, pułkownikiem regimentu dragonów i starostą szczerzeckim. Zmarł bezżennie, nie odegrawszy
roli, jaką by mógł odegrać.
Król Jan III Sobieski, znany ze swych niezliczonych zwycięstw
nad Tatarami i Turkami, zarówno przed, jak i po swej elekcji,
ukoronował swe triumfy uratowaniem cesarstwa niemieckiego.
Osobiście przybył wydać bitwę Turkom oblegającym Wiedeń,
który już był bliski upadku. Klęska wrogów była zupełna i Wiedeń ocalony wraz z częścią Węgier, za co bohater niewiele
wdzięczności uzyskał. Miało to miejsce w 1683 roku; jego niezmierna tusza i ówczesna sytuacja sprawiły, że niewiele już dał
o sobie słyszeć na polach bitwy. Zmarł w Warszawie 17 lipca
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1696 roku, w wieku siedemdziesięciu dwu lat. Dzieci jego i ich
dzieje zbyt są znane, bym miał tu o nich mówić. Powiem tylko
jedną prawdę, choć trudno o rzecz bardziej nieprawdopodobną:
otóż gdyby elektor bawarski nie był cioteczno-ciotecznym bratem
pani de Belle-Isle, byłby pozostał przy tym, co mu ojciec w dziedzictwie pozostawił, i nie osiągnął ani jednego stopnia tej wspaniałej kariery, jaką nagle zrobił. Ta osobliwa sprawa może wytłumaczy się sama dzięki swej niezwykłości, choć znacznie przekracza ramy, które określiłem w tym dziele.
Królowa Polski ani w przybliżeniu nie była taka przyjazna
Francji jak jej królewski małżonek. Korona na głowie tak niezmiernie ją cieszyła, że jedynym jej marzeniem było pokazać ją
w swym kraju, który opuściła jako skromna osóbka. Francja tak
walnie przyczyniła się do powodzenia elekcji, iż wdzięczność
kazała królowi polskiemu wyznaczyć do tej podróży kardynała
Jansona, który brał w niej udział jako poseł francuski. Nic więc
nie stało na przeszkodzie wyprawie, która miała mieć za pozór
jazdę do wód w Bourbonne. Gdy wszystko już przygotowano
i wszystkich o projekcie powiadomiono, nowa królowa dowiedziała się, że królowa francuska nie da jej miejsca po swojej
prawej stronie. Trudno zrozumieć, jak mogła o tym wcześniej nie
wiedzieć. Maria Gonzaga18, poślubiona per procura w Paryżu w
obecności całego dworu, ani nie uzyskała tego wyróżnienia, ani
nawet doń nie pretendowała, tak jak później król [Jan] Kazimierz,
który ostatnie lata swego osobliwego żywota spędził we Francji.
Dawniej królowie też u nas nie byli sadzani po prawicy królów
francuskich, a królowie elekcyjni nawet nigdy nie rościli sobie
do tego najmniejszych pretensji. Obraza jednak była w tym wypadku nie mniejsza, niż gdyby spotkał ją najgorszy afront. Odwołała wyjazd, związała się z dworem wiedeńskim i wszystkimi nieprzyjaciółmi Francji, odegrała wielką rolę w Lidze Augsburskiej,
zawiązanej przeciw Francji, i użyła całego swego wpływu, a był
on niepośledni, na męża, by skłonić go do działania wrogiego dla
Francji. Gwałtowna chęć, by ojca uczynić księciem i parem, zbliżyła ją następnie znów do rodzinnego kraju, lecz pamięć o jej
wrogich działaniach sprawiała, że stale jej tego odmawiano.
Znacznie później, to jest w roku 1694, uzyskała dla ojca naszyjnik orderu Sw. Ducha, który jego zięć, król, wręczył mu w Żółkwi
z upoważnienia królewskiego; zaś w roku następnym, 1695, otrzy-
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mał kapelusz kardynalski, na co w końcu uzyskał nominację
króla polskiego, po upartych odmowach obu wnuków, gdy po raz
drugi owdowiał nie mając dzieci z tego małżeństwa.
Miał osiemdziesiąt cztery lata, gdy został kardynałem; nie
przyjął nigdy żadnych święceń i nie miał żadnych beneficjów,
tak że nie odmawiał nigdy brewiarza, czym bardzo się chwalił.
Choć stary, ale jary, miał jeszcze przyjaciółeczki, co już nie
uchodziło w jego wieku i co królowa córka bardzo mu miała
za złe. Miała zgubny wpływ na męża w ostatnich latach jego
życia, co sprawiło, że nikt nie żałował, gdy umarł, i żadne z jej
dzieci nie otrzymało tronu po ojcu mimo przywiązania, jakie
Polacy żywią do krwi swych królów, i zwyczaju, by im przekazywać ojcowską koronę. To, co wyrabiała z księdzem Polignakiem,
ambasadorem Francji po śmierci tego władcy, znajduje się w każdym podręczniku historii. W końcu, znienawidzona w Polsce
przez wszystkich, aż do swych kreatur i dzieci, zabrała skarby
i ojca, usunęła się do Rzymu i zamieszkała z nim w jednym
pałacu. Spotkały ją tu rozliczne upokorzenia, pretendowała do
tego, by traktowano ja tak, jak traktowano królowę szwedzką,
Krystynę. Otrzymała odpowiedź taką, jak ongiś we Francji, że
nie można porównywać królowej dziedzicznej z królową, żoną
króla elekcyjnego, i postępowano wobec niej zgodnie z tą różnica.
Krępowało to tak dalece jej sposób życia i tak bardzo upokarzało
ją i gniewało, że czekała już tylko na śmierć ojca, by opuścić
miasto tak jej niemiłe; śmierć ta nastąpiła 24 maja w dziewięćdziesiątym szóstym roku życia, po bardzo krótkiej chorobie, gdyż
całe życie cieszył się doskonałym zdrowiem ciała i umysłu. Córka
nie zwlekała już dłużej ze spełnieniem swych projektów, jak
przekonamy się o tym wkrótce.
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PORONIENIE KSIĘŻNY BURGUNDZKIEJ (1703)

Księżna Burgundzka była w ciąży i bardzo ciężko ją znosiła.
Król, wbrew swym zwyczajom, chciał jechać do Fontainebleau
już w początku lata i oficjalnie to ogłosił. Wcześniej jeszcze nie
chciał też rezygnować z wypraw do Marly. Żona wnuka bawiła
go bardzo i nie zamierzał wyrzec się jej towarzystwa, tyle zaś
ruchu nie było wskazane w jej stanie. Pani de Maintenon była
zaniepokojona, Fagon również delikatnie wyrażał swe obiekcje.
Denerwowało to króla przywykłego nie krępować się niczym
i zepsutego przez swoje kochanki, które podróżowały zarówno
w ciąży, jak i natychmiast po porodzie, i to zawsze w uroczystych
strojach dworskich. Uwagi otoczenia psuły królowi przyjemność
wyjazdów do Marly, lecz ich nie powstrzymywały. Odłożył jedynie dwa razy ten, który odbywał zawsze nazajutrz po Niedzieli
Przewodniej, i wybrał się dopiero w środę następnego tygodnia
mimo wszystko, co mówiono i czyniono, by go odwieść od tego
zamiaru i uzyskać jego zgodę na pozostanie księżnej Burgundzkiej w Wersalu.
W następną sobotę król spacerował pomiędzy pałacem i Perspektywą po swojej mszy, zabawiając się przy sadzawce z karpiami. Nagle ujrzeliśmy nadchodzącą księżnę de Lude. Szła sama,
a przy królu nie było żadnej z dam dworu, co bardzo rzadko
zdarzało się rano. Domyślił się, że ma mu coś ważnego do powiedzenia, poszedł na jej spotkanie, a kiedy był już blisko, wszyscy
zatrzymali się i pozwolili mu podejść do niej samemu. To sam na
sam nie trwało długo. Księżna odeszła, a król wrócił do nas
i szedł razem z nami aż do karpi, nie odzywając się ani słowem.
Każdy rozumiał dobrze, o co chodzi, i nikt nie śpieszył się pierw-
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szy zabrać głos. Wreszcie, całkiem blisko sadzawki, król obejrzał,
co było najciekawszego do zobaczenia, i, nie zwracając się do
nikogo specjalnie, powiedział tonem pogardliwym tylko tych parę
słów: „Księżna Burgundii poroniła." Pan de la Rochefoucauld
krzyknął, pan de Bouillon, książę de Tresmes i marszałek de Boufflers powtórzyli ten okrzyk ciszej; potem pan de la Rochefoucauld zaczął głośno lamentować, że to jest najstraszniejsze nieszczęście, gdyż księżna poroniła już uprzednio dwa razy i może
nie mieć więcej dzieci! „Ach, gdyby nawet tak było — przerwał
nagle ze złością król, który do tej pory milczał — co to właściwie
mnie obchodzi?! Czy nie ma już syna?! Gdyby zaś ten umarł, to
czyż książę de Berry nie jest na tyle dorosły, by móc się ożenić
i mieć dzieci? Co mnie w końcu obchodzi, czy jeden, czy drugi
będzie moim następcą?! Czy nie są wszyscy zarówno moimi wnukami? — I zaraz z całą gwałtownością dodał: — Chwała Bogu,
że już poroniła, jeżeli się to miało stać, i nie będę już krępowany
uwagami doktorów i babskim gadaniem w podróżach i we wszystkim, na co mam ochotę. Będę jeździł i wracał, kiedy mi się będzie
podobało, i nareszcie dadzą mi spokój!" Po tym wybuchu stało się
cicho jak makiem zasiał. Wszyscy pospuszczali głowy, ledwie kto
śmiał odetchnąć. Towarzystwo osłupiało. Nawet murarze i ogrodnicy znieruchomieli. Milczenie to trwało więcej niż kwadrans.
Król, oparty o balustradę sadzawki, przerwał je jakąś uwagą
o karpiach. Nikt nie odpowiedział. Później zaczął mówić o tychże
karpiach z majstrami, którzy nie podtrzymywali rozmowy, jak
to czynili zwykle; mowa była tylko o karpiach. Nastrój był ponury i król za chwilę odszedł. Gdy tylko znaleźliśmy się już
poza zasięgiem jego wzroku i ośmielili spojrzeć jeden na drugiego, oczy spotkały się i powiedziały sobie wszystko. Każdy
obecny stał się w tej chwili powiernikiem innych. Podziwiano,
zdumiewano się, wzdychano, wzruszano ramionami. Scena ta, choć
tak już dawna, a pozostaje zawsze żywa w mej pamięci. Pan
de la Rochefoucauld był wściekły, i tym razem słusznie. Wielki
koniuszy zamierał ze zgrozy, ja z mojej strony zamieniłem się
cały w słuch, przyglądałem się pilnie wszystkiemu i schlebiałem
sobie, iż potrafiłem już dawno stwierdzić, że król kocha tylko
siebie, liczy się tylko ze swymi zachciankami i jest sam dla siebie
ostatecznym celem. Owe przedziwne słowa króla rozeszły się szeroko poza mury Marly.
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VENDÔME I BOUFFLERS

[W roku 1708 książę Burgundzki został posłany do Flandrii, by wspólnie
dowodzie z księciem de Vendôme, któremu już udało się zyskać przy
objęciu komendy stanowisko nadrzędne nad wszystkimi marszałkami Francji. Saint-Simon przedstawił księciu de Beauvillier swoje wątpliwości dotyczące współpracy obu książąt, nazwał pomysł ten „monstrualnym". Beauvillier był innego zdania i 14 maja książę Burgundzki wyjeżdża do armii
we Flandrii. 11 lipca Francja ponosi klęskę pod Andenarde, po czym wybucha nadzwyczaj gwałtowna waśń między obu książętami, którzy nawzajem zwalają na siebie winę. Powstaje w Paryżu kamaryla pamflecistów, sławiąca Vendôme'a i oczerniająca bezwstydnie księcia Burgundzkiego — na czele stoją Alberoni i hrabia d'Evreux, młodszy syn księcia
de Bouillon. Król słabo ujmuje się za wnukiem, do tego stopnia, że Chamillart, minister wojny, pisze do księcia Burgundzkiego list, zalecając mu
dobre stosunki z księciem de Vendôme — stronnictwo burgundzkie nigdy
tego Chamillartowi nie przebaczy — ale na razie Vendôme zwycięża
w opinii i książę Burgundzki jest osamotniony; żona jego prowadzi jednak
nieubłaganą kampanię przeciw Vendôme'owi. Udało się nawet Vendôme'owi przekonać księcia Burgundzkiego, by starał się pogodzić z nim swą
żonę, co jednak odrzuciła. Dalsza zaciekła kampania kamaryli Vendôme'a
doprowadza do zupełnej niełaski księcia Burgundzkiego. Późną jesienią
wojska francuskie marnują dogodną okazję do stoczenia bitwy, sprzymierzeńcy zdobywają Lille, a obaj wodzowie zostają odwołani przez króla do
Paryża. Saint-Simon kreśli porównanie ich obu.]

Woda i ogień nie mają bardziej różnej i sprzecznej natury jak
Jego Wysokość książę Burgundzki i książę de Vendôme. Pierwszy — pobożniś, nieśmiały, umiarkowany aż do przesady, skryty,
nie czyniący niczego bez zastanowienia, ważący i mierzący każdy
swój krok, przy tym jednak gwałtowny, bezwzględny, lecz szerokiego umysłu, prosty, pełen rezerwy, rozważny, lękający się zła
oraz niesprawiedliwych podejrzeń, opierający się na dobru i prawdzie, mało znający tych, z którymi miał do czynienia, czasem
niezdecydowany, przeważnie roztargniony i zbyt wielkie znaczenie przywiązujący do szczegółów. Drugi — zuchwały, śmiały,
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zarozumiały, bezczelny, pogardzający wszystkim i wszystkimi,
polegający na swoim rozsądku z zaufaniem, od którego żadne
doświadczenie go nie oduczyło, nie znoszący żadnego przymusu,
niezdolny do odmówienia sobie czegokolwiek, liczenia się z czymkolwiek, a szczególnie do jakiegokolwiek wędzidła, ostry i trudny
w dyskusji. Beznadziejne było próbować przekonać go o czymkolwiek lub od czegoś powstrzymać; przywykły do komenderowania, nie znoszący w najwyższym stopniu żadnego sprzeciwu,
zarozumiały bezgranicznie i w każdej sprawie, posiadający zawsze
o wszystkim zdanie własne i często bardzo dziwne, nie znoszący
niczyjej i w niczym nad sobą przewagi, haniebnie i obrzydliwie
rozpustny, i to stale publicznie, z czym przez zuchwalstwo wcale
się nie krył; bezgranicznie w sobie zadufany, dumny z sympatii,
jaką go król darzył, zarówno z powodu urodzenia, jak i dla niego
samego, czujący się bezpiecznie mając za sobą potężne poparcie
dzięki intrygom, zawsze pełen pomysłów i chytrych sztuczek, w
czym wielki spryt wykazywał, umiejący właściwie ocenić, z kim
ma do czynienia, nie liczący się ze środkami, prawdą, honorem
ani jakąkolwiek uczciwością. Człowiek o miedzianym czole, ważący się na wszystko, zdecydowany na wszystko, uparcie trwający przy swoim, był głęboko przekonany, że nie potrzebuje liczyć
się z niczym ani obawiać niczego, gdyż doświadczenie przekonało go, że hołdując zasadom, jakim hołdował, postępując, jak
postępował, zaszedł tak wysoko.
Pan de Vendôme przybył do Wersalu w sobotę rano, dnia
15 grudnia 1708 roku, i przyszedł pokłonić się królowi, gdy ten
wychodził ze swego pokoju, by iść na obiad, który spożywał
w najściślejszym gronie. Król uściskał go z pewną wylewnością,
co pozwoliło mu zatriumfować. Vendôme podtrzymywał ster rozmowy podczas całego obiadu i mówiono tylko o głupstwach.
Król powiedział mu, że przyjmie go nazajutrz u pani de Maintenon. Zwłoka ta, całkiem nowa dla niego, nie była dobrą wróżbą.
Poszedł się pokłonić księciu Burgundzkiemu, który mimo tego,
co zaszło, przyjął go dobrze. Następnie po powrocie delfina z polowania udał się złożyć mu uszanowanie u księżnej Conti: tam
czuł się specjalnie pewny. Przyjęto go jak najłaskawiej i bawiono nic nie znaczącą konwersacją; chciał skorzystać z okazji
i zorganizować wyprawę do Anet. Wielkie było zdziwienie, zarówno jego, jak i obecnych przy tym osób, gdy delfin odpo-
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o jakich nigdy nie śmiał nawet marzyć; w tej samej chwili otrzymał dożywocie dla swego syna z dochodów gubernatorstwa Lilie.
Wszystko to razem przekraczało sto tysięcy liwrów renty.
Te trzy łaski, jakie wówczas otrzymał, były jedyne, każda
w swoim rodzaju. Najbardziej jednak ucieszyła marszałka (choć
wzruszyły go i tamte, jak należało się spodziewać) pierwsza
z nich.
Boufflers miał satysfakcję, że nie znalazł się nikt, ani na tak
zawistnym zawsze dworze, ani w całej Francji, kto by nie przyklasnął temu, co król dlań uczynił, i nie uznał za sprawiedliwe
i właściwe, iż został nagrodzony najwyższą godnością w państwie,
której blask przejdzie do potomności, zarządem prowincji —
rzecz zarówno pochlebna przez swą wyjątkowość, a zarazem
dowód przyjaźni — w końcu utrzymaniem w jego rodzinie, i to
przez osobę jego dziecka, gubernatorstwa, którego tak dzielnie
bronił, niemal wbrew królowi, nie zmuszony do tego obowiązkiem ani względami na sławę, już zdobytą, ani dla kariery, tak
pięknie teraz uwieńczonej.
Na jego korzyść porównywano obronę Namur prowadzoną
z doskonałym garnizonem, lecz pod przewodnictwem inżyniera
Mesgrigny, choć obrona ta była wspaniała, z obroną Lilie, która
spoczywała wyłącznie na barkach marszałka, prawie bez żadnej
załogi poza milicją i nowo zaciężnymi wojskami, które niewiele więcej były warte, przy bardzo niewielkich zapasach broni
i żywności, a jeszcze mniejszych pieniędzy, a która trwała dziesięć tygodni dłużej ponad to, co sławny Vàuban, który zbudował
warownię, obiecywał, mając wszystkiego pod dostatkiem, co uważał za nieodzowne do obrony.
Tym jednak, co największego blasku przydało sławie marszałka
i cały naród rzuciło mu do stóp, była rzadka i prawdziwa skromność, której nic nie potrafiło zachwiać; ona to kazała mu stale
przypisywać swym wojskom zasługę za wszystkie czyny, za które
go nagradzano, a dobroci królewskiej — wywyższenie wspaniałe,
które zawdzięczał tak wyjątkowej i wielkiej łasce. Patrząc nań,
można było sądzić, że się wstydzi takiego wyróżnienia, a poprzez
radość, której nie ukrywał, widziało się szczerość i prostotę tak
naturalną i tak z głębi serca płynącą, że objawiała się w każdym
prawie słowie. Każdą pochwałę odwracał od siebie, kierując ją
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ku swym wojskom, i zawsze umiał zamknąć usta tym, którzy
chwalili jego czyny, gotową opowieścią o czynach innych.
Ten kontrast z Vendôme'em, przybyłym dnia poprzedniego,
bardzo był wyraźny: jeden wyniesiony dzięki machinacjom i górom spiętrzanym jakby przez olbrzymów, podparty występkiem,
kłamstwem, zuchwałością, intrygami kierowanymi przeciw interesom państwa i swych spadkobierców, fałszywy bohater, wyniesiony uporem i wbrew prawdzie; drugi — bez intryg, bez innego
poparcia prócz zasługi, skromności, starania się o wywyższenie
innych; gdy sam usuwał się za nimi w cień, nagle został zaskoczony spływającym nań potokiem łask, oklaskami nieprzyjaciół
i tak wielkim aplauzem narodu, że sama natura dworaków
została przemieniona i poczuli się nagle tak uradowani jego wywyższeniem, jakby sami otrzymali nagrody, które stały się jego
udziałem.
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OJCIEC DE LA CHAISE (1624—1709)

W tym czasie dwór ujrzał, jak osadzono nowego człowieka na
urzędzie, który poprzednik tak długo piastował, że zużył się aż
do korzenia, ale mimo to pozostał zawsze miły królowi. Ojciec
de la Chaise zmarł 20 stycznia 1709 roku u jezuitów na ulicy
Saint-Antoine19. Był on ciotecznym wnukiem sławnego ojca Coton,
zaś ze strony ojca — siostrzeńcem ojca d'Aix, który zrobił go
jezuitą. Wyróżnił się na stanowisku profesora, a następnie rektora w Grenoble i Lyonie, a później prowincjała tego okręgu. Był
szlachcicem, a jego ojciec, dzięki dobrym aliansom i wiernej
służbie, byłby, jak na swoją okolicę Forez, człowiekiem bogatym, gdyby nie miał dwanaściorga dzieci. Jeden z jego synów,
znając się doskonale na psach, polowaniach i koniach, na których
świetnie jeździł, był przez długi czas koniuszym arcybiskupa
Lyonu, brata i stryja marszałków de Villeroy, i organizatorem
jego polowań, za którymi prałat ten przepadał. Tego de la Chaise
poznaliśmy jako dowódcę bramy, które to stanowisko objął po
nim jego syn.
Obaj bracia znajdowali się w Lyonie, pełniąc funkcje, o jakich
mówiłem, gdy ojciec de la Chaise objął w roku 1675, po ojcu
Ferrier, miejsce spowiednika królewskiego i utrzymał je przez
trzydzieści dwa lata. Święta wielkanocne niejednokrotnie przyprawiały go o choroby dyplomatyczne za czasów romansu króla
z panią de Montespan. Razu jednego posłał królowi w swym
zastępstwie ojca Deschamps, który odważnie odmówił mu rozgrzeszenia. Jezuita ten był ogólnie znanym w Paryżu prowincjałem, a to dzięki zaufaniu, jakim darzył go bohater narodowy,
książę Kondeusz, w ostatnich latach swego życia.
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Ojciec de la Chaise umysł miał przeciętny, lecz charakter dobry. Był człowiekiem sprawiedliwym, prawym, rozsądnym, roztropnym, łagodnym i umiarkowanym, wielkim wrogiem donosicielstwa, gwałtów i skandali. Przy tym człowiek honoru, uczciwy
i zacny, był miły, uprzejmy, skromny, prawie uniżony. Zarówno
on jak i jego brat okazywali zawsze publicznie wdzięczność dochodzącą prawie do uległości wobec rodziny Villeroy. Był on
bezinteresowny pod każdym względem, choć bardzo przywiązany
do swej rodziny; podkreślał swoje szlacheckie pochodzenie i faworyzował ludzi szlachetnie urodzonych, w czym się dało. Dbał
bardzo o właściwe obsadzanie biskupstw, w szczególności ważniejszych, i dopóki cieszył się zaufaniem, potrafił dokonać trafnego wyboru. Łatwo wycofywał się, gdy uczynił coś dając się
oszukać, i dużo gorliwości wykazywał, gdy trzeba było naprawić
zło, które będąc oszukany wyrządził. Dał tego dowód w wypadku
księdza de Caudelet. Rozsądny i ostrożny, dobry człowiek i dobry
ksiądz, żarliwy jezuita, lecz bez zaciekłości i służalczości, znał
ich lepiej, niż pozwalał się domyślać, lecz pomiędzy nimi niczym
się nie wyróżniał. Nie chciał nigdy doprowadzić aż do zniszczenia
Port-Royal des Champs ani też występować przeciw kardynałowi
de Noailles, choć doszedł do wszystkiego bez jego pomocy. Spór
o kwestię sumienia i cała akcja przeciw kardynałowi była prowadzona bez jego udziału. Nie chciał też angażować się zbytniow sprawę Chin, lecz popierał zawsze, ile mógł, arcybiskupa
Cambrai; zawsze wiernie stał przy kardynale de Bouillon, dla
którego w różnych momentach wiele lodów przełamał.
Na stole w jego pokoju leżał zawsze Nowy Testament ojca
Quesnel20, księdza, który później narobił tyle hałasu. Kiedy się
dziwiono (z powodu autora) widząc, że tak miła mu jest ta
książka, odpowiadał, że cieszy się dobrem wszędzie, gdzie może
je spotkać, że nie udało mu się trafić na dzieło lepsze ni bardziej
pouczające, że znajduje w nim wszystko, wreszcie, że mając mało
czasu w ciągu dnia na pobożne lektury, woli tę książkę od każdej innej.
Miał wolną rękę przy rozdziale beneficjów podczas ostatnich
piętnastu czy dwudziestu lat, kiedy stanowisko arcybiskupa Paryża piastował Harlay. Jego niezależność od pani de Maintenon
była zupełna i nigdy nie miał z nią nic wspólnego. Toteż nienawidziła go serdecznie, zarówno z tego powodu, jak i dlatego,
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że sprzeciwiał się stanowczo oficjalnemu ogłoszeniu jej małżeństwa z królem. Nie ośmieliła się jednak ,nigdy pokazać mu zębów,
znając życzliwość, jaką go król darzył. Posłużyła się jednak Godetem, biskupem Chartres, dla którego powoli zdobyła zaufanie
królewskie, później kardynałem de Noailles21, po ślubie swej
siostrzenicy i przy okazji sprawy biskupa Cambrai, aby zrównoważyć rozdział beneficjów i samej dobrać się do nich, ukrywając
się poza tymi dwoma parawanami. Stało się to początkiem upadku
dobrego imienia kleru francuskiego i pohańbienia go przez wyniesienie do godności biskupich ludzi nic niewartych przez biskupa Chartres i proboszcza Saint-Sulpice, którzy równocześnie, o ile
tylko mogli, odsuwali od tych stanowisk innych.
Blisko już osiemdziesięcioletni ojciec de la Chaise chciał się
wycofać, choć zdrowie jeszcze mu dopisywało: parokrotnie ponawiał starania, lecz bezskutecznie. Kiedy później i ciało, i umysł
zaczęły mu odmawiać posłuszeństwa, ponowił prośby o zwolnienie z obowiązków. Jezuici, jeszcze lepiej zdając sobie sprawę
z tego, że już słabnie, i wiedząc, że wpływy jego maleją, zaklinali, by ustąpił miejsca innemu, który by miał zapał i szansę
nowości. On sam szczerze tęsknił już do odpoczynku i nalegał
na króla, wciąż jednak bezskutecznie. Trzeba mu było dźwigać
brzemię do końca. Ułomności i zgrzybiałość, które wnet przyszły,
również nie zdołały go uwolnić. Krwawiące żylaki, zanikająca
pamięć, zaćmiona jasność sądu, zamglony umysł, dolegliwości
bardzo nieodpowiednie dla spowiednika, nic nie zniechęciło króla
i aż do końca kazał sobie przynosić już prawie trupa i załatwiał
z nim sprawy. Wreszcie, w dwa dni po powrocie z Wersalu,
ojciec de la Chaise osłabł bardzo, przyjął ostatnie sakramenty,
mając przy tym jeszcze tyle odwagi, bardziej niż siły, by własnoręcznie napisać ólo króla długi list, na który otrzymał odpowiedź
szybką i czułą, potem oddał swoje myśli już tylko Bogu.
Ojciec Tellier, prowincjał, i ojciec Daniel, superior domu macierzystego, zapytali, czy uczynił wszystko, czego domagało się
od niego sumienie i czy pomyślał o dobru i honorze zgromadzenia. Na pierwsze pytanie odpowiedział, że nie ma sobie nic
do zarzucenia, na drugie, iż niedługo poznają po wynikach, że
również postępował w zgodzie z sumieniem. Bardzo niedługo potem umarł bardzo spokojnie o piątej godzinie rano.
Obaj superiorzy udali się do króla, by zaraz po jego obudzeniu
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wręczyć mu klucze od gabinetu ojca de la Chaise, który pozostawił wiele zapisków i papierów. Król przyjął klucze przy wszystkich, jak władca przywykły do strat, wypowiedział pochwałę
ojca de la Chaise, w szczególności za jego dobroć, a później,
uśmiechając się do ojców, dodał głośno wobec wszystkich dworzan: „Był tak dobry, że niejednokrotnie czyniłem mu z tego
zarzut, na co mi odpowiadał: «To nie ja jestem dobry, lecz Wasza
Królewska Mość jest srogi.»" Zaprawdę, ojcowie i wszyscy obecni
tak byli zaskoczeni tymi słowami, że aż pospuszczali oczy. To powiedzenie wnet stało się ogólnie znane i nikt nie mógł za nie
potępić ojca de la Chaise.
Sparował w swym życiu wiele ciosów, unicestwił mnóstwo
szelmostw i anonimowych donosów skierowanych przeciw wielu
ludziom, oddał usługę niejednemu, a jeżeli kogo skrzywdził, to
tylko pod zupełnym przymusem. Nie dziw więc, że żałowano go
ogólnie. Zawsze wiedziano, że będzie to strata, lecz nigdy nikt
nie mógł sobie wyobrazić, że śmierć jego będzie taką ogólną
i wielką klęską, jaką się stała i dała się wkrótce odczuć na skutek
strasznego następcy ojca de la Chaise. Nawet nieprzyjaciele jezuitów zmuszeni byli później oddać ojcu de la Chaise sprawiedliwość i przyznać, że był to człowiek dobry i uczciwy z natury,
stworzony na stanowisko, które przez tyle lat piastował.
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OJCIEC TELLIER (1643—1719)

Król nie słyszał nigdy o ojcu Tellier,22 znał jego nazwisko jedynie dlatego, że znalazł je na spisie pięciu czy sześciu jezuitów
wymienionych przez ojca de la Chaise, jako ewentualnych jego
następców. Ojciec Tellier przeszedł przez wszystkie stopnie istniejące w zgromadzeniu. Był profesorem, teologiem, lektorem, prowincjałem, pisarzem. Obarczono go misją obrony kultu Konfucjusza i ceremoniałów chińskich; wziął udział w ostrej dyskusji,
napisał na ten temat książkę, która mogła ściągnąć na niego i jego
konfratrów poważne konsekwencje, jednak, dzięki wielu intrygom i protekcji posiadanej w Rzymie, została tylko umieszczona
na indeksie. Właśnie w związku z tym wydarzeniem pisałem, że
postąpił gorzej niż ojciec la Combe i że to wprost nie do wiary,
iż mimo wszystko został spowiednikiem króla.
Był również zagorzałym molinistą, zwolennikiem obalenia
wszystkich innych szkół religijnych, ustanowienia nowych dogmatów swego zgromadzenia na ruinach tych wszystkich, które były
im przeciwne, choć jednocześnie uznawane i wykładane przez
Kościół. Przejęty tymi zasadami, dopuszczony przez zgromadzenie, dzięki swoim uznanym uzdolnieniom, do wszystkich jego tajemnic, żył od chwili wstąpienia do zakonu tylko sprawami wewnętrznymi jezuitów, staraniem, żeby wzmocnić ich stanowisko,
pragnieniem, by zabiegi jego okazały się owocne, przekonany
głęboko, że aby osiągnąć ten cel, wszystkie środki są dozwolone
i wszystko należy w tym kierunku przedsięwziąć. Był twardy,
uparty, nie znający w pracy wytchnienia, pozbawiony jakichkolwiek innych upodobań, wróg wszelakiej płochości, rozrywki
towarzyskiej, zabawy, niezdolny do wesołości nawet w towarzy-
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stwie swych konfratrów, wśród których nie lekceważył tylko
tych, którzy oddawali się tej samej namiętności, która całkowicie
go pochłaniała. Wszystko, cokolwiek miało coś wspólnego z jego
zakonem, było równocześnie dlań sprawą najbardziej osobistą
i tak wyłącznie go interesującą, że wszelka praca i wszelkie starania zmierzały zawsze do tego samego celu, a zarówno w pracy,
jak i w staraniach był niezmordowany. Wszystkie ograniczenia,
wszelka zwłoka na tej drodze były mu wstrętne; znosił je tylko
wtedy, jeżeli nie mógł nic poradzić lub jeżeli, zwlekając, tym
pewniej cel swój osiągał. To, co nie prowadziło bezpośrednio czy
pośrednio do spełnienia tych postulatów, było w jego oczach
zbrodnią i niegodną słabością.
Życie wiódł surowe, zarówno z upodobania, jak i nawyku,
uznawał tylko pracę pilną i bez wytchnienia, wymagał tego samego od innych, nie uznając żadnych względów i nie rozumiejąc,
że należy je mieć. Głowę i zdrowie miał żelazne, postępowanie
nieugięte, usposobienie okrutne i ponure. Oddany zasadom i polityce swego zakonu tak dalece, jak pozwalała na to twardość
jego natury, był do głębi fałszywy, nierzetelny, ukrywający swe
prawdziwe oblicze pod różnymi maskami; kiedy zaś mógł być
sobą i wzbudzać strach, domagał się wszystkiego, nie dawał nic,
kpiąc sobie z najświętszych obietnic, kiedy już nie zależało mu
na tym, by je dotrzymać, i prześladując z okrucieństwem tych,
którym ich udzielił. Był to człowiek straszny, dążący wyłącznie
do niszczenia, zarówno skrycie, jak otwarcie, a gdy raz doszedł
do władzy, nie starał się już maskować.
Stał się wówczas niedostępny nawet dla jezuitów, poza czterema czy pięcioma tego samego co i on pokroju. Był prawdziwym postrachem innych. Nawet tych czterech czy pięciu zbliżało się do niego, drżąc ze strachu, a ośmielało się mu przeciwstawić jedynie w bardzo oględny sposób i ukazując, że jeśli
postąpi tak, jak zamierzał, oddali się od celu, czyli bezwzględnej
władzy stowarzyszenia, jego dogmatów, zasad i zniszczenia nie
tylko wszystkiego, co było im wrogie, ale również nie podporządkowane ślepo.
Przedziwne w tym szaleństwie nie przemijającym nigdy, z żadnego powodu, było to, iż nigdy nie chciał nic dla siebie, że nie
istnieli dla niego ani krewni, ani przyjaciele, że urodził się już
z zamiłowaniem do szkodzenia, nie znajdując żadnej przyjemności
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w zobowiązywaniu sobie innych; wreszcie, że pochodził z najniższych warstw społecznych i wcale się z tym nie krył. Gwałtowny do tego stopnia, że przerażeniem napawał nawet najmędrszych, najliczniejszych i najbardziej zagorzałych jezuitów,
którzy się obawiali, że ich spostponuje lub każe wygnać z zakonu.
Jego powierzchowność nie obiecywała nic dobrego i nie wprowadzała w błąd; można by się porządnie przestraszyć spotkawszy
go samotnie w lesie. Twarz miał ponurą, wygląd fałszywy, straszny, oczy palące, złe, zezowate: robił wstrząsające wrażenie.
Patrząc na ten wierny i dokładny portret człowieka, który
ciałem i duszą poświęcił się swemu zakonowi, nie miał innej
strawy duchowej jak jego najgłębsze tajemnice, nie znał Boga
poza swym zakonem i całe życie poświęcił jego sprawie; przy
tych uzdolnieniach i pochodzeniu, trudno się dziwić, że we wszystkich innych sprawach okazywał się ciemny i tępy, bezczelny,
bezwstydny, gwałtowny, nie znający ani świata, ani umiaru, nie
liczący się z niczym, dla którego każdy środek prowadzący do
celu był dobry. W zasadach polityki stowarzyszenia doszedł do
doskonałości w Rzymie. Jednak zakon, skutkiem jego uporu i wojowniczego ducha, musiał odesłać go szybko do Francji, po rozgłosie, jaki narobiła w Rzymie jego książka umieszczona na
indeksie.
Pierwszy raz gdy zobaczył króla w jego gabinecie po swej
prezentacji, obecni byli tylko Blouin oraz Fagon w kącie. Fagon, przygarbiony i oparty na lasce, śledził to spotkanie i fizjonomię ojczulka, jego uniżone ukłony i słowa. Król zapytał jezuity,
czy jest spokrewniony z panami le Tellier. Ksiądz zakrzyknął:
,,Ja, Wasza Królewska Mość, krewny panów le Tellier! Bardzo
mi do tego daleko, jestem biednym chłopem z dolnej Normandii, gdzie ojciec mój miał kawałek ziemi." Fagon, który
obserwował go nie roniąc żadnego szczegółu, obrócił się ukradkiem do Blouin, starając się nań patrzeć: „Ach, panie — powiedział wskazując na jezuitę —cóż to za przeklęty!..." — i wzruszając ramionami oparł się znów na lasce. Los chciał, że nie
pomylił się w swym tak dziwnym sądzie o spowiedniku. Miny
tego człowieka, by nie powiedzieć, pełne hipokryzji krygowanie się — mówiły, że obawia się tego stanowiska i że w końcu
zgadza się na nie tylko przez wzgląd na posłuszeństwo dla zgromadzenia.
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Rozpisałem się o tym nowym spowiedniku dlatego, że on to
wzniecił te niesłychane burze, które do dziś miotają Kościołem,
państwem, nauką, doktryną, i z powodu którego tylu wartościowych ludzi jęczy jeszcze do dziś, i dlatego, że miałem okazję
poznać tę straszną osobistość lepiej i bliżej niż jakikolwiek człowiek na dworze.
Ojciec mój i matka oddali mnie w ręce jezuitów, bym otrzymał od nich wychowanie religijne, i wybór ten był bardzo szczęśliwy, gdyż cokolwiek by się o tych zakonnikach mówiło, nie
należy sądzić, że nie spotyka się czasem wśród nich ludzi bardzo
świętych i światłych. Pozostawałem więc tam, gdzie mnie oddano,
jednak nie utrzymując stosunków z innymi prócz tego, do którego
się zwracałem; do jego obowiązków należał główny nadzór nad
rekolekcjami, jakie prowadził zarówno dla nowicjuszy zakonnych, jak i parę razy w roku dla świeckich. Nazywał się ojciec
Sanadon i jego funkcja zmuszała go do stosunków z przeorem,
a w rezultacie i z ojcem Tellier, który był prowincjałem w tym
czasie, kiedy został mianowany spowiednikiem królewskim. Ten
ojciec Tellier, zarówno z przyzwyczajenia, jak i dzięki usposobieniu odludka, nie chciał widywać się z nikim poza ludźmi,
których już absolutnie nie mógł uniknąć. Postępował zresztą
w ten sposób nie tylko z braku ochoty, ale i ze względów politycznych, chcąc przekonać króla, że trzyma się na uboczu, a w istocie
żeby lepiej uchronić swoją niezależność, nie narażać się na konieczne okazywanie względów, wypełnianie próśb.
Bardzo byłem zdziwiony, kiedy w dwa lub trzy tygodnie po
objęciu przez niego tego ministerstwa, gdyż stanowisko jego
można było tak nazwać jako niezależne od innych, ojciec Sanadon przyszedł mnie powiadomić, że ojciec Tellier pragnie mi być
przedstawiony. Ojciec Tellier sformułował to w ten sam sposób
następnego dnia, gdy ojciec Sanadon mi go przyprowadził. Nigdy
do tej pory go nie spotkałem ani osobiście, ani przez trzecie
osoby, nie składałem mu wyrazów uszanowania; zasypywał mnie
uprzejmościami i zakończył prosząc, bym zezwolił mu odwiedzać
się od czasu do czasu i zechciał łaskawie go przyjmować. Krótko
mówiąc, on chciał ze mną nawiązać stosunki, ja zaś obawiając
się tego i nie mając w tym żadnego interesu — w służbie Kościoła nie było nikogo z mojej rodziny — na próżno próbowałem
uprzejmie się wykręcić. Narzucił mi się gwałtem. Składał mi
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coraz częściej wizyty, mówił ze mną o interesach, radził się mnie
i muszę wyznać, doprowadzał do rozpaczy, gdyż bałem się zarówno odprawić go w sposób brutalny, jak i wiązać się z nim
bliżej. Ten wymuszony sojusz, którego byłem jedynie biernym
członkiem, trwał aż do śmierci króla; wiele się przy tej okazji
dowiedziałem i o wszystkim opowiem na właściwym miejscu.
Ojciec Tellier musiał się dowiadywać o mnie u ojca Sanadona,
który widocznie opowiedział o bliskich stosunkach łączących
mnie z książętami de Chevreuse i de Beauvillier, a może i o tych,
jakie mnie wiązały z księciem Burgundii, choć kryłem się z nimi,
oraz z księciem Orleańskim.
Prawdą jest, że od tej pory wybijałem się już, lecz to wszystko
w ukryciu, i choć od dawna odgrywałem rolę w wielu poważnych
sprawach, większość ludzi nie zdawała sobie z tego dokładnie
sprawy.
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ŚMIERĆ KSIĘCIA CONTI (21 II 1709)

[Książę Conti miał być mianowany naczelnym wodzem we Flandrii.]

Projekt ten, nigdy dokładnie nie sprecyzowany, niedługo istniał
nawet w teorii. Chamillart, zbyt łatwo dający sobą powodować,
zbyt uparty i krótkowzroczny, był jednak człowiekiem prawego
serca i prawdziwym Francuzem, dążył zawsze do dobrego, o ile
zdołał je ujrzeć, zdawał sobie teraz sprawę z ogólnego chaosu,
z nagłych potrzeb we Flandrii i wyzyskał ten pierwszy, wypływający z konieczności, zwrot w stosunku do księcia Conti,
w związku z Włochami, by ukazać pani de Maintenon, a za
jej pośrednictwem i królowi, że należy poprawić tak złą sytuację
na tej granicy oraz w armii, która jej broni, posyłając tam
księcia, którego sława przekracza jeszcze świetność urodzenia.
Przekonał w końcu króla i otrzymał pozwolenie, by powiadomić
księcia Conti, że został wybrany na dowódcę armii we Flandrii.
Conti aż zadrżał z radości, nigdy nie liczył zbytnio na wprowadzenie w życie Ligi Włoskiej; widział, jak powoli projekt ten
upada. Nie liczył już, że czymś jeszcze zostanie, więc teraz pozwolił ożyć najprzyjemniejszym nadziejom. Było już jednak za
późno: stan jego zdrowia był beznadziejny. Wkrótce sam to odczuł
i ten spóźniony zwrot w stosunku do niego kazał mu tylko tym
więcej żałować życia. Gasł powoli, rozpaczając, że został doprowadzony do śmierci przez niełaskę, a nie może już być powrócony
do życia tym niespodziewanym zwrotem w stosunku króla do
niego i nadzieją tak wspaniałej kariery.
W przeciwieństwie do większości osób swego stanu otrzymał
bardzo staranne wychowanie, był bardzo wykształcony. Burzliwe
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życie zaciemniło tylko jego wiedzę, ale jej nie zniweczyło; nie
zaprzestał nawet czytać dzieł, które mogły ją odświeżyć.
Wybrał sobie ojca de la Tour, generała oratorianów, by go
przygotował do śmierci i pomógł mu dobrze umrzeć. Zależało
mu bardzo na życiu, a ostatnio nowe okoliczności o tyle silniej
go doń przywiązywały, iż potrzebował wiele odwagi. Trzy miesiące tłumy napełniały jego dom, a lud tłoczył się na placu położonym obok. Kościoły rozbrzmiewały modlitwami zanoszonymi
zarówno przez najznamienitszych, jak i najskromniejszych. Zdarzyło się parokrotnie ludziom księżny jego małżonki i księżniczek,
że chodzili od kościoła do kościoła, by zamówić mszę na jego
intencję, i okazywało się, że wszystkie są już zamówione za niego
przez innych. Nikomu nie zdarzyło się nic równie pochlebnego:
na dworze, na mieście nieustannie dowiadywano się o jego
zdrowie. Przechodnie pytali jeden drugiego. Zatrzymywano przejeżdżających przy bramach i sklepach i dopytywano się każdego
o to samo.
Pewna poprawa pozwoliła raczej odetchnąć niż ożyć nadziei.
Dopóki czuł się lepiej, zabawiano go wszelkimi możliwymi ciekawostkami; przyzwalał na to, lecz nie przestawał widywać się
z ojcem de la Tour ani myśleć o nim. Książę Burgundzki poszedł
go odwiedzić i długo sam z nim rozmawiał. Bardzo był tą rozmową poruszony. Tymczasem choroba robiła postępy. Książę
parokrotnie przyjął ostatnie sakramenty, i to z wielką pobożnością.
Zdarzyło się tak, że delfin, udając się do Opery, jechał po
jednej stronie rzeki wzdłuż Luwru, podczas gdy Przenajświętszy
Sakrament był niesiony po przeciwnym wybrzeżu do księcia
Conti. Księżna Burgundii odczuła ten kontrast, była nim wstrząśnięta i wchodząc do loży powiedziała o tym księżnej de Lude.
Paryż i dwór były oburzone. Panna de Melun, która wpierw
dzięki księżnej Conti, później księżnej de Bourbon zyskała łaski
delfina, przy pomocy pani d'Espinoy, swej szwagierki, była jedyną osobą, która ośmieliła się oddać mu usługę powiadamiając
o złym wrażeniu, jakie uczyniła tak niewłaściwa wyprawa do
Opery, i doradzając, by uciszył skandal składając wizytę księciu
Conti, o czym dotąd nie pomyślał. Przyjął radę, ale wizyta była
bardzo krótka.
Nastąpiła po niej inna, książąt jego synów. Księżna Kondeu-
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szowa od dawna już spędzała przy nim noce. Książę nie był już
w stanie go odwiedzać; książę de Bourbon zachowywał pewne
pozory przyzwoitości, szczególnie w ostatnich dniach; książę du
Maine bardzo niewiele. Książę Conti zawsze przyjmował paru
przyjaciół, a wieczorami wzruszony powszechnymi objawami
sympatii, dowiadywał się, kto był u niego.
Pod koniec nie chciał już widzieć nikogo, nawet księżniczek,
i znosił obecność tylko niewielu, którzy go obsługiwali: ojca
de la Tour, pana Fleury, dawnego swego nauczyciela, a później
drugiego profesora wnuków królewskich, który uwiecznił swą
pamięć wspaniałą Historią kościelną, oraz dwu lub trzech innych
ludzi. Zachował pełną jasność umysłu aż do ostatniej chwili
i zużytkował ją właściwie. Umarł wśród nich siedząc na swym
fotelu, okazując niezwykłą pobożność, o czym słyszałem tyle od
ojca de la Tour.
Żałoba po nim była wielka i powszechna. Pamięć jego wielce
jest droga po dziś dzień. Powiedzmy jednak wszystko: może
zyskał dzięki niełasce. Śmiałość umysłu nie dorównywała w nim
śmiałości serca; był bardzo wielki dzięki nadziejom, jakie w nim
pokładano; może na czele armii okazałby się lękliwy, a jeszcze
bardziej w radzie królewskiej, jeżeli byłby do niej dopuszczony.
Król poczuł wielką ulgę, pani de Maintenon również, książę
de Bourbon nieporównanie większą, dla księcia du Maine było
to wyswobodzenie, zaś dla księcia de Vendôme, który zaczynał
zdawać sobie sprawę z możliwości swego upadku, śmierć księcia
Conti też była ulgą. Delfin dowiedział się o tym fakcie w Meudon, kiedy wyjeżdżał na polowanie. Nie dał po sobie poznać,
by w najmniejszym nawet stopniu coś odczuł.
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ŚMIERĆ KSIĘCIA KONDEUSZA (1709)

Książę Kondeusz, który już od przeszło dwu lat nie pokazywał się na dworze, zmarł w Paryżu w parę minut po północy,
z Niedzieli na Poniedziałek Wielkanocny, z trzydziestego pierwszego marca na pierwszego kwietnia, w sześćdziesiątym szóstym
roku życia.
Był to człowieczek drobniutki i szczuplutki, który mimo dość
pospolitych rysów wywierał wrażenie na obecnych ogniem i siłą
wejrzenia, i postawą nie mającą sobie podobnej. Nikt nie dorównał mu głębokim i rozległym umysłem ani wielką wiedzą,
często równie gruntowną, jak wszechstronną, obejmującą wszystkie dziedziny, nawet mechanikę i sztukę. Miał przy tym gust
wyborny, objawiający się na każdym kroku. Nikt mu nie był
równy odwagą, tak prawdziwą i wrodzoną, ani żądzą czynu.
Kiedy zaś chciał się podobać, nikt nie umiał być równie bystry,
rozwinąć tyle wdzięku, uroku, uprzejmości, szlachetności, tyle
kunsztu wypływającego jakby z niewyczerpanego źródła. Nikt
również nie wykazywał tyle pomysłowości, wdzięku i przepychu
w organizowaniu zabaw, którymi umiał zaskoczyć i oczarować.
Celował w urządzaniu wszelkiego rodzaju rozrywek.
Daremnie szukałbyś gdziekolwiek tyle bezużytecznych talentów, tak wielkiej i żywej fantazji będącej jedynie gnębicielką
swego posiadacza i klęską otoczenia; nikt nie był tak kąśliwy
i niebezpieczny we współżyciu czy we współpracy, tak ohydnie
skąpy, stosujący równie podłe i niskie środki, równie niesprawiedliwy, skłonny do zdzierstwa i gwałtów; nigdzie też nie widziano człowieka tak wyniosłego, o tak wielkich, niespotykanych
pretensjach, które z niezwykłą zręcznością umiał zaspokajać; czło-
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wieka o tak wielkim wyrafinowaniu w wyborze metod postępowania, obdarzonego taką sztuką ukrywania swych zamiarów,
które wreszcie potrafił wcielić w życie z korzyścią dla siebie;
człowieka, który porywał się na tak zuchwałe i niesłychane przedsięwzięcia i sięgał po zdobycze również i siłą. Z najmniejszego
też powodu umiał jak nikt płaszczyć się i upodlać bezgranicznie,
gdy liczył, że coś na tym zyska; stąd też to płaszczenie się przed
finansistami na stanowiskach, przed urzędnikami i ważniejszymi
pokojowcami, nadskakiwanie służalcze ministrom, wyrafinowanie
podłe zabiegi o łaskę króla; tu też źródło wiecznego niezrównoważenia w postępowaniu z innymi. Syn wyrodny, okrutny
ojciec, straszny mąż, pan znienawidzony, niebezpieczny sąsiad,
pozbawiony przyjaźni, nie posiadający przyjaciół i niezdolny ich
posiadać, zazdrosny, podejrzliwy, zawsze nieustannie niespokojny,
niezmordowany w wynajdywaniu podstępów i sposobów, by
wszystko spenetrować i o wszystkim wiedzieć, co bezustannie
dostarczało mu zajęcia, a w czym pomagała mu niezwykła
bystrość i spostrzegawczość. Był wielkim złośnikiem i najmniejsze
głupstwo mogło go doprowadzić do niesłychanych napadów
wściekłości. Zawsze trudny, nigdy w zgodzie z sobą samym, utrzymywał wszystkich domowników w wiecznym strachu. Ogólnie
biorąc, porywczość i skąpstwo były to dwie cechy, które rządziły
nim ustawicznie. Przy tym wszystkim był to człowiek, przed
którym trudno się było obronić, kiedy postanowił sobie coś
uzyskać, tak wielki potrafił rozwinąć wdzięk i urok, umiał być
przypochlebny i przymilny, niezwykle wymowny; zarazem nie
pamiętał o największych nawet usługach sobie oddanych, jeżeli
okazanie wdzięczności nie przyniosłoby mu żadnej korzyści.
Księżna była wieczną ofiarą. W równej mierze cnotliwa, głupia
co brzydka, trochę garbata, cuchnęła potem już z daleka. Mimo
to mąż był o nią zazdrosny aż do szaleństwa, co trwało aż do
śmierci. Pobożność, stałe nadskakiwanie mężowi, łagodność, uległość wielka jak u nowicjuszki, nic nie chroniło jej przed częstymi
obelgami ani biciem czy kopaniem, co nierzadko ją spotykało.
Nie była panią nawet najmniejszej rzeczy, nie ośmielała się
niczego żądać ani nawet zaproponować, by cokolwiek jej dano.
Gdy taka była męża fantazja, musiała jeździć z jednego miejsca
na drugie. Często się zdarzało, że kiedy siedziała już w karecie,
mąż kazał jej wysiadać lub wracać z drogi, a później znów naka-
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zywał wyjazd po południu czy też następnego dnia. Kiedyś wyjeżdżała tak do Fontainebleau przez piętnaście dni. Kiedy indziej
posyłał po nią do kościoła, odwoływał w czasie sumy, a czasami
kazał wracać w chwili, kiedy miała przystępować do komunii —
musiała wracać bez żadnej zwłoki i odłożyć komunię do następnej okazji. Nie znaczyło to wcale, by była mu w tej chwili potrzebna lub by ośmieliła się zrobić cokolwiek bez jego pozwolenia, choćby pójść do kościoła. Była to po prostu jego chwilowa
fantazja, a zdarzało się to często.
On sam również nigdy nie wiedział na pewno, co będzie robił.
Zawsze czekały na niego cztery obiady: jeden w Paryżu, drugi
w Ecouen, trzeci w Chantilly, czwarty w miejscu pobytu dworu.
Nie były to jednak obiady kosztowne: rosół i pół pieczonej kury
na grzance. Druga połowa była przeznaczona na dzień następny.
Zawsze zamknięty w swoim mieszkaniu, nie pokazywał się
prawie na dworze czy gdzie indziej, chyba że miał interes do
króla czy do ministrów, których doprowadzał wówczas do rozpaczy przeciągającymi się i ponawianymi wizytami. Nie podejmował
obiadem prawie nigdy i nie przyjmował nikogo w Chantilly, gdzie
jego pokojowiec i paru światłych jezuitów dotrzymywało mu towarzystwa; bardzo rzadko zjawiał się kto inny. Kiedy jednak
postanowił wydać przyjęcie, był czarujący. Nikt nie dorównał
mu w sztuce robienia honorów domu, żaden śmiertelnik nie był
tak ugrzeczniony. Dlatego też ten przymus, który, choć niedostrzegalny, gdyż uprzejmość jego i eleganckie maniery miały wszelki
pozór naturalnej swobody, sprawiał, że nie lubił żadnych gości.
Chantilly było jego umiłowaniem i radością. Przechadzał się
zawsze mając ze sobą paru sekretarzy z papierem i przyborami
do pisania, którzy natychmiast zapisywali, co mu przyszło na
myśl, by ulepszyć i upiększyć swe posiadłości. Wydał na ten cel
olbrzymie sumy; nic to jednak w porównaniu z tym, co utopił
w Chantilly jego wnuk, i z cudami, jakie tam stworzył.
Zabawiał się chętnie studiowaniem dzieł naukowych i innych,
czytał dużo i miał sąd o lekturze trafny i głęboki. Zabawiał się
też czasami sztuką i mechaniką, na czym znał się znakomicie.
Bywało, że kochał się w rozmaitych damach dworu. Wtedy
nie istniała dla niego niemożliwość. Wcielenie wdzięku, przepychu, zalotności, istny Jowisz w postaci złotego deszczu. To
przebierał się za lokaja, to za sprzedawczynię damskich strojów,
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to znów przywdziewał inną postać. Nikt mu nie dorównał w pomysłowości. Wydał razu pewnego przyjęcie na cześć króla, którego podstępnie skłonił, by tego żądał, a to jedynie w celu opóźnienia wyjazdu do Włoch pewnej damy, którą wówczas kochał
i której względy posiadał zabawiając męża układaniem wierszy.
Przebił wszystkie domy z jednej strony ulicy koło Saint-Sulpice
oraz wynajął je i umeblował tylko po to, by ukryć swe schadzki.
W ostatnim okresie swego życia, a nawet ostatniego roku,
wszystko, co spożywał i wydzielał, ważył i zapisywał wagę, a następnie rozpatrywał wyniki doprowadzając tym do rozpaczy
swych medyków.
Gorączki i podagra dawały mu się na zmianę we znaki. Pogarszał jeszcze swój stan przez zbyt ostrą kurację, zamykając się
w samotności, której nikomu nie pozwalał naruszać, często nawet
najbliższej rodzinie, oraz przez napady stanów niepokoju i przeczuć, doprowadzające go do ataków wściekłości.
Finot, jego i nasz lekarz, z którym byliśmy w przyjaźni od
niepamiętnych czasów, nie wiedział już, jak ma z nim postępować.
Największy kłopot sprawiało mu to, co nam niejednokrotnie opowiadał, że książę Kondeusz nie chce nic jeść mówiąc, że już
umarł, a na wszelkie argumenty odpowiada, że umarli nic nie
jedzą. Trzeba było zmusić go, by coś zjadł, gdyż inaczej umarłby
istotnie. Nie udawało się jednak przekonać go, że żyje, a więc
musi się odżywiać. W końcu Finot i drugi lekarz, który zwykle
odwiedzał z nim księcia, postanowili zgodzić się z tym, że książę
nie żyje, tłumacząc, że są tacy umarli, którzy jedzą. Zaproponowali mu, że ukażą mu takich, i rzeczywiście przyprowadzili mu
paru ludzi, pewnych i dobrze pouczonych, zupełnie mu nie znanych, udających trupów jak on, ale mimo to przyjmujących
posiłki. Skłoniło go to do zaniechania oporu, jednak zgodził się
jeść tylko razem z nimi i Finotem. Dzięki temu jadł doskonale,
lecz ta fantazja trwała dosyć długo, doprowadzając do rozpaczy
Finota, który jednak umierał ze śmiechu opowiadając nam o tym
i o rozmowach z tamtego świata, jakie się toczyły podczas posiłków. Książę żył jeszcze długo po tej historii.
Kiedy stan księcia się pogarszał, księżna zdobyła się na odwagę,
by go zapytać, czy nie zechciałby pomyśleć o swojej duszy i zobaczyć się z jakim duchownym. Zabawiał się dość długo odmawia-
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niem. Tymczasem już od pewnego czasu widywał się potajemnie
z ojcem de la Tour, tym samym generałem oratorianów, który
asystował przy śmierci księżniczki Condé i księcia Conti. Posłał
doń z propozycją, by przyszedł go odwiedzić w tajemnicy i w
przebraniu, nocą. Posłańcem był młodszy sekretarz księcia, jedyny
powiernik tego sekretu. Ojciec de la Tour, zaskoczony w najwyższym stopniu tak osobliwą propozycją, odpowiedział, że szacunek, jaki winien jest księciu, każe mu odwiedzić go z zachowaniem wszystkich ostrożności wymaganych przez niego, jednak
choć może wiele domagać się od jego zakonu, książę musi się
zgodzić, iż stanowisko i stan nie pozwalają kapłanowi wdziewać
przebrania ani rezygnować z towarzystwa braciszka, który zawsze
mu towarzyszy. Jednakowoż w habicie i z tym braciszkiem, byle
powrócił do klasztoru przed godziną spoczynku, zrobi wszystko,
co się będzie podobało księciu. Książę przyjął te warunki. Kiedy
chciał się widzieć z ojcem de la Tour, ów młodszy sekretarz szedł
do oratorianów, wsiadał do wynajętej karety z generałem i jego
towarzyszem, wiózł ich aż do małych drzwiczek domu sąsiadującego z pałacem Kondeuszów i długimi, ciemnymi przejściami,
często z latarnią w jednej ręce, a kluczem w drugiej, otwierając
i zamykając wiele drzwi, doprowadzał go wreszcie do pokoju"
księcia. Tam w cztery oczy ojciec de la Tour czasem go spowiadał, a najczęściej zabawiał rozmową. Kiedy książę miał już tego
dość lub robiło się zbyt późno, gdyż książę często długo zatrzymywał go u siebie, ten sam człowiek wchodził do pokoju i tą
samą drogą odprowadzał zakonnika do karety z oczekującym braciszkiem, a stamtąd do klasztoru oratorianów z Saint-Honoré.
Opowiedział mi później o wszystkim sam ojciec de la Tour, jak
też o radości księżnej, gdy w końcu książę powiedział jej, że widuje go w ten sposób od paru miesięcy. Z tą chwilą ustała tajemnica, posyłano już otwarcie po ojca de la Tour, który odwiedzał
go wytrwale przez parę tygodni, jakie księciu pozostały jeszcze
do życia.
Jezuici zostali tu dotkliwie oszukani. Czuli, że mają w swojej
władzy księcia, który był wychowany u nich, a jedynego syna
oddał im do kolegium, nie miał innych domowników w Chantilly
poza nimi i zawsze przebywał w ich towarzystwie, wreszcie, żył
z nimi w najbliższych stosunkach. Ojciec Lucas, należący do ich
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zakonu, człowiek szorstki, twardy i gruboskórny, który nieraz
bywał przeorem, był jego oficjalnym spowiednikiem, choć po
prawdzie nic go nie obchodził, mimo że książę posyłał po niego
rozstawne konie każdego roku aż do Rouen, gdzie ojciec Lucas
był rektorem, żeby odbyć u niego spowiedź wielkanocną. Ojciec
ten dowiedział się, że książę jest umierający; przyjechał końmi
pocztowymi i nie zdołał uzyskać ani zezwolenia na odwiedziny,
ani nawet zwrotu kosztów podróży. Poczuł się w najwyższym
stopniu obrażony. Książę wprowadził w życie to, co, jak już powiedziałem, pierwszy prezydent Harlay powiedział pewnego dnia
jezuitom i ojcom oratorianom znajdującym się razem u niego
w jakiejś sprawie. Odprowadzając ich zawołał wobec wszystkich,
zwracając się do jezuitów: „Jak dobrze jest, moi ojcowie, żyć
z wami! — a następnie obracając się do oratorianów: — aż wami,
ojcowie, umierać!"
Tymczasem stan chorego pogarszał się ciągle i był już bardzo
zły. Lekarze uznali w noc Wielkanocy, iż jest z nim tak niedobrze,
że zaproponowali mu, by przyjął nazajutrz ostatnie sakramenta.
Sprzeczał się z nimi, w końcu powiedział, że chce je przyjąć natychmiast, by już mieć to za sobą i uwolnić się od przejścia,
którego się lęka. Z kolei doktorzy poczęli się spierać z nim twierdząc, że pora nie po temu i że nie jest to jeszcze tak pilne.
W końcu nie chcąc go gniewać wyrazili zgodę. Posłano do oratorianów i do parafii, i w ten sposób książę nagle otrzymał ostatnie
sakramenta. Zaraz potem wezwał zapłakanego syna, księcia de
Bourbon, załatwił z nim i z księżną ostatnie sprawy, pożegnał
się z żoną z oznakami szacunku i przyjaźni i powiedział księciu,
gdzie znajduje się testament. Zatrzymał jeszcze syna mówiąc już
tylko o ceremoniach pogrzebowych, które zostały zaniedbane na
pogrzebie jego ojca, a których nie należy pominąć na jego pogrzebie, a nawet baczyć pilnie, aby o nich nie zapomnieć; powtarzał parokrotnie, iż nie lęka się wcale śmierci, gdyż stosował
zasadę swego ojca: by nie obawiać się bliskiego niebezpieczeństwa, trzeba się z nim otrzaskać na odległość; pocieszał syna
później mówiąc z nim o pięknie Chantilly, o rozbudowie, jaką
projektował, o budynkach, które zaczął wznosić specjalnie z myślą,
by wymusić w ten sposób wykończenie ich po swojej śmierci,
o wielkiej sumie złożonej w gotówce na ten cel i o miejscu, w
jakim się ona znajduje, i wciąż o sprawach podobnych, aż do
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chwili, kiedy myśli poczęły mu się mącić. Ojciec de la Tour
i Finot znajdowali się jednak przez cały czas na uboczu w tym
samym pokoju i od nich też dowiedziałem się o tych szczegółach.
Książę ten pozostawił po sobie chlubną pamięć odwagi i smutną
użytku, jaki zrobił z ostatnich godzin swego życia.
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VENDÔME POPADA W NIEŁASKĘ (1709)

Cierpliwość i kunszt wojenny [Puységura]23 cierpiały bardzo od
samego początku ubiegłej kampanii na skutek zachowania księcia
de Vendôme, a w miarę jej trwania stan ten jeszcze się pogarszał,
aż doszedł do szczytu. Vendôme widział wszystko na opak i nie
chciał zgodzić się z niczym, czego wymagał lub co czynił generał.
Często znajdował sposobność, by mu to wprost okazać i wyrazić.
Jednak nic nie mogło zjednać człowieka tak pysznego, nienawidzącego z natury wszystkiego, co nie dorównywało mu wspaniałością, co pochodziło od księcia Burgundzkiego, którego chciał
zgubić za wszelką cenę i z którym tak mało się liczył, że nie
znosił wszystkiego, co się z nim wiązało. Dlatego też zaraz po
powrocie Vendôme zaniósł skargi na generała królowi, naopowiadał mu niestworzonych rzeczy i, nie zaspokojony jeszcze tą
zemstą, rozpowiadał wszystkim o Puységurze nieprawdopodobne
historie.
Generał, jakkolwiek nawykł do częstych prywatnych i serdecznych rozmów z królem, rozumiał, że po tak burzliwej kampanii
narazi się na ostrą indagację, jeżeli zjawi się na gorąco. Przezornie więc usunął się na sześć tygodni czy dwa miesiące do
siebie w Soissonnais, nim zjawił się w Paryżu na dworze. Kiedy
zainteresowanie tą sprawą zmalało, a poza tym gdy się Puységur
dowiedział, co Vendôme o nim nagadał, nie chciał już przedłużać
swej nieobecności i pozwolić, żeby przypuszczano, iż boi się pokazać. Zjawił się więc w Paryżu.
Parę dni później król, który zawsze go lubił, zmartwiony wszystkim, co mówił o nim książę, zawołał go do swego gabinetu
i zażądał łagodnie, w rozmowie sam na sam, by generał udzielił
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mu wyjaśnień w sprawie tysiąca niedorzecznych głupstw, które
najbardziej króla poruszyły. Puységur wyjaśnił wszystko tak
dokładnie, że król, zaskoczony, wyznał, że Vendôme mu to naopowiadał. Gdy tylko padło to nazwisko, Puységur, dotknięty
głęboko, skorzystał z okazji. Powiedział królowi najpierw, dlaczego tak długo pozostawał u siebie nie pokazując się na dworze,
potem naiwnie i śmiało wyliczył wszystkie winy, głupstwa, upór,
zuchwalstwo księcia, i to w sposób tak oczywisty, że obudził
zainteresowanie króla, wywołał pytania i żądanie coraz dokładniejszych wyjaśnień. Puységur udzielił mu szczegółowych wyjaśnień, a widząc, że król przyjmuje je bez zastrzeżeń, poszedł
jeszcze dalej i powiedział, że skoro książę tak się z nim obszedł
po wszystkich staraniach, jakie on czynił, by go nie drażnić i nie
sprzeciwiać się, uważa, iż ma prawo, a nawet obowiązek, zważywszy dobro służby, raz wreszcie powiedzieć królowi wszystko, co
ma księciu do zarzucenia. Opisał mu więc prywatę księcia de Vendôme, tryb życia, jaki prowadził w wojsku, jego niedołęstwo
fizyczne, mylne sądy, skłonność do uprzedzeń. Powiedział, jak
złe i niebezpieczne wyznaje zasady, jak wielką wykazuje nieudolność we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem
wojny. Wreszcie, omówiwszy wszystkie jego kampanie we Włoszech i dwie ostatnie prowadzone we Flandrii, zdemaskował go
całkowicie, ukazał królowi najwyraźniej wszystkie jego błędy
i wykazał dobitnie, że tylko zbieg cudownych okoliczności sprawił, że wódz ten nie zgubił Francji sto razy.
Rozmowa ta trwała przeszło dwie godziny. Król uwierzył we
wszystko, a od dawna już, na podstawie doświadczenia przekonany nie tylko o zdolnościach Puységura, lecz również o jego
prawości, wierności i umiłowaniu prawdy, poczuł, że nareszcie
widzi we właściwym świetle człowieka, który z taką zręcznością
umiał dotychczas ukrywać prawdziwe oblicze i stroić się w szatę
opiekuńczego ducha i bohatera narodowego Francji. Zawstydził
się dotychczasowej łatwowierności i od tej rozmowy Vendôme
przepadł w jego oczach i stracił dowództwo wojskami, co w niedługi czas później zostało oficjalnie przeprowadzone.
Puységur, pokorny, łagodny i skromny z natury, lecz równocześnie prawy i dotknięty do żywego, uważając, że nie obowiązują go już żadne względy po tym, jak książę oczernił go publicznie i przed królem, a z drugiej strony, uradowany z wrażenia,
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jakie zrobiło na królu to wszystko, co mu o księciu de Vendôme
powiedział, powtórzył zaraz swą rozmowę towarzystwu znajdującemu się w galerii i śmiało stawił czoło księciu i wszystkim
jego stronnikom, których znał dobrze.
Zatrzęśli się z wściekłości, a Vendôme jeszcze więcej. Odpowiedzieli tylko lichymi argumentami, które nie przekonały nikogo.
Najroztropniejsi przewidzieli już ich niełaskę. Stronnictwo przeciwne, do tej pory tak pognębione, jęło ściskać Puységura,
a pani de Maintenon, księżna Burgundzka, nawet sam książę de
Beauvillier umieli wyzyskać u króla to, czego dowiedział się od
Puységura.
Najbliższe skutki tego wydarzenia już opowiedziałem. Vendôme
został usunięty z wojska; sprzedał swoje pojazdy, usunął się do
Anet, które wnet zaczęło porastać trawą. Ubłagał króla, by zechciał pozwolić, aby składał mu czołobitność tylko w Marly,
a delfinowi tylko w Meudon, gdzie nadal zapraszano go, ilekroć
się tam zjeżdżano. Podtrzymywanie tego niewielkiego wyróżnienia pocieszało go trochę w samotności, na jaką się skazał. Było to
dla niego jakby świadectwem, że król i delfin są zadowoleni
z jego służby i pamiętają oddane usługi; nieprzyjaciele zaś, choć
tak potężni, nie potrafili odebrać mu tych łask: w ten sposób tłumaczyli to jego poplecznicy i on sam z fałszywym wyrazem twarzy, udając pogardę dla świata i filozoficzny spokój, czym wszakże nikt nie dał się oszukać.
Tak pognębiony, ukazywał się w Marly i w Meudon z miną
równie dumną jak wówczas, gdy święcił tryumfy. Przezwyciężywszy początkowe onieśmielenie, stał się jak dawniej wyniosły,
mówił podniesionym głosem, patrzył z góry na wszystkich. Widząc
go, choć nie w otoczeniu dworaków jak dawniej, można by
sądzić, że jest panem salonu, swoboda zaś, z jaką odnosił się do
delfina, a nawet, na ile śmiał, do króla, pozwalała przypuszczać,
że to jakaś najznamienitsza osobistość. Świątobliwość księcia
Burgundii kazała mu tolerować obecność i maniery Vendôme'a
tak, jakby się nic nie zmieniło; jego ludzie boleli z tego powodu,
a księżna bardzo się niecierpliwiła, nie ośmielając się jednak nic
powiedzieć czekała odpowiedniej okazji.
Doczekała się jej w czasie pierwszej wyprawy królewskiej do
Marly po świętach Wielkanocy. Gra w brelana była wówczas
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bardzo w modzie; delfin grywał weń często z księżną w salonie
już od wczesnej godziny. Nie mając piątego, spostrzegł księcia
de Vendôme na drugim końcu salonu i posłał po niego, żeby
przyłączył się do partii. W tej chwili księżna odezwała się nieśmiało, lecz bardzo wyraźnie, że już sama obecność Vendôme'a
w Marly jest dla niej bardzo przykra, a tym bardziej wspólna
gra w karty, niechże więc Jego Królewska Wysokość zechce ją
od tego uwolnić. Delfin, który nigdy nad tym nie pomyślał, nie
mógł uznać za niewłaściwą takiej prośby; rozejrzał się po salonie
i kazał przywołać kogoś innego. Vendôme tymczasem podszedł
już do nich i spotkał go afront w obecności całego towarzystwa.
Można sobie wyobrazić, jak bardzo ten pyszałek poczuł się dotknięty. Nie służył już, nie dowodził, przestał być uwielbianym
bożyszczem, znajdował się w domu rodzinnym księcia, którego
tak dotkliwie obraził i z którego umiłowaną i obrażoną małżonką
miał teraz do czynienia; obrócił się na pięcie, odszedł jak najprędzej i wkrótce potem dopadł swego pokoju, gdzie mógł wściekać się do woli.
Młoda księżna tymczasem jęła rozmyślać nad tym, co się stało.
Uspokojona z jednej strony, że tak łatwo rzecz cała przeszła,
obawiając się jednak, jak król ją przyjmie, zdecydowała się
podczas gry posunąć sprawę dalej, by albo zwyciężyć na całej
linii, albo przynajmniej wyjaśnić trudną sytuację, gdyż mimo
wielkiej zażyłości z królem, nieśmiała i łagodna, łatwo wpadała
w zakłopotanie. Toteż natychmiast po zakończeniu partii brelana
pobiegła do pani de Maintenon jeszcze przed przyjściem króla
i opowiedziała rzecz całą: że po wszystkim, co się zdarzyło we
Flandrii, widok księcia de Vendôme budził w niej największą
przykrość, że jego stała obecność w Marly, gdzie nie mogła go
uniknąć — do Wersalu nie jeździł nigdy, nigdy go więc tam nie
spotykała — stanowiła szereg zniewag, do których nie umiała
przywyknąć; że, co więcej, kiedy wina jego była tak dalece
stwierdzona, iż został pozbawiony dowództwa, trudno nie tłumaczyć sobie faktu, że przyjmowany jest w Marly, uczuciem przyjaźni żywionej dlań przez króla; toteż z największym bólem
tylko może myśleć o tym, że król przyjaźń dla niej i wnuka,
z jednej strony, stawia obok przyjaźni dla Vendôme'a, z drugiej.
Wszystko to wypowiedziała z przejęciem, lecz zwięźle, gdyż król
miał nadejść lada chwila.
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Pani de Maintenon, która miała z natury rzeczy różne pretensje
do Vendôme'a, a może największą o to, że tak długo, a bezskutecznie występowała przeciw niemu, tego samego wieczora przedstawiła całą sprawę królowi, ukazała mu racje księżnej, jej łagodność, umiarkowanie, jakie wykazała znosząc tak długo ten stan
bez szemrania, i jak bardzo należy cenić jej szacunek dla delfina.
Rozmowa ta odniosła skutek natychmiastowy. Król, który był
już zupełnie zrażony do księcia Vendôme, nie mógł się oprzeć
uczuciu przykrości patrząc na ludzi, którzy, jak słusznie sądził,
byli niezadowoleni z księcia, a co do tego miał całkowitą pewność,
od chwili kiedy został on usunięty ze służby, nie bez satysfakcji
znalazł okazję, by pozbyć się jego obecności zadowalając tym
i wnuczkę, i panią de Maintenon. Zanim udał się na spoczynek,
zlecił Blouinowi, by nazajutrz z samego rana oświadczył w jego
imieniu księciu de Vendôme, żeby nie prosił więcej o pozwolenie
na udział w wycieczkach do Marly, gdzie z konieczności spotyka
się na każdym miejscu z księżną Burgundzką, dla której jest to
bardzo przykre, król zaś nie sądzi, by właściwym było narażać ją
na to.
Trudno sobie nawet wyobrazić rozpacz Vendôme'a, gdy otrzymał tak niespodziewane polecenie, podcinające od korzenia wszelkie jego nadzieje na przyszłość, ani jak się bezczelnie zachowywał
i co wygadywał odbierając to posłannictwo. W obawie jednak,
by nie spotkało go coś gorszego, nie ośmielił się protestować ani
rozmawiać z królem i skrył się ze swym wstydem i wściekłością
do Crosata w Clichy. Zajście przy brelanie narobiło dużo hałasu
i jego odgłosy doszły aż do Paryża. Sprawcy zniewagi wyrządzonej Vendôme'owi nie kryli się z tym oczywiście. Wiadomość
o tym obudziła nową wrzawę i kiedy dowiedziano się, że Vendôme tak nagle znalazł się w Clichy, rozeszła się wszędzie pogłoska, iż wypędzono go z Marly. Dotarła ona i do niego, więc
żeby pokazać, iż to nieprawda, zjawił się w Marly jeszcze dwa
razy przed odjazdem dworu do Wersalu i spędził tam chwile
pełne wstydu i skrępowania. Wyjechał do Anet, gdy tylko dwór
opuścił Marly, i nigdy więcej nie postała tam już jego noga.
Gdy pierwsze uniesienie minęło, postarał się ratować, co się
jeszcze da. Blouin nie powiedział mu nic o Meudon, zapewnił
więc sobie zaproszenie na wszystkie wyprawy królewicza i jak
pierwszy lepszy szlachciura z prowincji przechwalał się przy
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każdej okazji przyjaźnią, jaką darzył go delfin. Ograniczony już
tylko do Meudon, przyjeżdżał do Wersalu na dwa dni przed
każdą podróżą delfina, by pokłonić się królowi, i zatrzymywał
się wtedy u Blouina, gdyż wypożyczył mieszkanie pani de Montbazon24, siostrze hrabiego d'Évreux, jeszcze dawniej, kiedy na
wiadomość, że odebrano mu dowództwo, zrezygnował z Wersalu,
by ograniczyć się do Marly i Meudon. Przebywał w Meudon
przez cały okres, kiedy delfin się tam znajdował, on, który w czasach swej chwały poświęcał delfinowi najwyżej jeden czy dwa
dni. Z Meudon wracał wprost do Anet. Nie było takiej wyprawy
do Meudon, żeby księżna Burgundzka nie przyjechała odwiedzić
swego teścia, żeby książę de Vendôme nie zjawił się przed nią
zuchwale, jakby chcąc pokazać, że przynajmniej u delfina jest
ważniejszy. Nauczona doświadczeniem z Marly, skąd udało jej się
wyrzucić Vendôme'a, księżna znosiła cierpliwie tę bezczelność
i znów czekała odpowiedniej okazji.
W dwa miesiące później zdarzyło się, że podczas bytności delfina w Meudon król z panią de Maintenon przyjechali tam na obiad
wraz z księżną Burgundzka, nie mając zamiaru nocować. Wizyta
ta stanowi zagadkę. Bywało, że król przyjeżdżał do Meudon, choć
rzadko; niekiedy i pani de Maintenon, w bardzo zażyłych stosunkach z panną Choin, kiedy chciała z nią porozmawiać swobodnie,
a nie sprowadzać jej do Wersalu; król, jak można łatwo się
domyślić, był w to wtajemniczony. Niedługo zobaczymy, co to
była za przyjaźń. Książę de Vendôme, jak zwykle przebywający
w Meudon, był na tyle nieroztropny, że jeden z pierwszych
znalazł się przy drzwiczkach karety. Księżna Burgundzka, bardzo dotknięta, mniej niż zazwyczaj okazała opanowania, ledwie
mu się odkłoniła i z ostentacją odwróciła głowę. Vendôme, który
to odczuł, zapragnął jeszcze bardziej jej dokuczyć i posunął szaleństwo aż do zjawienia się przy księżnej po obiedzie przy kartach. Został potraktowany tak jak poprzednim razem. Dotknięty
do żywego i nareszcie zbity z pantałyku, wycofał się do swego
pokoju, skąd nie wychodził aż do późnej godziny. Przez ten cały
czas księżna Burgundzka wyjaśniała delfinowi, jak mało się z nią
liczy Vendôme. Wieczorem po powrocie do Wersalu powiedziała
o tym pani de Maintenon i żaliła się otwarcie królowi. Przedstawiła, jak jej przykro, że delfin traktuje ją gorzej od króla,
oraz twierdziła, iż pan de Vendôme jej na przekór otwarcie
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uczynił sobie z Meudon schronienie i pocieszał się nim po Marly.
Księżna Conti oraz parę dam, między innymi pani de Montbazon, należały do grona osób towarzyszących delfinowi podczas tej
wyprawy.
Następnego dnia książę Vendôme skarżył się gorzko delfinowi
na dziwne prześladowanie, którym go ściga wszędzie księżna
Burgundzka; jednak delfin, uprzedzony przez nią poprzedniego
dnia, odpowiedział tak chłodno, że Vendôme odszedł ze łzami
w oczach i z głębokim postanowieniem, iż nie spocznie, dopóki
nie uzyska od delfina jakiejś satysfakcji. Długo rozmawiał sam
na sam w jednym z saloników z panią de Montbazon, która
wprost po zakończeniu narady poszła poprosić księżnę Conti
będącą z nią w bardzo dobrych stosunkach i obie razem wróciły
do księcia. Konferencja we troje trwała dosyć długo i w wyniku
jej postanowiono, że księżna Conti pomówi jeszcze tego samego
dnia z delfinem wstawiając się za Vendôme'em. Nie powiodło się
jej lepiej. Uzyskała jedynie tyle, iż polecono, by książę unikał
księżny Burgundii podczas jej pobytu w Meudon, i że co najmniej
tyle wymaga szacunek dla niej do chwili, kiedy uda mu się ją
ułagodzić i odzyskać jej względy. Tak sucha i tak jasna odpowiedź została odczuta bardzo boleśnie; nie skończyła się jednak
na tym kara, na którą Vendôme tak bardzo zasłużył. Następny
dzień położył kres wszystkim jego staraniom i pertraktacjom.
Vendôme grał po południu w karty w jednym z ustronnych
gabinetów, kiedy nadjechał z Wersalu d'Antin. Podszedł do stołu
i zagadnął, w jakim stadium znajduje się gra, i to z takim;
naciskiem, że Vendôme zapytał, czemu się tym interesuje. D'Antin
odrzekł, iż chce mu zdać sprawę z wykonania jego polecenia. „Mego polecenia! — zawołał ze zdziwieniem Vendôme. — Nie prosiłem
cię o nic!" — „Wybacz, książę — odpowiedział d'Antin — nie
pamiętasz, że miałem ci przynieść odpowiedź?" Na takie dictum
Vendôme zrozumiał, iż coś tu jest nie w porządku, wstał od
stolika i wszedł do ciemnej gotowalni delfina wraz z d'Antinem,
który tam w cztery oczy powiedział księciu, że król kazał mu,
by poprosił delfina w jego imieniu o niezabieranie więcej księcia
Vendôme do Meudon, tak samo jak on przestał go zabierać do
Marly; że obecność księcia jest niemiła księżnie Burgundzkiej;
wreszcie, iż król życzy sobie, by książę Vendôme przyjął to do
wiadomości i przestał się dłużej upierać. Usłyszawszy to Vendôme

84

wpadł w szał i rzygnął przekleństwami, jakie tylko mogły mu
w tym stanie przyjść na myśl. Pojawił się powtórnie wieczorem
u delfina, który nie wzruszył się teraz bardziej niż poprzednio
i z tym samym spokojem zbył go niczym. Przez parę dni, które
jeszcze dwór delfina pozostawał w Meudon, książę wściekał się
i cierpiał nad swym upokorzeniem, co łatwo sobie wyobrazić,
i natychmiast po wyjeździe delfina powrócił do Anet.
Nie mogąc jednak nigdzie usiedzieć wyjechał stamtąd zabrawszy
swe psy; pod pretekstem polowania spędził miesiąc w swych
posiadłościach w Ferté-Alest, bez dworu i bez żadnego towarzystwa, wściekając się do woli. Powrócił następnie do Anet i osiadł
w całkowitym opuszczeniu. Samotny, wykluczony zewsząd, i to
z rozgłosem takim, i tak oficjalnie, niezdolny ścierpieć spokojnie
tak wielkiego upadku, przywykły od tak dawna, że nie było
rzeczy, po którą nie mógłby sięgać i której nie mógłby osiągnąć,
że był bożyszczem towarzystwa, dworu, wojsk, że kazał podziwiać
wszystko, co od niego pochodzi, nawet występki i największe
błędy, wielbić swoje ułomności, że ośmielał się żywić szalony
zamiar unicestwienia i zniszczenia prawowitego następcy tronu,
doznawszy od niego jedynie dobroci, tylko po to, żeby się wywyższyć poprzez jego klęskę, i że przez osiem miesięcy z rzędu
udało mu się tryumfować nad nim — co spowodowało gorszący
rozgłos; teraz wszyscy zobaczyli, jak upada ten kolos pod tchnieniem młodziutkiej księżnej, mądrej i dzielnej, która zyskała tak
zasłużony poklask. Ci, którzy byli jej oddani, zachwycili się widząc, do czego jest zdolna, a obóz wrogi księstwu Burgundzkim
zadrżał. Ta klika tak potężna, tak wynoszona, o tak ogromnych
wpływach, tak ściśle zjednoczona żądzą, żeby zniszczyć księstwo
i zająć po śmierci króla przy delfinie należne im miejsce, z tym,
iż pożarliby się wówczas wzajemnie, walcząc o to, kto będzie
dzierżył w ręku wodze kierujące dworem i państwem, ta klika —
kobiety i mężczyźni tak przedsiębiorczy, tak zuchwali, a dzięki
powodzeniu tak wiele sobie obiecujący i którzy podporządkowali
sobie wszystkich przez swe władcze wypowiedzi — popadła teraz
w przygnębienie i poczuła śmiertelną trwogę. Prawdziwą przyjemnością było patrzeć, jak teraz podle i z całym kunsztem
przybliżali się i zabiegali o względy tych ludzi ze stronnictwa
przeciwnego, którzy, ich zdaniem, odgrywali w nim jakąkolwiek
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rolę, a których dawna ich buta kazała im nienawidzić i lekceważyć; a zwłaszcza widzieć, z jakim zażenowaniem, strachem
i obawą czołgali się u stóp młodej księżnej, nędznie płaszczyli
przed księciem Burgundzkim oraz tymi, którzy byli im najbliżsi,
a którym teraz schlebiali, jak umieli.
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KSIĄŻĘ ORLEAŃSKI W NIEŁASCE (1709)

[Wiosna 1709 roku po bardzo ciężkiej zimie przynosi klęskę głodu i biedy w całym kraju, a jednocześnie zagraża zaopatrzeniu wojska. Olbrzymie podatki, trudne do ściągnięcia, wywołują niepopularność Chamillarta;
jednocześnie prowadzi przeciw niemu nieubłaganą kampanię intryg pani
de Maintenon i księżna Burgundzka.
Nieudolność króla hiszpańskiego Filipa V, wnuka Ludwika XIV, a młodszego brata księcia Burgundzkiego, naprowadziła dowodzącego wojskami
francuskimi w Madrycie księcia Orleańskiego na myśl pozbawienia go
tronu na swoją korzyść. Odwołany do Paryża, ma stanąć przed sądem parów. Saint-Simon wyjaśnia jednak kanclerzowi Pontchartrain, że parowie
sądzić mogą tylko zbrodnie przeciw królowi lub państwu francuskiemu,
nie zaś hiszpańskiemu, więc nawet gdyby zarzuty były prawdziwe, nie
ma podstaw prawnych, do procesu. Jednakże delfin, ojciec Filipa V, okazuje księciu Orleańskiemu na każdym kroku nienawiść i upokarza go,
król zaś trzyma go z daleka od siebie. Wreszcie pani Maintenon i panna
Choin szerzą wieści, że jakiekolwiek stosunki z Orleańczykiem stanowią
występek przeciw królowi.
Ściśle związany z Orleanczykiem Saint-Simon jest coraz gorzej widziany
na dworze, postanawia więc przenieść się na wieś i tylko od czasu do
czasu odwiedzać pałac królewski.
W tymże roku nastąpiło zburzenie klasztoru Port-Royal.]
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ZBURZENIE PORT-ROYAL

Jesień owa [1709] była ostatnią porą roku, która oglądała słynny klasztor Port-Royal des Champs. Od dawna był on już przedmiotem ataków jezuitów, w końcu stał się ich ofiarą. Nie będę się
rozwodził nad początkiem, postępem, nad skutkami i szczegółami
dyskusji i kłótni ani nad opisem dwu obozów: molinistów i jansenistów, których pisma dogmatyczne i historyczne utworzyłyby
same bogatą bibliotekę, a których ukryte sprężyny poruszały tak
długie lata Rzym i nasz dwór królewski. Zadowolę się bardzo
krótkim streszczeniem, wystarczającym dla zrozumienia wielkiego
zainteresowania, jakie wzbudziło tyle przedziwnych namiętności,
nie można bowiem pomijać faktów z nimi związanych w opisie
ówczesnej epoki.
Niewymowna i niepojęta tajemnica Łaski, niedostępna naszemu
zrozumieniu, tak jak i tajemnica Trójcy Świętej, stała się zaczynem waśni w Kościele, odkąd tłumaczenie jej przez św. Augustyna spotkało się natychmiast prawie ze sprzeciwem księży marsylskich. Bronił jej i św. Tomasz, i wszystko, co było w Kościele
światłe; przyjęły ją sobory ekumeniczne, w szczególności Kościół
rzymski i papieże.
Decyzje tak poważne i tak zgodne z potępieniem rzuconym
raz i drugi przez te same autorytety na doktrynę pelagianizmu
i semipelagianizmu nie zdołały zapobiec powstaniu całego szeregu zwolenników doktryny przeciwnej. Nie śmiać wprost jej przedstawić, przyjęli rozmaite formy, aby się ukryć, podobnie jak
dawni semiarianie.
Ostatnimi czasy jezuici, którzy opanowali dwory prawie wszyst~
kich władców i królów katolickich dzięki konfesjonałom, prawie
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wszystkie społeczeństwa dzięki wychowaniu młodzieży, jezuici,
którzy stali się niezbędnymi Rzymowi dla podtrzymania jego
pretensji doczesnych wobec królów, dla poniżenia biskupów i soborów powszechnych, groźni dzięki zdobytej potędze i bogactwom
używanym wyłącznie dla osiągnięcia zakreślonych sobie celów,
mocni dzięki wszechstronnej wiedzy i wszelkiego rodzaju otrzymywanym informacjom, lubiani dzięki łagodności i formom nie
znanym dotąd przy spowiedzi, protegowani przez Rzym — bo
związani czwartym ślubem posłuszeństwa dla papieża, właściwym
tylko ich zakonowi — i dlatego nadający się jak nikt inny do
poszerzania jego władzy najwyższej, jezuici zdobywający szacunek przez surowe życie oddane nauce i obronie Kościoła przeciw
heretykom, przez świętość swoich klasztorów i pierwszych założycieli, groźni wreszcie dzięki swej polityce, najbardziej wyrafinowanej, dalekosiężnej, niebacznej na wszystko poza zdobyciem
władzy, potężnej dzięki organizacji, której istotę stanowi kierownictwo, autorytet, hierarchia, mechanizm działania, tajemniczość,
jedność poglądów i różnorodność środków, po wielu próbach,
zwłaszcza po opanowaniu szkół po drugiej stronie Pirenejów
i zasianiu zamętu, w miarę możności, po tej stronie, zaryzykowali,
przy pomocy książki jednego ze swych ojców, Moliny, całkowicie
nową doktrynę Łaski, najzupełniej sprzeczną z tezami św. Augustyna, św. Tomasza, wszystkich ojców Kościoła, soborów powszechnych, papieży i Kościoła rzymskiego, który parokrotnie
bliski był jej wyklęcia, ale zawsze to odkładał. Kościół francuski
zwłaszcza wystąpił przeciw tym miłym nowinkom, zdobywającym tylu zwolenników dzięki łatwemu zbawieniu, jakie obiecywały, i próżności umysłu ludzkiego, któremu schlebiały.
Jezuici, postawieni w trudnej sytuacji wobec napotkanego oporu, znaleźli sposób. Posiali niezgodę w Kościele francuskim i przy
pomocy rozlicznych sprytnych posunięć, zręcznej polityki, jawnej
przemocy i na koniec przy poparciu dworu przeinaczyli prawdziwe oblicze rzeczy i wymyślili herezję nie mającą ani autora, ani
zwolenników, przypisali ją książce Korneliusza Janseniusza, biskupa Ypres, zmarłego [1638] na łonie Kościoła i otoczonego
czcią powszechną. Z defensywy, w której byli, przeistoczyli się
w oskarżycieli, zaś swych przeciwników z oskarżycieli uczynili
oskarżonymi. Stąd to powstały nazwy molinistów i jansenistów,
którymi oznaczono oba stronnictwa.
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Powstały w Rzymie wielkie i długie debaty nad tą urojoną
herezją, zrodzoną, a raczej wymyśloną przez jezuitów, aby grunt
spod nóg usunąć przeciwnikom Moliny. Dyskutowano na kongregacji, nazwanej „De Auxiliis", utworzonej specjalnie w tym celu.
Odbyła wiele posiedzeń w obecności Klemensa VIII, Aldobrandiniego, i Pawła V, Borghese, i wydawszy wreszcie dekret klątwy
na książkę Moliny, nie ośmieliła się go ogłosić. Poprzestając na
tym przemilczeniu, nie odważyła się jednak doktryny tej uznać
i zadowoliła się pocieszaniem jezuitów przez działanie przeciw
owej urojonej herezji, której nikt nie bronił, ale która im przynosiła znaczne korzyści.
Wiele świątobliwych i uczonych osobistości zamieszkiwało kolejno klasztor Port-Royal des Champs. Jedni pisali tam dzieła,
inni gromadzili młodzież i kształcili ją w nauce i pobożności.
Wyszły spod ich pióra najpiękniejsze dzieła o moralności, najbardziej wyjaśniające wiedzę i praktykę religii, i uznane za takie
przez wszystkich. Panowie ci mieli przyjaciół i rozległe stosunki —
nie omieszkali też wkroczyć w dyskusję przeciw molinizmowi.
Starczyło to, by dodać do dawnej zazdrości, jaką jezuici żywili
wobec owej powstającej szkoły, nienawiść nieprzejednaną, która
zrodziła prześladowanie jansenizmu, Sorbony, Arnaulda, uważanego za mistrza wszystkich, w końcu spowodowała rozproszenie
samotników z Port-Royal. Stąd też powstało wyrzeczenie pisemne,
rzecz tak często fatalna i zabraniana przez Kościół. Wyrzeczenie
to nie tylko potępiało nową herezję, przez nikogo nie pomyślaną
i nie bronioną, co zgodziliby się wszyscy podpisać bez trudu, lecz
i zawierało stwierdzenie faktyczne, że herezja ta znajduje się
w książce pod tytułem Augustinus, napisanej przez Korneliusza
Janseniusza, biskupa Ypres, tak, że podpisujący wyrzeczenie przysięgał, że wierzy w istnienie jej ducha i treści.
Kwestia prawna, czyli potępienie pięciu tez heretyckich, których nikt nie bronił, nie wywołała żadnego sprzeciwu. Kwestia
faktyczna: czy tezy owe znajdują się w książce Janseniusza, spowodowała liczne protesty. Nigdy nie zdołano w niej znaleźć żadnej z owych tez. Uciekano się do zarzutu, że są one rozsiane
w dziele, nie potrafiono jednak wskazać gdzie ani jak. Przysięgać na Boga i duszę, że wierzy się w pewien stan faktyczny,
w który uwierzyć się nie da, wydawało się wszystkim ludziom
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prawym — zbrodnią. Kiedy tylko pojawił się tekst wyrzeczenia,
zewsząd wybuchł silny sprzeciw.
Co wydało się jeszcze trudniejszym do zniesienia, było to, że
aby zniszczyć Port-Royal, który, jak słusznie przewidywano, nie
zgodziłby się nigdy złożyć przysięgi, przedstawiono wyrzeczenie
do podpisu wszystkim zakonnicom na obszarze całego królestwa.
Otóż nakaz przysięgania, iż coś znajduje się w książce, która
w ogóle nie była czytana przez przysięgającego, a nawet czytaną
być nie mogła, gdyż pisana była po łacinie, nie znanej przysięgającym — stanowiło gwałt bezprzykładny, który napełnił prowincję wygnańcami, a więzienia i klasztory aresztantami.
Dwór nie omieszkał udzielić jezuitom pełnego poparcia. Udało
im się wymazać w jego pamięci Ligę i jej następstwa, wmówić,
że janseniści są sektą buntowniczą także wobec autorytetu monarchy, przede wszystkim wobec papieża, którego identyfikowali
z Kościołem, a który zatwierdził tekst wyrzeczenia, a potem nakazał jego podpisywanie. Rozróżnienie kwestii prawnej od stanu
faktycznego, tolerowane początkowo, zostało w końcu potępione
jako rebelia przeciw Kościołowi, choć nie tylko Kościół nie wydał
w tej sprawie żadnego orzeczenia, ale i nigdy w przeszłości nie
żądał bezwarunkowej wiary w istnienie faktyczne jakichkolwiek
tez, o których wyrokował na soborach powszechnych, uznanych
za najbardziej ekumeniczne. O istnieniu faktycznym niektórych
takich tez, rozstrzygniętych w ten sposób, dyskutuje się jeszcze
ciągle, nie narażając się przez to bynajmniej na jakiekolwiek zarzuty lub potępienie. Beneficja związane z protekcją u jezuitów,
bo rozdzielane przez spowiednika królewskiego, znaczenie lub
niełaska, czasem gorzej jeszcze, spadające na prałatów zależnie
od tego, czy dwór i jezuici byli z nich zadowoleni, czy też nie,
doszły aż do prześladowań i pozbawienia sakramentów, nawet
na łożu śmierci.
Nadużycia te poruszyły wreszcie kilku biskupów i skłoniły ich
do napisania do papieża, czym narazili się na utratę stanowisk,
nad czym już zaczęto pracować, gdy pośpieszyła im z pomocą
większa ich liczba i podtrzymała ich zapatrywania.
Na Rzym i na dwór padł strach przed schizmą. Wdali się w to
inni biskupi, między nimi kardynał d'Estrées, podówczas książę
biskup Laonu, bo kardynałem został cztery czy pięć lat później.
Pertraktacje zakończyły się [1668] tym, co nazwano potem Poko-
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jem Klemensa IX (Rospigliosi), który wydał autentyczne orzeczenie, iż stolica apostolska nie sądzi i nigdy nie sądziła, jakoby
podpisanie wyrzeczenia zmuszało do wiary, że owych pięć potępionych tez znajduje się faktycznie i wyraźnie w książce Janseniusza, lecz tylko do uznania ich za herezję i do potępienia ich
jako takie, w jakiejkolwiek książce czy jakimkolwiek miejscu
znaleźć by się mogły. Pokój ten przywrócił wolność i sakramenta
tym wszystkim, którzy byli ich pozbawieni, a profesorom i doktorom stanowiska, z których byli wyzuci.
Nie będę mówił więcej o tym, gdyż to niewiele, co wyjaśniłem,
starczy do zrozumienia dalszego ciągu. Nadal będę już w skrócie
używał słów: jansenizm i janseniści, molinizm i moliniści.
Jezuici i najwierniejsi ich sojusznicy zostali głęboko dotknięci
Pokojem, któremu ich usilne starania nie zdołały przeszkodzić
ani tu, ani w Rzymie. Tak zręcznie potrafili zmienić pozycje jansenizmu i molinizmu, że z atakowanych stali się atakującymi.
Janseniści, nie przestając się bronić w sprawie pięciu tez, które
sami potępiali i których nigdy nikt nie podtrzymywał, nie rezygnowali jednocześnie ze zwalczania doktryny Moliny i nadużyć
wynikających z tej moralności, jak to słynny Pascal w swoich
Prowincjałkach zarówno namacalnie ujawnił, jako zawarte w doktrynie i praktyce jezuickich kazuistów, jak też ośmieszył.25 Waśń
i niezgoda nie wygasały i wojna przeciągała się w nieskończoność
przez wymianę pism, jezuici zaś utwierdzali coraz mocniej swe
pozycje na dworach, by zgnębić i usunąć przeciwników, zdeklarowanych lub podejrzanych, ze wszystkich stanowisk kościelnych
i szkolnych.
Znacznie później wynikły spory jezuitów z innymi misjonarzami w Indiach, a bardziej jeszcze w Chinach, w związku z uroczystościami, które, według jednych, miały charakter wyłącznie
polityczny, wedle drugich, bałwochwalczy, i o których mówiłem
opisując dzieje zmiany spowiednika księżny Burgundzkiej, a później wyznaczenia na stanowisko spowiednika królewskiego ojca
Tellier. Zaangażował się on mocno w tę dysputę, napisał na ten
temat dzieło, które dostało się na indeks, a sam z trudem umknął
gorszego jeszcze losu. Musiał usunąć się z Rzymu i szukać schronienia we Francji.
Kłótnia zaostrzała się coraz bardziej i przybierała obrót dla
jezuitów niekorzystny. Ojciec Tellier grał w niej podwójną rolę.
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Jak już mówiłem, był to człowiek żarliwy, ale dla którego molinizm i autorytet zgromadzenia był jedynym bóstwem. Widział
przed sobą wspaniałe pole działania. Król, zupełny ignorant w tych
sprawach i nie słuchający w ich zakresie nikogo poza jezuitami
i ludźmi im oddanymi, zawsze był dufny w swój najwyższy autorytet i łatwo utwierdzony w mniemaniu, że winien bronić go
przed jansenistami, pragnącymi go obniżyć. Nie znał się na sprawach wiary i całe życie udawało mu się czynić pokutę cudzym
kosztem. Cieszył się, że może do tego celu użyć hugonotów i jansenistów, między którymi nie widział wielkiej różnicy i których
uważał za jednakowych heretyków, otoczony ludźmi jak pani
de Maintenon, panowie de Beauvillier i de Chevreuse, jak księża
z Saint-Sulpice* i biskup Chartres [Godet], równie nie znającymi
sprawy lub uprzedzonymi jak on sam, albo też dworakami i sługami, którzy niewiele więcej wiedzieli i myśleli tylko o własnej
korzyści. Poza królem duchowieństwo, od dawna podupadłe, ostatnio dzięki biskupowi Godet, który naszpikował episkopat ignorantami, ludźmi nieznanymi, niskiego pochodzenia, wielbiącymi
papieża niczym bóstwo i żywiącymi wstręt do zasad kościoła
galikańskiego**, jako że wszystkie dawne tradycje były im nie
znane i pochodząc z ludu nie wiedzieli, co znaczy państwo. Miał
wreszcie przed sobą parlament, zwyrodniały i drżący, z dawna
przywykły do służalczości, i to niewiele, co mogło głos zabrać
dzięki swym zdolnościom lub stanowisku, oddane dworowi, jak
pierwszy prezydent Pelletier, albo żądne łask.
Było jeszcze paru ludzi niebezpiecznych dla jezuitów, a raczej
dla ich zamiarów, jak kardynałowie: d'Estrées, Janson i de Noailles oraz kanclerz. Ten ostatni był, jak to już mówiłem, przemęczony. D'Estrées był stary i prawdziwy dworak. Janson również,
a poza tym mocno podupadły na zdrowiu. Kardynałowi de Noailles nic nie dolegało, ponadto był w najlepszych stosunkach z panią
de Maintenon i znaczył wiele na dworze, dzięki względom, jakimi
król go darzył, dzięki urodzeniu, niczym nie splamionej opinii
świątobliwego życia i wzorowych obyczajów. Był arcybiskupem
paryskim, czczonym przez diecezjan i kler, któremu przewodził
w całym królestwie. Stał się pierwszym celem ataku jezuitów za
* Parafia paryska i seminarium, znane z zupełnego podporządkowania
się biskupom, ale nie ulegające wpływom jezuitów.
**Galikanizm — tendencja do kościoła narodowego we Francji.
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doktrynę, jaką wyznawał, nie podejrzaną w niczym, ale im obcą,
i za to, że dostał biskupstwo Chalons, a potem arcybiskupstwo
paryskie bez ich pomocy i bez nich także uzyskał purpurę. Wiedzieli dobrze, że janseniści nie są z niego zadowoleni, gdyż nie
dał im się opanować ani nie podzielał ich przekonań, i że on sam
jest jeszcze mniej z nich zadowolony, od czasu kiedy odkrył prawdziwego autora Problemu, o czym była mowa*. Ojciec Tellier,
dobrze widziany u króla, postanowił poróżnić kardynała z nim
z jednej strony, z jansenistami z drugiej i jednocześnie dokończyć
dzieła, nad którym pracowano od tylu lat, a mianowicie doprowadzić do zburzenia klasztoru Port-Royal des Champs.
Od chwili kiedy Pokój Klemensa IX przywrócił prawa tamtejszym zakonnicom, ojciec de la Chaise (poprzedni spowiednik królewski) zadowolił się zakazem przyjmowania nowicjuszek, by zakon wygasł sam przez się, bez stosowania środków gwałtownych.
Z tego, co pisałem o słowach króla do Mareschala w związku
z jego wyjazdem do klasztoru, dozwolonym, a nawet nakazanym,
widzieliśmy, jak król żałował, że zbyt daleko posunął się w prześladowaniu zakonnic i że w gruncie rzeczy uważał je za bardzo
świątobliwe niewiasty. Nowy spowiednik potrafił w niedługim
czasie najzupełniej zmienić zdanie króla. Potem wydobył na światło dzienne bullę wydaną w Rzymie trzy lub cztery lata wcześniej, pod naciskiem molinistów zawsze szukających okazji do
kontrataku i gorliwie czyhających na okazję do zerwania Pokoju
Klemensa IX. Rzym, który liczył się z jezuitami uważając ich za
potężnych zapaśników w krzewieniu ultramontanizmu, dla którego stracił tyle narodów dawniej katolickich, nie śmiał odmówić
wszystkim ich prośbom, lecz równocześnie nie zamierzał wprost
podważać autorytetu Klemensa IX. Stolica apostolska wydała
więc bullę dwuznaczną, bijącą w jansenizm, lecz jakby płazem,
i zredagowaną dość zręcznie, aby ludzie przywiązani do Pokoju
mogli ją przyjąć bez zastrzeżeń — poza tym właściwie była zupełnie bezbarwna. Moliniści martwili się, że uzyskali broń tak
słabą, gdyż bulla potępiała wyłącznie owych pięć tez, już dawniej
zakazanych i przez nikogo nie bronionych, a poza tym nie nakazywała nic nowego. Ponieważ jednak w długich sporach, w któ* Ksiądz Boileau, jansenista, w gościnie u arcybiskupa napisał anonimowo bardzo ostry pamflet przeciw niemu. Długi czas de Noailles przypisywał autorstwo pamfletu jezuitom.
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rych władza świecka posuwa się aż do prześladowania, umysły
rozgrzewają się i obie strony przekraczają dozwolone granice,
stało się tak, iż kilku jansenistów zaczęło w tajemnicy wyznawać
jedną z owych tez, potem parę, na koniec wszystkie pięć. Działo
się to jednak w wielkim sekrecie. Gdy wyszło na jaw przy okazji
rewizji i zajęcia papierów w klasztorze Saint-Thierry, o czym
mówiliśmy w związku ze sprawą kardynała Reims, całe stronnictwo jansenistów oburzyło się, wyparło się tez, ponowiło zapewnienie, iż poddaje się sercem i duszą orzeczeniu potępiającemu je, nazwało je wprost herezją i zaprotestowało przeciw przypisywaniu mu tego, co głosi kilku szaleńców, których wypierają
się bezwzględnie i z którymi zrywają wszelkie związki, a także
stosunki towarzyskie. Tamci, podtrzymujący błędy potępione, byli
bardzo nieliczni, ale krzyki jednych wskazywały na krzywdę (wyrządzoną przez posądzenie) drugich, na niebezpieczeństwo, jakie
zagraża Kościołowi, tak że wszczął się hałas wkoło tej sprawy
i bulla, o której była mowa, została w Rzymie ogłoszona.
Ojciec Tellier postanowił w braku czego lepszego posłużyć się
tą bullą, przynajmniej przeciw klasztorowi Port-Royal, bardziej
wrażliwemu na tym punkcie od innych jansenistów, a przy tym
postawić w trudnym położeniu kardynała de Noailles. Kardynał
otrzymał rozkaz królewski, by zalecił podpisywać wyrzeczenie,
a ponieważ nie było ono w swej istocie sprzeczne z Pokojem Klemensa IX, przeto nie ośmielił się odmówić i zaczął zbierać podpisy, najpierw od uległych, żeby potem stopniowo pozyskać bardziej opornych.
Postępowanie to okazało się tak skuteczne, że nawet Gif podpisało. Było to opactwo o pięć mil od Wersalu, uważane powszechnie za siostrzane Port-Royal; miało wspólnych z nim przyjaciół
i wrogów i po wsze czasy oba domy utrzymywały między sobą
najściślejszy związek.
Uzyskawszy ten podpis, kardynał poczuł się mocny i nabrał
przekonania, że i Port-Royal nie będzie robił trudności. Zawiódł
się jednak. Siostrzyczki, tak często i tak okrutnie gnębione, nieufne wobec wszystkich cyrografów podsuwanych im nieraz do
podpisu, przebywające w osamotnieniu, bezustannie śledzonym,
którego odwiedziny groziły wygnaniem, a czasem więzieniem,
w rezultacie pozbawione rad, do których mogłyby mieć zaufanie,
nie dały się skłonić do uległości. Żaden przykład ich nie wzru-
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szył, nawet sióstr z Gif. Próżno zaklinał je kardynał, próżno tłumaczył, że akt nie narusza w niczym Pokoju Klemensa IX ani
prawd, jakie wyznają — nic nie zdołało uspokoić obaw świątobliwych i pełnych skrupułów zakonnic. Nie mogły pojąć, że nowy
podpis nie zawiera jakiejś trucizny i podejścia, a odwaga ich nie
dała się zachwiać widmem niebezpieczeństw grożących w razie
odmowy.
Na to właśnie liczyli jezuici, aby wplątać we wszystko kardynała de Noailles i doprowadzić nareszcie do zniszczenia klasztoru
tak im nienawistnego, a nad którego ostateczną zgubą nie ustawali w pracy od tylu lat. Umierali ze strachu, że zakonnice mogą
przeżyć króla, że wtedy oni mogą nie mieć już dość wpływów,
by utrzymać zakaz przyjmowania nowicjuszek, i że wrogi im
klasztor, uważany zawsze za ośrodek, stolicę i punkt zborny jansenistów, odżyje na nowo, skoro tylko ludzie ośmielą się doń
zbliżyć.
Kardynał, przewidując burzę, ale nie całkowitą zagładę, jaką
trudno było sobie nawet wyobrazić, parokrotnie osobiście i przez
inne osoby nalegał na zakonnice. Jeździł sam do nich kilka razy,
ale bezskutecznie. Król, naciskany przez swego spowiednika, wywierał z kolei nacisk na kardynała. Wreszcie de Noailles poddał
się i pozbawił siostry sakramentów.
Wtedy ojciec Tellier jął oskarżać zakonnice przed królem, wywlekając znowu wszystkie dawne oszczerstwa. Przedstawiał je
jako buntowniczki, które same jedne w całym Kościele odmówiły
podpisu pod wyrzeczeniem uznanym przez wszystkich za zgodne
z wiarą; wmawiał mu, że nigdy nie będzie miał spokoju, póki
istnieć będzie klasztor, sławny buntem przeciw obu władzom: duchownej i świeckiej. Przekonał wreszcie króla, że zarówno jego
sumienie, jak i autorytet wymagają, by zniszczył nareszcie owo
gniazdo oporu, z czym i tak za długo zwlekał. Poczciwy ojczulek
tak zręcznie judził, że wreszcie ukuł broń do dzieła zagłady.
Port-Royal paryski był początkowo tylko schroniskiem utrzymywanym przez Port-Royal des Champs. Z biegiem lat zakon
przeniósł się do Paryża, a budynki w Champs zachowano jako
zwyczajny folwark. Podczas prześladowań rozdzielono ostatecznie
zakonnice między oba klasztory: te, które zgodziły się na wszystko, czego od nich żądano, pozostały w Paryżu, tamtym zaś, nie
mającym większych wrogów jak klasztor paryski, przydzielono
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Champs, ale bez dóbr, oddanych pierwszym, aby głodem zmusić
oporne do uległości. Żyły one bardzo oszczędnie z pracy ręcznej
i jałmużny.
Gdy zapadła ostateczna decyzja zburzenia klasztoru, delegowano do tego celu Voysina, podówczas jeszcze członka Rady Państwa, lecz człowieka pewnego, gotowego na wszystko dla przyszłej
kariery. Można sobie wyobrazić, jak wyglądały przy tej operacji
zasady prawa.
Wszystkich niezmiernie zaskoczył fakt, że zakonnice powołały
się na swoją regułę i apelowały do Rzymu, gdzie wysłuchano
ich skargi. Ponieważ bulla czy dekret Vineam Domini Sabaoth
nie była w żadnym wypadku wydana celem obalenia Pokoju Klemensa IX, przeto nie uznano za godną potępienia niechęć sióstr
do podpisania wyrzeczenia inaczej, jak tylko z dopiskiem, że to,
co podpisują, nie narusza w niczym Pokoju Klemensa IX, który
nadal obowiązuje. To, co we Francji zdało się być najgorszym
przestępstwem, zasługującym na wykorzenienie i najsroższe kary
osobiste, Rzym potraktował jako rzecz zupełnie niewinną. Zakonnice poddawały się bowiem orzeczeniu bulli, i to w tym duchu,
w jakim została wydana — a niczego więcej papież nie wymagał.
Zmusiło to jezuitów do szukania innego pretekstu, skoro dotychczasowy ujawnił tylko, w jak zbrodniczy sposób chcieli posłużyć się bullą, i odkrył, jak są bezradni z chwilą, kiedy Rzym,
na który tak liczyli, okazał się sojusznikiem raczej podejrzanym.
Obawiali się ponadto długiej procedury prowadzonej w Paryżu,
Lyonie i w Rzymie oraz delegowanych komisarzy bezstronnych.
Wydało im się, że ów węzeł gordyjski będzie znacznie łatwiej
przeciąć niż rozplatać.
Posłużyli się argumentem, że jest tylko jeden jedyny klasztor
Port-Royal i że jedynie dzięki tolerancji dozwolono na powstanie
dwu opactw z jednego; należałoby znów je połączyć, a mając te
dwa do wyboru, lepiej zachować paryski niż podmiejski, gdyż
ledwie ma z czego się utrzymać, położony jest w niezdrowej okolicy i zamieszkuje go tylko parę starych, upartych zakonnic, którym już od lat zabroniono przyjmować kogokolwiek do nowicjatu.
Wydano więc dekret Rady, na mocy którego w nocy z 28 na 29
października [1710] klasztor Port-Royal des Champs został potajemnie otoczony przez oddziały gwardii francuskiej i szwajcarskiej i w ciągu przedpołudnia dwudziestego dziewiątego d'Argen-
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son wkroczył do opactwa z plutonami straży i łuczników. Kazał
sobie otworzyć bramy, zgromadził wszystkie zakonnice na chórze,
odczytał im pismo królewskie i, pozostawiwszy im tylko piętnaście minut na przygotowanie się, wywiózł je wszystkie. Miał ze
sobą mnóstwo zaprzężonych karet, w każdej siedziała jedna starsza niewiasta; rozlokował w nich siostry zależnie od miejsca, do
jakiego każda miała być odstawiona, a wyznaczono im klasztory
odległe o dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści, a nawet
sześćdziesiąt mil od Port-Royal des Champs. Każdej karecie towarzyszyło paru konnych łuczników i rozesłano je takim sposobem, jakim wywozi się niewiasty złego prowadzenia z domów
publicznych. Pomijam milczeniem szczegóły sceny tak wzruszającej i do tej pory niebywałej. Napisano na ten temat całe tomy.
Po wywiezieniu zakonnic d'Argenson obszedł cały klasztor od
piwnic do strychu, zabrał wszystko, co uznał za stosowne, odłożył
na bok, co, jego zdaniem, należało oddać klasztorowi paryskiemu,
i to niewiele, co, jak sądził, nie można było odebrać porwanym
siostrom, po czym udał się w drogę powrotną, by zdać królowi
i ojcu Tellier sprawę z tak szczęśliwie przeprowadzonej ekspedycji.
W poszczególnych więzieniach zastosowano wobec owych zakonnic rozmaite sposoby, by wymóc na nich podpis dokumentu
bez żadnych zastrzeżeń. Sposoby te mimo czujności oprawców
upamiętnione zostały w pracach, które wnet znalazły się w rękach wszystkich, i spowodowały oburzenie tak wielkie, że nawet
dwór i jezuici uczuli się zaniepokojeni.
Jednakże ojciec Tellier nie należał do ludzi, którzy pozwalają
sobie przystanąć w pół drogi. Trzeba tu wyczerpać opis tej sprawy, choć epilog jej nastąpił dopiero w pierwszych miesiącach następnego roku. Dekret szedł za dekretem, jeden list królewski
gonił za drugim. Rodzinom mającym swych krewnych pogrzebanych w Port-Royal des Champs polecono dokonać ekshumacji
i zabrać zwłoki gdzie indziej, pozostałych zaś nieboszczyków wyrzucono na cmentarze sąsiednich parafii — jak przy tym udało
się zachować zasady przyzwoitości, to można sobie wyobrazić.
Następnie przystąpiono do zrównania z ziemią klasztoru, kościoła
i wszystkich budynków, jak to się zwykło czynić z domami zabójców królewskich. Dokonano dzieła tak dokładnie, że nie pozostał
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kamień na kamieniu. Wszystkie materiały sprzedano, miejsce zaś
zaorano i zasiano.
Cała ta sprawa wywołała wielkie oburzenie, nawet w Rzymie.
Ograniczam się do tego krótkiego opisu tak zbrojnej i ohydnej
wyprawy.
Kardynał de Noailles odczuł całe bezeceństwo tych wydarzeń,
kiedy już uniemożliwił sobie powstrzymanie ciosu znacznie
przekraczającego jego zdolność przewidywania — co prawda,
trudno było go sobie wyobrazić. Nie poprawiło to jego stosunków
z molinistami, pogorszyło znacznie z jansenistami, jak tego się
spodziewali jezuici. Od czasu tych zgubnych wydarzeń już nie
odzyskał zdrowia; chcę powiedzieć, że odtąd był niemal bez
przerwy napastowany i doprowadzany, bez wytchnienia, do ostateczności — trwało to do końca jego życia.
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ZATARG MIĘDZY MARSZAŁKAMI (1710)

[Pod sam koniec roku 1709 Saint-Simon postanawia nagle starać się
o audiencję u króla za pośrednictwem lekarza nadwornego Mareschala.
Jednocześnie udaje mu się namówić księcia Orleańskiego, dawnego swego
towarzysza lat dziecinnych, by zerwał z panią d'Argenton, której Saint-Simon przypisywał wszystkie przywary Orleańczyka. W pierwszych dniach
stycznia otrzymuje audiencję u króla, co poprawia jego sytuację na dworze, i wiąże się ścisłą przyjaźnią z księżną Orleańską. Siostra jego żony
pokłóciła się jednocześnie z panią du Maine i zbliżyła jeszcze bardziej
niż przedtem do księżny Burgundzkiej. W ten sposób wzmocniło się stanowisko Saint-Simona przy legalnych książętach domu królewskiego, tj.
przy księciu Burgundzkim i Orleańskim, a przeciw bastardom, Vendôme
i du Maine.
W tym samym czasie wybuchł zatarg między marszałkami.]

Marszałkowie de Boufflers, d'Harcourt i de Villars dali tej
zimy widowisko jedyne w swoim rodzaju: na przykładzie pierwszego można się było przekonać, jak mało znaczą u królów i ich
ministrów cnota i usługi tak wielkie, że nie ma na nie nagrody;
drugi, traktowany jako wyrocznia i mędrzec nad mędrcami, popierany przez panią de Maintenon i de Voysina, nie przestawał
śledzić ministrów chcąc znaleźć okazję, żeby ich obalić, i płonął
z niecierpliwości, żeby wejść do rady, do której tylekroć w myśli
usiłował wyważyć wrota. Utrzymywał wszystkich w napięciu
i okazywał taką dumę i taką powagę, że przy całym jego sprycie niedalekie to było od zuchwalstwa, choć zyskał sobie poklask
całego dworu i towarzystwa. Trzeci — którego niebywałe szczęście miało najosobliwsze źródło: tragicznie przegraną bitwę, w
szaleńczy sposób wydaną, w dziwacznym szyku prowadzoną —
w apartamentach i wśród mebli księcia Conti i jego matki, dotkniętej tym do żywego, a również dotknięty był de Bourbon,
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choć był z nią poróżniony — tryumfował z największą bezczelnością nad tym, który jego błędy naprawił, przy czym wyniosła
duma książąt krwi nie wystarczyła, by ośmielili się choć jednym
słowem sprzeciwić woli królewskiej. Co by powiedział na to
książę Conti dziadek czy też stary Villars, słusznie uważający, iż
dostąpił największego zaszczytu i szczęścia, jeżeli danym mu było
zobaczyć się z koniuszym tego księcia, gdyby dziś ujrzeli synową
i wnuka tego księcia ścieśnionych mimo woli przez syna Villarsa
i nie ośmielających się odmówić mu swych mebli?
Tam to ten ulubieniec losu przyjmował właśnie łaskawie tłumy dworaków i można powiedzieć, że sam własny dwór trzymał:
nieustanna gra w karty, zabawy, festyny, bardzo często wieczorem koncerty dawane przez królewską kapelę. Romantyczny
bohater wiernie grał swoją rolę. Nie odzywał się inaczej jak
deklamując tyrady ze sztuk teatralnych i wygłaszał tak zaskakujące sentencje, iż nieraz wprawiał w ambaras licznie zebrane
towarzystwo. Nieustannie popisywał się jakimiś konceptami, nie
krępował się niczym. Łoże, na którym spoczywał górując nad
swymi gośćmi, robiło wrażenie błazeńskiej sceny. Pani de Maintenon odwiedzała go często w specjalnie wyznaczonych godzinach. Któregoś dnia, kiedy zastała tam ośmioletniego synka Villarsa i pogłaskała go po główce, marszałek powiedział, iż w końcu
rozpuści go swoją łaskawością, i przybrawszy minę rozbawioną,
jemu właściwą, dodał, że „bohaterzy przywykają łatwo do łaskawości okazywanej im przez wielkie królowe". Setki powiedzonek
równie bezczelnych, lecz innego rodzaju, tysiące uwag o wojnie,
pokoju, rządach i o sobie samym, które mogły o dreszcz przyprawiać, uchodziły mu jako dowcipy i miłe żarciki. Jednym słowem, ogół patrzył na niego jak na wariata, któremu udało się
zbiec z klatki, podczas gdy ci, od których zależało wszystko,
uważali go za jedyną ostoję, obciążoną tylko drobnymi śmiesznostkami. Często Voysin, a również i Desmaretz przynosili mu
do wglądu papiery, każdy oddzielnie, a czasami i razem. Nie
odmawiano mu niczego, co było atrybutem dyktatora. Decydował o projektach, o ugodach. Od niego zależało, czy ktoś zyskiwał wyższe stanowiska, czy też miał popaść w zapomnienie. To
promienne życie nie oszołomiło go na tyle, by zapomniał o pożądaniu nominacji na para Francji.
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Prezydent de Maisons26, szwagier marszałka, przygotował dlań
tę nominację i napisał o jego zasługach wszystko, co chciał. Był
na tyle bezczelny, że zażądał, aby zamieścić tam, że gdyby nie
rana Villarsa, bitwa pod Malplaquet byłaby wygraną, i jeszcze
różne inne rzeczy obrażające prawdę i których celem było pozbawienie chwały marszałka de Boufflers. Pontchartrain, otrzymawszy ten dokument, by go wyekspediować, odłożył go, zatrzymał i powiadomił o wszystkim Boufflersa, który, dotknięty
do żywego, wpadł we wściekłość. Zaatakował publicznie Villarsa
posuwając się aż do zniewagi; rozpowiadał o tym wszystkim,
nawet ministrom. Człowiek ten, tak rozsądny, powściągliwy, tak
nieśmiały wobec króla, nie panował już nad sobą. Oświadczył
głośno wszystkim, kto tylko chciał słuchać, iż poskarży się królowi, zaś w wypadku, gdyby nie uzyskał satysfakcji, zdecydowany jest żądać jej od parlamentu, zwrócić się do parów, wystąpić przeciw prośbie Villarsa i bronić osobiście swej sprawy
wobec parów i zgromadzenia całego parlamentu. Od lat już nie
widziano tak zuchwałego wystąpienia. Nic dziwnego, że narobiło
ono wielkiego szumu do tego stopnia, że król nie ośmielił się
odmówić osobie tak sławnej, z powodu tylu zasług, sprawiedliwości, której się domagała tak donośnie. Villars, przerażony mimo
tak wielkiego wyniesienia, odczuł wówczas wagę cnoty i prawdy.
Nie śmiał zadrzeć z Boufflersem; wycofał wszystko, na co się
poważył w listach, i aby zatrzeć wrażenie, iż działa według rozkazu królewskiego, odesłał sam swoją prośbę Boufflersowi, który
wykreślił wszystko, co chciał, a to, co wykreślił, zostało również
pominięte w dokumencie sporządzonym przez Pontchartraina
i oddanym mu do przejrzenia.
Pomimo to Villars rozpływał się u siebie publicznie na temat
marszałka Boufflers, co dzień wyrażał pod jego adresem zapewnienia szacunku i pokornego poddania, wychwalał go wytrwale,
posłał do niego parę razy listy z wyrazami hołdu i przeproszeniami, połknąwszy afront w całej rozciągłości. Po wielu pertraktacjach Boufflers zgodził się wreszcie po tylu pokłonach odwiedzić sam Villarsa, zatryumfowawszy nad jego tryumfem. Przyjęto go z wszelkimi oznakami atencji i poddaństwa, które zostały
przyjęte tak, jak pan przyjmuje łaskawie należny mu pokłon.
Cała ta historia wywołała nienawiść, którą Boufflers, zbyt szczery, okazywał czasami, nawet nie licząc się z obyczajnością,
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a Villars umiał skryć głęboko, cały w ukłonach i niezmiennie
pokorny. Jednak nie zerwali już nigdy ze sobą oficjalnych stosunków; Villars pełen rezerwy nie ośmielił się już zadzierać, podobnie Boufflers, żeby nie stawiać króla w trudnej sytuacji.

103

ZRÓWNANIE DZIECI BASTARDÓW Z KSIĄŻĘTAMI KRWI

[W roku 1710 księżna Burgundzka po paru poronieniach urodziła drugiego syna, późniejszego Ludwika XV. Umarł książę de Bourbon, syn
księcia Kondeusza. Król postanowił zapewnić dzieciom swoich nieślubnych
synów, księcia du Maine i hrabiego Tuluzy, prawa, jakie mieli Burboni
z prawego łoża.]

Gdy rzecz została postanowiona między królem, panią de Maintenon i księciem du Maine, trzeba było ją ogłosić i tu nastąpiła
scena osobliwa — najbardziej zdumiewająca w ciągu całego długiego panowania króla — w każdym razie dla tych, co go znali
i wiedzieli, jak bardzo upaja się swą wszechwładzą.
W sobotę 15 marca [1710] wieczorem po kolacji w Wersalu
przechodząc do swego gabinetu z całym otoczeniem, w zwykłym
porządku, król przeszedł poważnym krokiem do drugiego gabinetu, stanął przy swym fotelu, nie siadając, powoli podniósł
wzrok na zebranych i oświadczył, nie zwracając się do nikogo
wprost, lecz do wszystkich razem, że przyznaje dzieciom księcia
du Maine te same prawa i tę samą rangę, jaką ma ich ojciec.
Następnie bez chwili zwłoki przeszedł do najbardziej odległego
kąta gabinetu, przywołał swego syna [delfina] i wnuka, księcia
Burgundzkiego, i tu przed nimi, monarcha tak dumny i ojciec tak
surowy i władczy, upokorzył się po raz pierwszy w życiu. Powiedział, że skoro mają obaj kolejno królować po nim, prosi, by
zgodzili się na przywileje, jakie daje dzieciom księcia du Maine
przez wzgląd na serdeczność, jaką, pochlebia sobie, czują dla
niego i jaką on ma dla księcia i jego dzieci. Będąc już stary
i sądząc, że śmierć już niedaleka, pilnie im zaleca, nalegając
jak najbardziej, by opiekowali się nimi przez miłość dla jego
pamięci. Dość długo trwała ta wzruszająca przemowa. Przez ten
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czas obaj królewicze, nieco wzruszeni, ze wzrokiem utkwionym
w ziemię, stali przytuleni do siebie, nieruchomo, dziwiąc się zarówno samej rzeczy, jak i tonowi przemowy, i nie wyrzekli ani
słowa. Król, który, jak się zdaje, spodziewał się po nich czego
innego i, chcąc ich do tego zmusić, zawołał pana du Maine z drugiego końca gabinetu, gdzie wszyscy stali w najgłębszym milczeniu, i opierając się na jego ramionach w ten sposób, że zmusił
go do pochylenia się jak najniżej przed obydwoma książętami,
przedstawił im go, powtórzył, iż właśnie od nich oczekuje opieki
nad nim po swojej śmierci, że prosi o to bardzo usilnie, że oczekuje tego po ich wrodzonej dobroci oraz przez pamięć i życzliwość dla niego; zakończył prosząc, by mu dali słowo, iż spełnią
jego życzenie.
W tym momencie obaj książęta spojrzeli po sobie, nie wierząc
prawie, czy to sen, czy jawa. W dalszym ciągu jednak nie odpowiadali nic, aż, przyciśnięci mocniej przez króla, wybełkotali
coś, co właściwie nic nie znaczyło. Pan du Maine, zmieszany
zmieszaniem książąt i bardzo zmartwiony tym, że nic jasnego
nie usłyszał z ich ust, pochylił się, by podjąć ich pod kolana.
Wtedy król, z oczami pełnymi łez, poprosił, by zechcieli uściskać
się z panem du Maine w jego obecności i uspokoić jego serce
tą oznaką przyjaźni. I znów począł nalegać, by przyrzekli mu,
iż nie cofną tego zaszczytu, jakim swego bastarda dopiero co
obdarzył, oni zaś, coraz bardziej zmieszani tak niezwykłą sceną,
wyjąkali jeszcze, co mogli, lecz nie zobowiązali się do niczego.
Nie mam zamiaru komentować tego tak bardzo błędnego posunięcia ani wartości, jakie miałoby słowo uzyskane w tych okolicznościach. Zadowalam się powtórzeniem słowo w słowo tego, co
usłyszałem od księcia de Beauvillier, któremu książę Burgundii
tegoż dnia wszystko opowiedział. Szczegóły owego wydarzenia
doszły też do szerszej wiadomości przez delfina, który ludziom
sobie najbliższym opowiedział tę scenę, nie ukrywając przed
nimi, jak bardzo był zgorszony przyznaniem panu du Maine
owych przywilejów. Nigdy go nie lubił, zawsze odczuwał boleśnie różnicę, jaką między nimi król czynił okazując swemu bastardowi więcej serca i dopuszczając go do większej z sobą poufałości. Poza tym za czasów swej młodości książę du Maine, nie
okazując wprawdzie delfinowi braku szacunku, nie bardzo się
jednak z nim liczył, zupełnie inaczej niż hrabia Tuluzy, który
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umiał sobie zyskać przyjaźń królewicza. Co zaś tyczy biednego
księcia Burgundii, nie musiałem długo czekać, by dowiedzieć się,
co myśli o tej nowej okropności. Żaden z nich nie gniewał się
wcale, gdy domyślano się powszechnie, co o tym obaj sądzą, i był
to drugi, niewybaczalny błąd. Usłyszawszy mętną odpowiedź obu
książąt, król nie żywił już dalszych nadziei, iż uda mu się coś
więcej uzyskać; nie dał po sobie poznać niezadowolenia, powrócił
na swój fotel i komnata przybrała znów zwykły wygląd.
Zaledwie król usiadł, spostrzegł natychmiast ogólny ponury
nastrój. Powiedział spiesznie jeszcze parę słów o randze nowo
nadanej i dorzucił, że cieszyłby się, gdyby każdy okazał mu swe
zadowolenie i wyraził je panu du Maine, któremu wszyscy zaczęli
zaraz składać powinszowania, hrabiemu Tuluzy również, do którego przywileje te także się odnosiły, choć były dlań taką samą
niespodzianką jak dla wszystkich innych. Różnica wieku i umysłu,
dając znaczną przewagę księciu du Maine nad hrabią Tuluzy, nie
przyczyniła się do wielkiego ich zbliżenia. Odwiedzali się rzadko,
zachowywali pozory, lecz stosunki wzajemne były chłodne, a zaufanie żadne. Pan du Maine wciąż walczył o swoje wywyższenie,
a więc i swego brata, nie radząc się go, a nawet nie poruszając
z nim tego tematu. Rozsądek, honor i prawość tego ostatniego
sprawiały, iż zachowanie księżny du Maine było mu nie do zniesienia. Zdawała sobie dobrze z tego sprawę, dlatego też nie darzyła go afektem i nie przyczyniała się do zbliżenia swego męża
z hrabią Tuluzy, którego się obawiała, nie pochwalał bowiem
wielkiej, bezgranicznej wyrozumiałości pana du Maine wobec
żony, która traktowała go wyniośle. Reszta obecnych odczuwała
żywe skrępowanie.
Wiadomość ta rozeszła się szeroko następnego dnia, przy czym
dowiedziano się, iż jedynym dokumentem sporządzonym dla potwierdzenia tego wydarzenia była zwyczajna notatka w rejestrze
mistrza ceremonii, z powodu nieobecności wielkiego mistrza,
odbywającego tej zimy służbę na granicy państwa. Treść notatki była następująca:
„Król podczas swej bytności w Wersalu postanowił, że od tej
chwili dzieci księcia du Maine będą miały, jako wnuki Jego
Królewskiej Mości, tę samą rangę, jaka przysługiwała do tej
chwili rzeczonemu księciu du Maine, że będą im przysługiwały
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te same zaszczyty i to samo traktowanie, o czym Jego Królewska
Mość kazała mi sporządzić niniejszą notatkę w moim rejestrze."
Znaczy to wszystko i nic, a nie określa niczego poza tym, że
odsyła do przyjętego już zwyczajem sposobu, w jaki był traktowany książę du Maine, nie tłumacząc jednak, na czym ten zwyczaj polega ani z jakiego tytułu istnieje. Wiele jednak daje do
myślenia mówiąc o wnukach Jego Królewskiej Mości i używając
tego określenia: „wnukowie" — nie dodając doń niczego.
Nigdy nie było wydarzenia, które by zostało przyjęte przez
dwór tak ponuro; nie było nikogo na dworze, kto by ośmielił
się powiedzieć głośno choć jedno słowo na ten temat, wszyscy
jednak szeptali o tym na ucho i wszyscy odnieśli się doń z największym wstrętem. Nikt nie zdążył jeszcze przyzwyczaić się
do stanowiska przyznanego księciu du Maine, kiedy ujrzano, jak
zostało ono rozszerzone na jego dzieci. Każdy zdawał sobie
dobrze sprawę, że jakikolwiek sprzeciw byłby nie tylko bezużyteczny, ale wręcz traktowany jako przestępstwo, a kiedy doszła
wiadomość o deklaracji złożonej w gabinecie i kiedy dowiedziano
się, iż król wyraził życzenie, by składano powinszowania panu
du Maine, nie znalazł się nikt, kto by ośmielił się tego nie dopełnić. Oburzano się na wysoką rangę przyznaną księciu du
Maine, gdy jednak sprawy zaszły tak daleko, nie znalazł się
nikt, kto by się ośmielił pisnąć choć słówko, i tłumy pędziły doń
ze smutnymi minami i składały mu zwykły ukłon, co wyglądało
bardziej na wykonanie polecenia niż na radosne powinszowanie.
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MAŁŻEŃSTWO KSIĘCIA DE BERRY I DZIEJE VILLARSA

[W roku 1710 Saint-Simon bierze żywy udział w skojarzeniu małżeństwa księcia de Berry, najmłodszego brata księcia Burgundzkiego, z córką
księcia Orleańskiego, mimo że delfin, ojciec księcia de Berry, był temu
stanowczo przeciwny. Oba skoligacone domy pragną, by żona autora została damą honorową młodej księżnej. Saint-Simon odmawia wytrwale,
gdyż uważa, że stanowisko to jest poniżej godności księżnej. Ulega dopiero na wyraźny rozkaz króla. Zaznaczmy, że pensja związana z tą godnością wynosiła 20 000 liwrów rocznie.
Tymczasem wojna toczy się dalej; Vendôme idzie do Hiszpanii, a Villars do Flandrii.]

Villars, wyznaczony do Flandrii, gdzie marszałek de Montesquiou dowodził przez całą zimę i miał występować jako jego
zastępca w czasie kampanii, z przykrością myślał o obowiązku,
jaki miał wziąć na swoje barki. Osiągnąwszy najwyższe łaski,
dopuszczony do najbliższej poufałości, zdobywszy największe bogactwa, zaszczyty i stanowiska, sądził, iż pierwszy raz w życiu
może zaryzykować i powiedzieć parę prawd, gdyż nie widząc już
nic, czego by mógł jeszcze pragnąć, sądził, iż prawdy te, choć
nie będą się podobały, jednak go odciążą. Powiedział więc sporo
prawd Desmaretzowi i Voysinowi o złym stanie fortec, magazynów, garnizonów, dostaw dla wojska, o brakach wszelkiego
rodzaju, o smętnym stanie oddziałów i oficerów, ich płac i żołdu.
Niezbyt zadowolony ze skutków, jakie wywarły jego słowa,
ośmielił się przedstawić te sprawy bez obsłonek pani de Maintenon, a nawet samemu królowi. Mówił z nimi z odpowiednimi
dokumentami w ręku, przedstawiając dowody i fakty, którym nie
sposób było zaprzeczyć.
Gdy odsłonięto przed nimi zasłonę, widok zdał się im tak
okropny, a przy tym stawiający ich w tak kłopotliwym poło-
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żeniu, iż uznali, że znacznie łatwiej jest oburzyć się niż znaleźć
odpowiedź na mowę tak dziwną w ustach de Villarsa, który do
tej pory robił, co chciał, właśnie dlatego, iż stale twierdził i powtarzał, że jest doskonale pod każdym względem. Nieustanne,
bezczelne powtarzanie tych kłamstw sprawiało, że uważali go za
swą jedyną ostoję, ofiarowując mu i wybaczając wszystko; on
bowiem jedyny uważał, że wszystko idzie dobrze, podejmując
się każdej rzeczy, nie mówiąc przy tym nic niemiłego, przeciwnie, pozwalając spodziewać się zawsze najlepszego, jako że, jego
zdaniem, wszystko było łatwe. Słysząc więc teraz z jego ust
słowa, jakie słyszeli od innych, i to od wszystkich innych, stracili
wiarę w cuda oraz wszelkie powabne perspektywy, którą za jego
przyczyną żywili do tej pory z takim pożytkiem dla niego. Poczęli
więc patrzeć na niego innymi oczyma i ujrzeli go takim, jakim
widzieli go zawsze inni, mianowicie śmiesznym szaleńcem, człowiekiem bezczelnym, nieznośnym i kłamliwym, i poczęli wyrzucać sobie, że tak wysoko i tak szybko wynieśli taką nicość. Unikali
go, usuwali, dając odczuć jemu i innym, co o nim myślą.
Z kolei Villars się przestraszył. Niewątpliwie żywił był do tej
pory zamiar zasłaniać się otrzymaną raną w obawie przed
tyloma ciężkimi obowiązkami, które wymagały dobrego zdrowia,
i używać w spokoju darów fortuny, unikając niezliczonych cierni
i ciężarów związanych ze stanowiskiem, które w jego sytuacji
nie mogło przynieść mu nic więcej nad to, co już posiadał. Chciał
jednak równocześnie zachować nienaruszone zaufanie, łaski,
względy, zażyłość z królem i jego szacunek, dzięki czemu był
doradcą króla, miał wpływ na jego decyzje, rozkazy wydawane
poszczególnym armiom, sądził o posunięciach i zachowaniu generałów, wreszcie uzyskiwał coraz większe znaczenie wypowiadając zarozumiałe sądy o wojnie, nie będąc zmuszony do bezpośredniego w niej udziału. Kiedy odczuł tak wielką zmianę w
stosunku do siebie, czego nie przewidział zaślepiony zaszczytami
i pychą, ujrzał teraz z przerażeniem, na co się naraził: że może
znaleźć się teraz poza nawiasem, stracić łaski i zaufanie, bez
krewnych i przyjaciół, którzy by mogli go wspierać przeciw tylu
nieprzyjaciołom i zawistnym czy też raczej przeciw wszystkim
tym, którzy mieli znaczenie we Francji, a których bez przerwy
swym zachowaniem wyzywał i obrażał, i których jego powodzenie kłuło w oczy. Natychmiast uczynił zwrot, a że wstyd nigdy
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przed niczym nie potrafił go powstrzymać, nie przeszkodził mu
tedy nagle uderzyć w całkiem inny ton i powrócić znów do metody, która do tej pory tak mu szczęśliwie służyła. Skorzystał
z chwili wahania, gdy król nie mógł się zdecydować, komu powierzyć trudne zadanie dowodzenia armią we Flandrii, poprzednio dlań przeznaczone, a które teraz postanowiono mu odebrać
w chwili, gdy miał je już objąć. Uciekł się znów z wrodzoną sobie
bezczelnością do pochlebstwa, sztuczek, kłamstw; jął szydzić
z trudności, lekceważyć niebezpieczeństwa, przedstawiać się jako
ten, który na wszystko znajdzie lekarstwo, dla którego wszystko
jest błahostką.
Blaga i jawne kłamstwo rzucało się w oczy, lecz trudność
w wynalezieniu innego dowódcy zaciskała pętlę na szyi i w czepku urodzony Villars znów wyszedł cało. Lecz to jeszcze nie wszystko: czując się znów pewny w siodle po tak gwałtownym
wstrząsie, ośmielił się pozować oficjalnie na Rzymianina, który
w ostateczności, gardząc spoczynkiem i lekceważąc własne zdrowie oraz wszystkie rozkosze tego świata, kiedy nie brak mu już
nic, czego by jeszcze mógł pragnąć, mimo rany, która zaledwie
pozwala mu siąść na konia, pędzi oto na wezwanie ojczyzny
i króla, by stawić czoło niebezpieczeństwu.
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BITWA POD VILLAVICIOSA (10 XII 1710)

Tymczasem mieliśmy okazję oglądać w Hiszpanii rzadki i wspaniały przykład wierności, przywiązania i odwagi, a prócz tego
najbardziej powszechny, jaki widziano lub o jakim czytano. Prałaci i najskromniejsi księżule, magnaci i plebs, posiadacze beneficjów, mieszczanie, całe komuny i poszczególni ludzie, szlachta,
urzędnicy i kupcy, rzemieślnicy, wszyscy dobrowolnie oddawali
ostatni grosz, by jak najszybciej utworzyć nowe oddziały, przygotować składy, dostarczyć wszelkiego rodzaju zapasów dla dworu
i dla wszystkich, którzy mu towarzyszyli. Każdy dawał, co miał,
mało czy dużo, zależnie od możliwości, lecz nikt nie chował nic
dla siebie. Jednym słowem, nigdy cały naród nie zdobył się na
wysiłek tak niesłychany z taką jednomyślnością i zgodnością,
jednaką wszędzie od końca do końca królestwa.
Monarcha, prawie całkowicie pobity, błąkający się, kryjący,
bez pieniędzy, bez wojsk, bez zapasów, ujrzał się prawie z minuty na minutę na czele dwunastu czy piętnastu tysięcy ludzi,
dobrze umundurowanych, uzbrojonych, dobrze opłaconych, zasobnych w spyżę i amunicję, w posiadaniu pełnego skarbca, a to
dzięki nagłej zmowie powszechnej, dzięki niezwykłej i niezachwianej wierności i bezbrzeżnemu przywiązaniu wszelkich
warstw narodu, dzięki ich przemyślności i wysiłkowi godnemu
podziwu. Przeciwnie zaś, jego nieprzyjaciele, którzy odnieśli nad
nim tryumf w Madrycie, przekonani, iż nie zdoła się podnieść
po klęsce, ginęli teraz z braku najbardziej podstawowych zasobów, zmuszeni kryć się w kraju, który przeciw nim powstał
i wolał widzieć swe siedziby w ogniu niż użyczyć im czegokol-
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wiek, nie pozwalając ujść żadnemu z maruderów, który by się
oddalił choć na pięćset kroków od swego oddziału.
Vendôme, zaskoczony w najwyższym stopniu obrotem rzeczy
tak nieoczekiwanym, zapragnął z niego skorzystać i ułożył plan
połączenia się z armią z Estramadury bronionej przez Baya, zbyt
słabego, by móc stawić czoło wojskom Stahremberga27, jednak
dość silnego na to, by je dręczyć podjazdami i przebić się aż
do króla, korzystając z jego manewrów. Wykonał więc szereg
marszów szybkich i śmiałych, by doprowadzić do tego połączenia,
do którego Stahremberg, uwolniony od osoby arcyksięcia, nie
chciał dopuścić za żadną cenę.
Wódz ten znał dość dobrze księcia de Vendôme, gdyż wyprzedziwszy go po powrocie z Tyrolu w wielu marszach przeszedł
pięć rzek przed nim pomimo pościgu i połączył się z księciem
Sabaudzkim, o czym opowiedziałem na właściwym miejscu. Wytężywszy wszystkie siły, aby nastawić na niego zręcznie i przemyślnie zasadzki, starał się wciągnąć go w środek swych wojsk
i w takie miejsce, gdzie mógłby mu nagle skręcić kark, nie dając
możliwości wymknięcia się z potrzasku. W tym celu poumieszczał swe oddziały w miejscach łatwo dostępnych, leżących blisko
od siebie, tak że mogły się wesprzeć w razie potrzeby szybko
i łatwo. Wydał wszystkim odpowiednie rozkazy i ulokował Stanhope'a ze wszystkimi jego Anglikami i Holendrami w miejscowości Brihuega. Brihuega jest małym ufortyfikowanym miasteczkiem, posiadającym poza tym warowny zamek, gdzie sztuka uzupełniła jeszcze to wszystko, co czas uzupełnić pozwolił. Warownia
ta była najbardziej wysunięta spośród wszystkich obozów, w których rozlokował swoje wojska, i stanowiła jakby bramę do równiny, którą trzeba było przejść chcąc połączyć armię króla
z Bayem. Równocześnie Stahremberg oczekiwał lada dzień na
połączenie się ze swą armią z Estramadury, która wyruszyła
prawie w tym samym czasie, kiedy Bay ruszył ze swoją, a nie
miała ani takiej przestrzeni do przebycia, ani trudności, jakie
napotykał Bay dążąc do połączenia się z wojskiem króla Hiszpanii.
Tymczasem Vendôme, idąc na czele dobrze wyposażonej armii,
napotykając na swej drodze co chwila posiłki, jakie każdy magnat, każdy prałat, każde miasto wysyłało, gdy tylko były gotowe, posuwał się ciągle na spotkanie Stahremberga, mając tylko
na celu jak najszybsze połączenie się z drugą armią, a mimo
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niesprzyjającej pory znajdując na każdym kroku kwatery tak
obficie zaopatrzone przez niezwykłą gorliwość i starania nieporównanych Hiszpanów. Otrzymał wiadomości, gdzie przebywa
Stahremberg, lecz wiadomości tego rodzaju, jakich sobie życzył
nieprzyjaciel, czyli że Vendôme sądził, iż Stanhope znalazł się
w sytuacji niekorzystnej dla siebie, narażony na zniszczenie i zbyt
oddalony od wojsk Stahremberga, by móc od nich oczekiwać
pomocy na czas. W rezultacie wiadomość ta zachęciła go do
zaryzykowania łatwego ataku mającego mu utorować drogę do
połączenia się z Bayem. W rzeczy samej tak to wszystko wyglądało w mniemaniu Vendôme'a. Przyspieszył marsz, wydał rozkazy i 8 grudnia po południu podszedł pod Brihuega i wezwał
je do poddania, a utrzymawszy odmowną odpowiedź, polecił przypuścić szturm.
Natychmiast spotkała go wielka niespodzianka, gdyż przekonał
się, że ma przeciw sobie tak wiele wojska, że zamiast słabo
bronionej placówki stoi wobec silnej warowni. Nie chciał się
już cofać, a możliwe, że nie udałoby mu się tego uczynić całkiem
bezkarnie. Począł więc przeklinać używając do tego zwykłego
sobie słownika, równie mało eleganckiego, jak i obraźliwego, popisywać się zuchwalstwem i robić, co się da, by podniecić swoje
oddziały i przyśpieszyć powodzenie w akcji tak niepodobnej do
tego, czego się spodziewał, a równocześnie tak niebezpiecznej,
gdyby się miała nadmiernie przedłużyć.
Tymczasem, kiedy znaczenie tej pomyłki stawało się coraz
większe, w miarę jak upływały godziny, a nadchodziły coraz
nowe wieści o nieprzyjacielu, Vendôme po dwu bezskutecznych
szturmach postawił wszystko na jedną kartę i rozkazał przypuścić
trzeci. Kiedy poczęto się doń przygotowywać w dniu 9 grudnia,
nadeszła wiadomość, iż Stahremberg maszeruje naprzeciw króla
hiszpańskiego na czele czterech czy pięciu tysięcy ludzi, czyli
mniej więcej połowy tego, czym dowodził w rzeczywistości. W tej
niepewności Vendôme nie zawahał się postawić losu korony
hiszpańskiej na jedną kartę: przyśpieszył przygotowania do
szturmu, sam zaś z królem i całą jazdą pomaszerował na wzgórza
w stronę, skąd nadciągał Stahremberg. Kiedy kawaleria ruszyła,
cała piechota równocześnie uderzyła na Brihuega. Każdy ze
szturmujących wiedział, jak ciężka i niebezpieczna jest sytuacja,
i każdy żołnierz walczył z taką zaciekłością i odwagą, że miasto
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zostało zdobyte mimo oporu załogi i wielkich strat atakujących.
Oblężeni wycofali się do zamku i prawie natychmiast kapitulowali, to znaczy, garnizon składający się z ośmiu batalionów
i ośmiu plutonów oddał się w niewolę wraz ze swym generałem
Stanhope'em, dowódcami Carpenterem i Wilzem oraz dwoma brygadierami, całą artylerią, bronią, amunicją i taborami. Tam też
Stanhope, tak wielkie święcący tryumfy w Madrycie, zwrócił jak
niepyszny kobierce króla hiszpańskiego, które zrabował w jego
pałacu.
Kiedy układano warunki kapitulacji z parlamentariuszami nadesłanymi z zamku, przyszły rozliczne meldunki o pochodzie
hrabiego Stahremberga i trzeba było zachować wszelkie środki
ostrożności, by wieść o tym nie dotarła do posłów, którzy by
mogli zerwać rozmowy i podjąć walkę w obronie zamku, gdyby
tylko dowiedzieli się, iż odsiecz znajduje się już o półtorej mili,
jak to było w rzeczywistości, i mimo nocy po chwilowym odpoczynku posuwa się dalej. Nazajutrz, jedenastego rano, książę
Vendôme znalazł się w nie lada kłopocie: należało równocześnie
ruszyć na spotkanie wojsk Stahremberga znajdującego się już
bardzo blisko i przypilnować wyjścia z Brihuega licznego garnizonu, który pozostał jeszcze w zamku całą noc, i odprowadzić
go do Starej Kastylii. Wszystko to jednak udało się przeprowadzić szczęśliwie. Piechota gwardii hiszpańskiej i walońskiej
pozostała w Brihuega aż do zakończenia ewakuacji, a kiedy Vendôme, posuwający się wciąż na spotkanie Stahremberga, ujrzał,
że moment rozpoczęcia bitwy jest już bliski, posłał pośpiesznie
po ową piechotę pozostałą w Brihuega z rozkazem pozostawienia
garnizonu tylko z czterystu żołnierzy.
Następnie ustawił wojska do bitwy na równinie dosyć gładkiej, poprzecinanej tylko w wielu miejscach małymi suchymi
wałami stanowiącymi poważną przeszkodę dla kawalerii. Zaraz
armaty zagrzmiały z obu stron i prawie równocześnie w dwu
szeregach ustawiona konnica króla hiszpańskiego ruszyła do szarży. Była właśnie godzina trzecia trzydzieści po południu, a trzeba
pamiętać, że dni zimowe w Hiszpanii są nieco dłuższe niż u nas.
Bitwa zaczęła się więc od ataku prawego skrzydła naszej kawalerii, która przełamała ich lewe, zmusiła je do ucieczki, wpadła
na kilka batalionów, rozbiła je i zdobyła baterię znajdującą się
po lewej ich stronie. W chwilę później lewe nasze skrzydło
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ruszyło na ich prawe, kilkakrotnie ponawiało szarżę, odpychało
je i samo się cofało, wreszcie przełamało opór, doszło na tyły
piechoty wrogów i tam połączyło się z konnicą prawego królewskiego skrzydła, które przebiło i pobiło nieprzyjaciół ze swej
strony i przeszło przez tyły piechoty prawego skrzydła nieprzyjacielskiego atakującego ostro konnicę na naszym lewym skrzydle
i spychającego je ku odwodom. Tymi odwodami była piechota
wallońska, nadeszła właśnie z Brihuega. Przełamała ona dwie
linie nieprzyjacielskie i oddziały rezerwowe i odrzuciła wszystko,
co się przed nią znajdowało, daleko poza pole bitwy. Niemniej
centrum naszej armii hiszpańskiej uginało się, a konnica atakująca po jego lewej stronie nie naruszyła prawego skrzydła nieprzyjaciół. Pan de Vendôme widział to tak dobrze, iż doszedł do
wniosku, że trzeba się wycofać w stronę Toriji, i wydał odpowiednie rozkazy. Wyruszył więc w tamtą stronę wraz z królem
hiszpańskim i znaczną częścią wojsk. Podczas tego wycofywania
się otrzymał wiadomość, że markiz de Valdecanas i Mahony zaatakowali nieprzyjacielską piechotę kawalerią znajdującą się pod
ich rozkazami, mocno ją pokiereszowali i zostali panami pola
bitwy biorąc wielką ilość jeńców i zdobywając liczne armaty
porzucone przez wroga. Tak miła i tak nieoczekiwana nowina
kazała księciu zmienić poprzedni zamiar i zawrócić wraz z królem hiszpańskim i towarzyszącymi im wojskami, w oczekiwaniu
na nastanie dnia, w kierunku Brihuega i znaleźć się na polu
bitwy, by połączyć się z obu zwycięzcami. Utworzyli tam, nader
blisko nieprzyjaciela, korpus kawalerii mający naprzeciw siebie
pięć lub sześć batalionów i tyleż plutonów, które pozostały na
polu bitwy nie wiedząc, dokąd się cofać, a które z nastaniem
dnia uciekły pośpiesznie, pozostawiając dwadzieścia dział, dwa
moździerze, rannych i wozy, które zwycięska konnica obrabowała wieczorem i rozrzuciła po całym polu bitwy. Natychmiast
wysłano pościg za niedobitkami przeciwnika. Schwytano wiele
pojazdów, uciekających żołnierzy i maruderów. Jednak hrabia
Stahremberg wycofał się w porządku na czele siedmiu czy ośmiu
tysięcy ludzi, gdyż maszerował całą noc. Większa część wozów
należących do jego wojska, jak też zapasy broni i amunicji
dostały się w ręce zwycięzców.
Nie można pominąć milczeniem czynu jednego człowieka, którego miłość synowska, zdecydowanie i odwaga warte są wie-
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czystej pamięci. Kiedy miał się rozpocząć trzeci szturm na Brihuega, hrabia di San-Estevan de Gormaz, grand hiszpański, generał i wódz naczelny armii Andaluzji, stanął przy najbardziej
wysuniętych naprzód grenadierach. Kapitan dowodzący nimi, zaskoczony widokiem tak znacznej osobistości w swych szeregach,
jął mu przedkładać, jak niegodne jego jest to miejsce. San-Estevan de Gormaz odrzekł mu na to chłodno, że wie dobrze, co
jeszcze mógłby mu on na ten temat powiedzieć, ale że książę
d'Escalona, częściej zwany markizem di Villena, a ojciec jego,
hrabiego San Estevan, od dawna już przebywa w niewoli u cesarskich w Pizzighettone, traktowany niegodnie, zakuty w kajdany, i nigdy słyszeć nie chciano o żadnym okupie; że w Brihuega
znajduje się wielu wyższych oficerów cesarskich i angielskich;
zdecydował się więc wziąć ich do niewoli, by wymienić na swego
ojca, lub zginąć, gdyby tego dokonać nie mógł. Wdarł się do
twierdzy wraz z tym oddziałem, dokonał cudów waleczności, pojmał własnoręcznie paru wyższych oficerów i w niedługi czas
później wymienił ich za swego ojca, który dostał się do niewoli
pod Gaetą jako wicekról Neapolu, broniąc się do ostatka. Opowiedziałem o tym w innym miejscu.
Będę miał okazję jeszcze mówić o tym sławnym ojcu i synu,
którzy jeden po drugim piastowali godność wielkich marszałków
dworu królewskiego, co nie zdarzyło się nigdy do tej pory w
Hiszpanii. Ojciec w szczególności był wcieleniem wszelkich cnót:
odwagi, skromności i pobożności, panem najbardziej szanowanym
w Hiszpanii i, co jest wielką rzadkością w tym kraju, wielce
uczonym.
Straty nieprzyjaciela w tej kampanii razem z tymi, jakie
poniósł w Brihuega, wynosiły jedenaście tysięcy poległych i rannych, wiele broni, amunicji, taborów, dział, chorągwi i sztandarów. Król hiszpański stracił w niej dwa tysiące ludzi. Touy,
choć ciężko ranny w rękę pod Brihuega, skutkiem czego pozostał kaleką na całe życie, chciał koniecznie jeszcze wziąć udział
w bitwie zwanej bitwą pod Villaviciosa, stoczonej w miasteczku
leżącym bardzo niedaleko od pola pierwszej bitwy. Bardzo się
w niej odznaczył i walnie przyczynił do zwycięstwa. W pewnej
chwili dostał się nawet do niewoli, lecz wkrótce uwolnił się
skutkiem zamieszania powstałego wśród nieprzyjaciół. By określić
lepiej położenie, trzeba powiedzieć, że Brihuega leży między
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Siguenza a Guadalajara, bliżej tej drugiej, znajdującej się na
drodze do Francji, o dwadzieścia pięć mil od naszej granicy,
z tamtej strony Madrytu idąc w kierunku na Pampelunę.
Kiedy zważymy, jak wielkie było niebezpieczeństwo i że w razie niepowodzenia los króla hiszpańskiego byłby tym razem ostatecznie przesądzony, trudno do dziś myśleć o tym bez drżenia.
Ratunek, jaki otrzymał, dzięki oddaniu i męstwu wielkodusznych
Hiszpanów po klęsce pod Saragossą, był cudem niespodziewanym
i gdyby utracono tę szansę tym razem, nie powtórzyłaby się po
raz drugi. Jeszcze mniej mógł oczekiwać od Francji w razie nowej
klęski. Wyczerpanie rezerw i poniesione straty nie pozwalały jej
myśleć o podniesieniu z takiego upadku. Łudząc się niejasnymi
nadziejami pokoju, który potrzebny był jej w najwyższym stopniu dlatego, że nie mogła zapewnić sobie własnego bezpieczeństwa, Francja widziała w utracie korony hiszpańskiej wyzwolenie się ze strasznych warunków zmuszających ją do niesienia
pomocy, aby zdobyć haniebny i ciężki pokój, do którego tak
gwałtownie wzdychała. Zamiast oszczędzać siły cudem jakby
zdobyte i stopniowo dążyć do polepszenia sytuacji, nie stawiając
wszystkiego na jedną kartę, nieopatrzność księcia Vendôme
kazała mu rzucić je na los szczęścia, w nastawioną pułapkę. Vendôme nie zadaje sobie trudu, żeby zebrać dokładniejsze wiadomości o placówce, jaką wypadło mu zdobywać, licząc, że zajmie
ją od jednego uderzenia. Miast posterunku natyka się na warownię dopiero wtedy, kiedy już czołem stuknął o jej mury;
zamiast paru słabych, wysuniętych naprzód oddziałów trafia na
potężny garnizon, dowodzony wprawdzie przez drugorzędnego
wodza, ale za to spieszy mu na odsiecz najpotężniejsza armia
nieprzyjacielska, gotowa w każdej chwili spaść mu na kark podczas szturmu. Wtedy zaczyna zdawać sobie sprawę, gdzie się dał
zaprowadzić, widzi niebezpieczeństwo podwójnej akcji, do jakiej
będzie zmuszony jednocześnie: pierwsza przeciw Stanhope'owi,
którego trzeba znieść jednym szalonym uderzeniem po dwukrotnym niepowodzeniu, druga przeciw Stahrembergowi, któremu
należy stawić czoło i rozbić. Gdyby akcje te się nie powiodły,
oddałby w ich ręce koronę hiszpańską na pewno, a możliwe, że
i osoba Filipa V stanowiłaby cenę tego szaleństwa. Cud trwa,
Brihuega zostaje zdobyta bez jego udziału i bez jego udziału
odniesione zwycięstwo w bitwie pod Villaviciosa. Drugi poważny
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błąd: ten wysławiany przez jego wielbicieli nieomylny rzut oka
jakoś zawodzi, nie widzi korzystnego przebiegu bitwy, spostrzega
jedynie słabe zachwianie się własnego centrum. Ten bohater,
który z taką zuchwałością nie zgodził się pod Audenarde na konieczny odwrót, przyśpiesza go teraz wraz z całym wojskiem,
jakie udaje mu się zebrać. Ten sam człowiek, który wyobraził
sobie pod Cassano, iż wszystko już stracone, który wycofał się
sam do małej chatki oddalonej od pola bitwy i oddał się tam
smętnym rozmyślaniom, jak wyjść cało z opałów, aż wreszcie
dowiedział się od Albergottiego, który znalazł go tam po długich
poszukiwaniach, że bitwa jest wygrana. Pędzi na miejsce samowtór i paraduje jako zwycięzca. Ten sam człowiek dowiaduje się
w samej Toriji, dokąd się wycofał, że odniesiono zwycięstwo,
wraca na plac boju wraz z wojskami, jakie ze sobą zabrał, a z nastaniem dnia może oglądać wszystkie skutki odniesionego sukcesu. Nie wstydzi się ani swej wielkiej pomyłki, ani przedziwnych dziejów swego odwrotu, ani tego, że wybawił Stahremberga, któremu pozwolił uciec z racji nieobecności wojska, jakie
zabrał ze sobą, nie troszcząc się, co się stanie z całą resztą. Woła,
że zwyciężył, z bezczelnością, do której nie przyzwyczaił jeszcze
Hiszpanów, tak jak przyzwyczaił Włochów i Francuzów, ale ci,
jak i tamci, nie dali się nabrać. Ostatecznie, postawiwszy króla
hiszpańskiego o włos od ostatecznej zguby, stracił okazję przez
nieprzytomny odwrót, żeby zakończyć wojnę za jednym zamachem, mszcząc armię Stahremberga, który nie zdołałby mu
uniknąć, gdyby nie był zabrał ze sobą swych oddziałów, a który
dzięki tej niebywałej pomyłce mógł wycofać się mając przed
sobą całą noc, na tyle długą, by zaprowadzić ład w rozbitym
wojsku i pozbierać wszystko, co tylko mogło je wzmocnić. Takie
to były piękne dzieła tego wielkiego wojownika, oczekiwanego
w Hiszpanii z taką wiarą, iż ją podźwignie, który okazał jej przy
pierwszej sposobności, jak sławetnym jest dowódcą.
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NOWE PODATKI (1711)

Niemożność zawarcia pokoju, w upokarzający sposób odczuta,
a jednocześnie wyczerpanie kraju wtrąciły króla w stan największego zatroskania, a Desmaretza w groźne kłopoty. Powstał szalony chaos najrozmaitszych asygnat skarbowych emitowanych
zamiast pieniędzy i zalewających dosłownie rynek. Król zmuszał
ludność do przyjmowania biletów skarbu państwa, asygnat za
monety, asygnat poborców podatkowych, asygnat pod zastaw podatku pogłównego, asygnat na ruchomościach i tym podobnych.
Była to ruina powszechna, bo tracono na nich połowę czy dwie
trzecie nominalnej wartości, a król tracił tyleż co reszta obywateli. Finansiści eskontowali dochody i bogacili się kosztem
wszystkich innych ludzi. Obieg monety ustał zupełnie, prawdziwe
pieniądze znikły w kufrach i skarbcach poborców, a wszystkie
wypłaty odbywały się za pomocą asygnat. Podatek pogłówny,
podwójnie i potrójnie ściągany przez samowolnych intendentów
prowincji, podatki pośrednie, obciążające towary do poczwórnej
wysokości ich wartości, procenty pobierane przez poborców i różne inne opłaty przygniatały swym ciężarem szlachtę i lud, panów
i księży, nie dając w zamian nigdy królowi tyle, ile mu było
potrzeba. Król wyciskał krew ze wszystkich poddanych bez różnicy, do ostatniej kropli, i pozostawiał największą i najwartościowszą część zysku w rękach bogacącego się zastępu poborców
i urzędników finansowych różnego stopnia.
Desmaretz28, któremu król musiał wreszcie zaufać całkowicie,
obmyślił nowy podatek: dziesięcinę królewską ze wszystkich
gmin i dóbr każdego obywatela, co proponowali, jak to już dawniej wspominałem, marszałek de Vauban na jeden sposób, Bois-
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guilbert na inny. Byłby to podatek prosty, jedyny, skasowałby
wszystkie inne, nawet pogłówny, z nazwą włącznie, i wpływałby
całkowicie wprost do kasy króla. Widzieliśmy, co się stało: finansiści zadrżeli, ministrowie zawyli, projekty wyklęto, a wnioskodawcy, dwaj obywatele wybitni, zostali utrąceni i popadli w niełaskę. Trzeba o tym pamiętać, bo Desmaretz nie przestał odtąd
myśleć o tym systemie i zastosował go teraz nie jako lekarstwo
i zastępstwo innych ciężarów, lecz jako dodatek do nich.
Nikomu słowa nie mówiąc przygotował projekt i dał go do
zbadania i wygładzenia komisji specjalnie utworzonej, do której
powołani zostali: Bouville, radca stanu, mąż jego siostry; Nointel,
radca stanu, brat jego żony; Vaubourg, radca stanu, brat poprzedniego; Bercy, intendent finansów, jego zięć; Harlay-Cély,
radca apelacji, jego zausznik, zmarły jako radca stanu i intendent
paryski; oraz trzech dzierżawców podatkowych. Tak dobranej
kompanii przypadł obowiązek przetrawić projekt, wprowadzić go
w życie, wypracować szczegóły. Jeden Nointel, zdjęty obrzydzeniem do tak potwornego wyzysku, usprawiedliwił się nawałem
pracy w Urzędzie Wyżywienia Armii, w którym pracował,
i uchylił się od udziału w komisji. Jeden z trzech dzierżawców,
któremu widać pozostało coś w rodzaju sumienia, poszedł za
jego przykładem. Dziwiono się, że Vaubourg wyróżniający się
prawością i pobożnością, tak że z nadmiaru skrupułów złożył
intendenturę finansów, gdzie długo i uczciwie pracował, teraz
zgodził się pozostać w owej komisji.
Komisarze owi pracowali pilnie i ciężko, by przezwyciężyć pojawiające się zewsząd przeszkody. Najpierw trzeba było od każdego obywatela wydobyć zeznanie uczciwe, jasne i ścisłe, dotyczące jego majątku, długów oraz rodzaju tych rzeczy. Trzeba
było uzyskać dowody niezbite i wynaleźć sposób uniemożliwiający podejście. Tutaj leżała cała trudność. Pominięto zupełnie
rozpacz, jaką sam podatek musiał wywołać u tak wielkiej liczby
ludzi, skoro mieli oni być zmuszeni do wyjawienia osobiście sekretów rodzinnych. Pominięto wstyd wielu, którzy ubóstwo pokrywali reputacją i kredytem, a teraz przy ujawnieniu całej
prawdy skazani byli na nieuchronną ruinę, roztrząsanie zdolności
majątkowych każdego, zniweczenie rodzin przez tak bezwzględny
proceder i kierowanie światła na najwstydliwsze ich sprawy.
Stworzono, jednym słowem, więcej niż bliźniaczy proceder tych
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nieludzkich ujawnień szczegółowych majątku, które zawsze oburzały Stwórcę i ściągały jego karzącą dłoń na ich sprawców.
Niecały miesiąc wystarczył tym bystrym, humanitarnym komisarzom, żeby zreferować ten miły projekt cyklopowi, który im
go powierzył. Przejrzał on z nimi edykt, najeżony ciosami w uchylających się przestępców, którym by to dowiedziono, ale pomijając
ciężary, jakie różne dobra dźwigają zależnie od ich rodzaju.
Potem zastanawiano się już tylko nad tym, jak by go przeprowadzić.
Wówczas Desmaretz; przedstawił królowi projekt uczyniwszy
wszystko, by ukazać mu go w najkorzystniejszym świetle. Monarcha ten jednak, jakkolwiek przyzwyczajony do najstraszniejszych podatków, przeraził się tym razem. Od dłuższego już czasu
słyszał wciąż o najstraszniejszej nędzy ludności. Nowe obciążenie
zaniepokoiło go i zasmuciło tak dalece, iż jego pokojowcy spostrzegli, że przez parę dni z rzędu choruje na żołądek, i z kolei
sami tak się tym zaniepokoili, że Mareschal, który opowiedział
mi później to osobliwe wydarzenie, ośmielił się zagadnąć króla
o to zmartwienie, które aż kazało mu obawiać się o zdrowie królewskie. Król przyznał się, że bardzo cierpi, i ogólnikowo napomknął o sytuacji. Po ośmiu czy dziesięciu dniach bezustannych
strapień król powrócił do swego normalnego, spokojnego stanu.
Zawołał Mareschala i w rozmowie w cztery oczy powiedział, że
teraz, kiedy czuje się znów dobrze, powie mu chętnie, co go tak
bardzo martwiło i co powróciło mu wreszcie spokój.
Powiedział, że rozpaczliwy stan interesów zmusił go do ustanowienia olbrzymich podatków, że obecny ich stan zniewala go
do znacznego ich zwiększenia, że poza współczuciem wyrzuty
sumienia, jakie odczuwał widząc konieczność odbierania wszystkim ich dóbr, mocno go gnębiły; że w końcu otworzył swoje
serce przed ojcem Tellier, który poprosił o parę dni do namysłu,
zaś po upływie tego czasu powrócił zasięgnąwszy opinii najwybitniejszych profesorów Sorbony, stwierdzającej z całym przekonaniem, że wszystko, co posiadają podwładni, jest jego własnością
i, zabierając ich majątek, król bierze tylko swą własność; że
przyznaje chętnie, iż wyrok ten uwolnił go od wszystkich skrupułów, wrócił mu spokój i swobodę, jaką był utracił. Mareschal
tak był zaskoczony i oszołomiony, że nie zdołał wydusić z siebie
jednego słowa. Szczęściem dla niego król odszedł natychmiast po
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tej przemowie i Mareschal pozostał jeszcze przez jakiś czas bez
ruchu, nie wiedząc prawie, gdzie się znajduje. Wydarzenie powyższe, o którym mi opowiedział w parę dni później, a był jeszcze wówczas prawie tak samo wstrząśnięty jak w pierwszej
chwili, nie wymaga żadnych komentarzy. Ukazuje ono, bez zbytecznych słów, czym jest król w rękach takiego spowiednika, polegający tylko na nim, oraz do czego dochodzi państwo oddane
w takie ręce.
Propozycja ustanowienia podatku pogłównego została postanowiona i weszła bez dyskusji na Radę Finansów, jak to już opowiedziałem w swoim czasie. Nowa osobliwość, która powiększyła
jeszcze okropność zeznań majątkowych. Jeszcze większą ohydą
było zastosowanie przez Desmaretza tej samej ceremonii czy
tego samego podstępu. Król, rozgrzeszony przez ojca Tellier
i jego konsultację w Sorbonie, nie wątpił już wcale, że wszystkie
dobra jego poddanych stanowią jego osobistą własność i to, czego
im nie zabiera i pozostawia, ofiaruje im z łaski. Stąd nie czynił
już najmniejszych trudności i nie sprzeciwiał się, by czerpano
je pełnymi rękoma i na wszelkie sposoby. Z przyjemnością więc
przyjął dziesięcinę, niezależnie od wszelkich innych praw, podatków i nadzwyczajnych interesów, Desmaretzowi zaś pozostawało
tylko wykonywać zarządzenia. Tak oto w środę rano 30 września
Desmaretz wszedł na posiedzenie Rady Finansów niosąc w ręku
edykt o dziesięcinie.
Już od paru dni wszyscy wiedzieli o wiszącym nad nimi mieczu
Damoklesa i drżeli żywiąc w sercu tę resztkę nadziei opierającej
się tylko na pobożnym życzeniu, a cały dwór wraz z całym Paryżem oczekiwał ponuro nadchodzących wydarzeń. Szeptano sobie
o tym na ucho i choć projekt mający ukazać się lada chwila
umyślnie został rozgłoszony, nikt nie ośmielał się mówić o nim
głośno. Członkowie Rady Finansów przyszli na posiedzenie tego
dnia, nie wiedząc więcej w tej sprawie niż całe społeczeństwo.
Nie wiedzieli nawet, czy sprawa ta zaszczyci czy nie zaszczyci
swą obecnością biurka Rady.
Kiedy wszyscy już zasiedli, a Desmaretz wyciągał ze swej
torby potężny zeszyt, król zabrał głos mówiąc, że niemożność
uzyskania pokoju i olbrzymie trudności, jakie napotyka podtrzymywanie wojny, zmusiły Desmaretza do wyszukania takich nadzwyczajnych środków, jakie wydały mu się najlepsze; że przed-

122

stawił je królowi i zyskały one jego aprobatę; choć przykro mu
było, że widzi się zmuszony do użycia takich środków, nie wątpi
wcale, że wszyscy podzielą jego zdanie, kiedy usłyszą wyjaśnienia Desmaretza.
Po takim wstępie z góry przesądzającym wszystko, co było
rzeczą nową, sprzeczną ze zwyczajami królewskimi, Desmaretz
wygłosił patetyczne przemówienie. Opisywał upór nieprzyjaciół
i wyczerpanie skarbu państwa. Przemówił krótko i dobitnie. Zakończył oznajmiając, że kiedy ma się do wyboru oddanie królestwa na pastwę wroga lub użycie ostatniego środka, jaki jeszcze
pozostał (a on nie widzi żadnego innego), sądzi, iż łatwiej będzie
znieść obywatelom nowe ciężary niż patrzeć, jak nieprzyjaciel
pustoszy prowincje francuskie. Dalej, że mowa tu o obciążeniu
dziesięciną wszystkich bez wyjątku; poza argumentem, że innego
wyjścia nie ma, każdy jeszcze na tym zyska, gdyż dzięki temu
podatkowi — a można go uważać za umiarkowany, jeżeli się
weźmie pod uwagę to wszystko, co każdy otrzymuje od króla
w postaci rent i beneficjów (nie mówiąc już o niesprawiedliwości
krzyczącej wobec tych ludzi, iluż nie otrzymywało nic od
króla!) — zdobędzie się środki na regularne wypłaty, a stąd przywróci zdolność płatniczą wszystkim obywatelom i zwiększy obieg
pieniądza, co pociągnie za sobą zwiększenie dobrobytu. Wreszcie,
że postarał się zapobiec wszelkim złym następstwom, zarówno
dla króla, jak i dla jego poddanych, zaś panowie radcy lepiej
będą mogli się o tym przekonać słuchając odczytania edyktu niż
tego, co by im jeszcze sam powiedział. Nie czekając na odpowiedź,
natychmiast przystąpił do czytania i przeczytał cały edykt od
początku do końca, nie przerywając ani razu. Tym zakończył
swe przemówienie.
Skoro nikt nie zabierał głosu, król zapytał o zdanie Daguesseau,
który, jako ostatni z Rady, miał pierwszy zabrać głos. Ten godny
radca odpowiedział, że sprawa zda mu się być tak wielkiej wagi,
że nie może się wypowiedzieć; i by móc wyrazić swoje zdanie,
musi wpierw długo czytać u siebie edykt i rozważyć go zarówno
co do formy, jak i co do treści, prosi więc króla, by zechciał go
uwolnić od opiniowania natychmiast. Król oświadczył, że Daguesseau ma rację, ale że rozważanie, o jakim mówi, jest niepotrzebne, gdyż edykt ten nie może być opracowany lepiej, niż to
już uczynił Desmaretz, który sądzi, że edykt należy wydać, i to
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w takim brzmieniu, w jakim Rada go słyszała; że on, król, po
wysłuchaniu wyjaśnień Desmaretza również jest tego samego
zdania, więc dalsze debaty nad tym edyktem byłyby czystą stratą
czasu.
Wszyscy zamilkli z wyjątkiem księcia de Beauvillier, obałamuconego przez siostrzeńca swego teścia Colberta, którego uważał
za wyrocznię w sprawach finansowych, oraz poruszonego katastrofalną sytuacją, w jakiej kraj się znajdował; powiedział on
w paru słowach, że jakkolwiek straszny jest ten środek, nie może
go nie przekładać ponad spustoszenie kraju przez wroga i uważa»
że nawet ci, w których najbardziej uderzy, najwięcej dzięki
niemu ocalą.
Tak to dopięto krwawego celu i zaraz potem edykt został podpisany, opatrzony pieczęciami i zarejestrowany wśród stłumionych jęków, wreszcie opublikowany, wśród skarg cichych, ale
najbardziej godnych litości. Pobór ani rezultat finansowy nie
okazał się ani w części tak korzystny, jak to przewidywał ów
urząd ludożerców, i król nadal, jak przedtem, nie płacił nikomu
z wierzycieli ani grosza. Pustym frazesem okazała się owa wielka
ulga, ten zapowiadany dobrobyt, obieg i płynność pieniądza, stały
refren pięknej mowy Desmaretza. Nazajutrz już dowiedziałem
się od kanclerza wszystkich szczegółów, które podałem wyżej.
W parę dni po ogłoszeniu edyktu rozeszła się pogłoska, że kanclerz sprzeciwiał mu się energicznie na Radzie Finansowej. Dało
mu to wielką sławę. Zdobył sobie inną, prawdziwszą, dementując
stanowczo poprzednią. Przyznawał się każdemu, z kim rozmawiał,
że milczał, że nie był w możności rzec czegokolwiek, że nawet
jest z tego nader zadowolony, gdyż cokolwiek by rzekł, nic by
to nie zmieniło w projekcie z góry zadecydowanym, o którym
zawiadomiono ich dla samej tylko formy, co go nawet bardzo
zdziwiło. Poza tym nie krył się wcale z krytyką tego piekielnego
wynalazku i zaprawiał ją goryczą, na jaką zasługiwało owo lekarstwo przemienione w truciznę.
Marszałek de Vauban zmarł z rozpaczy, że jego książka i gorliwość taki osiągnęły sukces, o czym opowiedziałem już w innym
miejscu. Nieszczęsny Boisguilbert powróciwszy z wygnania, którym płacił za swoją gorliwość, bolał niezmiernie nad tym, że
mając jedynie na względzie dobro państwa i ulżenie doli wszystkich jego mieszkańców stał się mimowolnym sprawcą tak zło-
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wrogiego monopolu, on, który wymyślił i proponował dziesięcinę
tylko z nienawiści do podatków bezpośrednich i monopolów i w
celu całkowitego ich zniweczenia; utrzymywał stale, że ta dziesięcina, o ile będzie pobierana jako dodatek do monopoli, nie
przyniesie prawie nic z powodu braku środków obiegowych oraz
podaży pieniądza, co stanowi przyczynę ogólnej niemocy. Przyszłość wykazała, że się nie mylił. I tak wszyscy bez wyjątku stali
się ofiarami oprawców i musieli targować się i walczyć z nimi
o własną ojcowiznę, starać się o ich względy i protekcję, aby
uchronić się od najstraszniejszych kar, odkrywania przed wszystkimi swych rodzinnych tajemnic, ukazywania publicznego dotychczas skrzętnie i przemyślnie skrywanych najprzeróżniejszych
wstydliwych sekretów. Większość starała się usilnie i bezskutecznie przekonać, że sami właściciele obłożonych podatkami dóbr
nie dysponują dziesiątą częścią posiadanych przez siebie majątków. Cała prowincja Langwedocji, choć znajdowała się pod jarzmem komitetu z Baville, powzięła jednomyślnie uchwałę, by
oddać królowi wszystkie swoje dobra bez wyjątku, tylko w zamian za zapewnienie, iż będzie mogła zachować na czysto dziesiątą ich część, i prosiła o to jak o największą łaskę. Propozycja
ta nie tylko że nie została przyjęta, ale odrzucona jako obelżywa
i srogo napiętnowana. Aż nazbyt jasnym stało się, iż większość
płaci piątą, czwartą, trzecią część majątku na samo pokrycie tej
dziesięciny i jest doprowadzona do ostatecznej nędzy. Tylko finansiści wyszli z tego obronną ręką dzięki temu, że nikt właściwie
nie wiedział, ile posiadają, i dzięki protekcji sobie podobnych,
którzy stali się panami majątku wszystkich Francuzów wszystkich
stanów. Autorzy zaś dziesięciny widzieli doskonale "wszystkie te
niegodziwości, lecz pozostali na wszystko nieczuli.
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ŚMIERĆ WIELKIEGO DELFINA (1711)

Jadąc do Meudon w środę po świętach Wielkanocnych [8 kwietnia 1711] delfin spotkał w Chaville księdza niosącego wiatyk
do chorego i wysiadł z powozu wraz z księżną Burgundzką, by
uczcić na kolanach Przenajświętszy Sakrament. Zapytał, komu
to Go niosą; dowiedział się, że człowiekowi choremu na ospę.
Panowała wówczas wszędzie. Delfin przechodził ją jako dziecko,
ale lekko. Obawiał się jej bardzo. Bardzo był wstrząśnięty i powiedział wieczorem Boudinowi, swemu pierwszemu lekarzowi
nadwornemu, iż nie dziwiłby się wcale, gdyby się nią zaraził.
Dzień jednak minął zupełnie spokojnie.
Wstał nazajutrz w czwartek, dziewiątego, aby udać się na polowanie na wilka, jednak podczas ubierania zasłabł nagle i upadł
na fotel. Boudin kazał go położyć do łóżka. Stan delfina cały
dzień był bardzo niepokojący, tak nierówny miał puls. Król,
powiadomiony o tym ostrożnie przez Fagona, sądził, że to drobnostka, i poszedł po obiedzie w Marly na przechadzkę, podczas
której parokrotnie otrzymywał wiadomości z Meudon. Księstwo
Burgundzcy zjedli tam obiad i nie chcieli nawet na chwilę
opuścić ojca. Księżna nie ograniczyła się do pełnienia obowiązków
synowej, czyniła wszystko z całym właściwym sobie wdziękiem
i sama własnoręcznie obsługiwała teścia. Serce jej nie mogło być
zbytnio poruszone widokami, jakie umysł jej podsuwał, jednak
nie mniejszą okazywała przez to troskliwość bez żadnych pozorów afektacji czy komedii. Książę Burgundzki, zawsze święty,
prosty, oddany swym obowiązkom, spełniał je czyniąc więcej,
niż można było wymagać, a choć już podejrzewano ospę, a on
sam nigdy jej nie przechodził, ani książę, ani księżna nie chcieli
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nawet na chwilę odejść od delfina, poza kolacją spożywaną
u króla.
Wysłuchawszy ich sprawozdania, król posłał nazajutrz, dziesiątego, tak szczegółowe rozkazy do Meudon, że zaraz gdy się
przebudził, doniesiono mu o wielkim niebezpieczeństwie grożącym księciu.
Poprzedniego dnia w Marly, wracając ze mszy, król oświadczył,
że pojedzie nazajutrz do Meudon i pozostanie tam podczas całej
choroby delfina, niezależnie od tego, jaka byłaby ta choroba;
w rzeczy samej pojechał do Meudon natychmiast po skończonym
nabożeństwie. Wyjeżdżając zakazał dzieciom jechać za nim.
W nagłym porywie dobroci zabronił w ogóle jechać wszystkim,
ktokolwiek nie przechodził jeszcze ospy, a wszystkim, którzy
już ją mieli, pozwolił jechać do Meudon, by mu towarzyszyć,
lub nie jechać, zależnie od tego, czy się bali i czy im to było
dogodne.
Du Mont odesłał wielu z tych, którzy wzięli udział w podróży
do Meudon, by móc pomieścić orszak króla, który ograniczył do
najniezbędniejszej służby i ministrów, z którymi król pracował,
prócz kanclerza nocującego gdzie indziej. Księżna de Bourbon
i księżna Conti miały ze sobą tylko ochmistrzynie; prócz tego
były tam panna de Lillebonne, pani d'Espinoy i panna de Melun,
jako szczególnie przywiązane do delfina, oraz panna de Bouillon,
gdyż nie odstępowała swego ojca, przybyłego do Meudon w charakterze wielkiego szambelana. Wszystkie one przybyły przed
królem i jadały z nim kolacje, obiady natomiast jadał król sam,
tak jak w Marly. Nie wspominam już o pannie Choin, która zjawiła się na obiedzie w środę, ani o pani de Maintenon przybyłej
do króla po obiedzie wraz z księżną Burgundzką. Król nie chciał,
aby zbliżała się do pokojów delfina, i wnet ją odesłał. Tak stały
sprawy, kiedy księżna de Saint-Simon przysłała mi wiadomość.
Lekarze pragnęli, żeby to była ospa, byli już nawet tego pewni,
choć jeszcze się nie ujawniła.
Będę mówił w dalszym ciągu o sobie, trzymając się równie
ściśle prawdy, jak robię to w stosunku do innych ludzi i wydarzeń, z całą dokładnością możliwą. Znając stosunki, jakie mnie
łączyły z delfinem i najbliższym jego otoczeniem, każdy pojmie
z łatwością, z jakim uczuciem przyjąłem tę wiadomość. Zrozumiałem na podstawie otrzymanych wiadomości, że wkrótce nastąpi
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przesilenie, które zadecyduje o wszystkim; czułem się bardzo
dobrze w Ferté i postanowiłem czekać tam na najświeższe wiadomości. Odesłałem posłańca pani de Saint-Simon i prosiłem o przysłanie mi paru słów następnego dnia. Spędziłem dzień odczuwając
przypływy i odpływy na przemian opanowujących mnie uczuć,
broniących człowieka i chrześcijanina przeciw człowiekowi i dworakowi. Przychodził mi na myśl nawał spraw i widoków zjawiających się przede mną w tak przełomowym momencie, pozwalających mi oczekiwać nagłego i niespodziewanego wyzwolenia
i ukazujących mi na przyszłość najprzyjemniejsze miraże.
Posłaniec niecierpliwie oczekiwany przybył następnego dnia,
w niedzielę przewodnią, we wczesnych godzinach popołudniowych. Dowiedziałem się odeń, że ospa się wysypała i przebieg
ma jak najszczęśliwszy. Uwierzyłem w to tym łacniej, gdy się
dowiedziałem, iż w wilię tego dnia, czyli w wilię niedzieli przewodniej, pani de Maintenon, która w Meudon nie wychodziła wcale
ze swoich apartamentów, mając tam za całe towarzystwo tylko
panią de Dangeau, z którą również jadała, pojechała tego ranka
do Wersalu, zjadła tam obiad u pani de Caylus, gdzie spotkała
księżnę Burgundzką, i wróciła już dość późno do Meudon.
Sądziłem, że delfin jest uratowany, i chciałem pozostać u siebie;
jednak posłuchałem jak zwykle dobrej rady, a robiłem to zawsze
z wielką korzyścią dla siebie. Z żalem poleciłem przygotować
wszystko do wyjazdu w dniu następnym, to znaczy w niedzielę
przewodnią, 12 kwietnia, i w samej rzeczy wyjechałem skoro świt.
Kiedy znalazłem się w Queue leżącym o czternaście mil od Ferté,
a o sześć od Wersalu, gdzie przeprzęgano konie, podszec1!: do
mnie pewien bogaty jegomość nazwiskiem la Fontaine, znany mi
od niepamiętnych czasów w Ferté, gdyż administrował Senonches
i innymi dobrami nieboszczyka księcia Kondeusza znajdującymi
się w sąsiedztwie. Jechał z Paryża i Wersalu, gdzie widział się
z ludźmi młodej księżnej de Bourbon; powiedział mi, że delfin
czuje się jak najlepiej, i podał szczegóły pozwalające sądzić
z całą pewnością, iż niebezpieczeństwo minęło. Przybyłem do
Wersalu, umocniony w tym przekonaniu, w czym utwierdziła
mnie pani de Saint-Simon i wszyscy spotkani, tak iż już nie obawiano się niczego, chyba jakiej niespodzianki właściwej tej chorobie, kiedy chory ma pięćdziesiąt lat i jest bardzo tęgi.
Król uczestniczył w posiedzeniu rady i pracował z ministrami
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jak zwykle. Odwiedzał delfina rano i wieczór, często również po
obiedzie, a zawsze przesiadywał długo przy jego łóżku. W poniedziałek, w dniu mego przybycia, zjadł obiad wcześnie i udał się
na wycieczkę do Marly, dokąd przybyła za nim księżna Burgundzka. Przejeżdżając koło ogrodów wersalskich zobaczył swych
wnuków, którzy czekali tam na niego. Nie pozwolił się im zbliżyć
i z daleka zawołał tylko do nich dzień dobry. Księżna Burgundzka
miała już ospę, ale wcale nie było tego po niej widać.
Król lubił tylko swoje pałace i nie czuł się dobrze w innych.
Dlatego to jego wizyty w Meudon były rzadkie, krótkie i tylko
z uprzejmości. Pani de Maintenon czuła się tam jeszcze mniej
u siebie. Chociaż wszędzie jej pokój był pewnego rodzaju sanktuarium, do którego miały wstęp tylko panie, i to z najbliższego
jej otoczenia, zawsze musiała mieć drugi, zupełnie niedostępny
dla wszystkich, z wyjątkiem księżny Burgundzkiej, i to nie
zawsze. I tak na Wersal i Marly miała swój apartament w SaintCyr, zaś w Marly miejsce, gdzie mogła odpoczywać, o czym mówiłem już gdzie indziej; w Fontainebleau swój dom w mieście.
Widząc więc, że delfin czuje się tak dobrze, a przewidując, że
pobyt w Meudon się przedłuży, król wydał rozkaz tapicerom królewskim, żeby umeblowali Chaville, dom nieboszczyka kanclerza
le Tellier, odkupiony przez delfina i położony w parku. W tym
to Chaville pani de Maintenon obrała sobie schronienie w ciągu
dnia.
Meudon samo w sobie miało również swe osobliwości. Panna
Choin mieszkała tam na strychu; młoda księżna Kondeuszowa,
panna de Lillebonne i pani d'Espinoy nie ruszały się z pokoju
delfina, a samotnica jawiła się w nim tylko wtedy, gdy nie było
tam króla i kiedy księżna Conti, przesiadująca tam również wytrwale, także się usuwała. Księżna ta zdawała sobie dobrze
sprawę, że krępowałaby bardzo delfina, gdyby tego nie czyniła,
więc pozostawiała mu pod tym względem swobodę i czyniła to
z całym wdziękiem. Od tego ranka, kiedy to król przyjechał do
Meudon (ona zaś już tam nocowała), powiedziała delfinowi, że
od dawna już wie, co się dzieje w Meudon; że nie mogła żyć
w takim niepokoju poza tym pałacem, lecz nie chciałaby, żeby
przyjaźń ta była krępująca; prosi go, by postępował bez żadnych
ceremonii i odsyłał ją za każdym razem, kiedy będzie chciał, ona
zaś ze swej strony będzie się starała nie wchodzić nigdy do jego
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pokoju nie dowiedziawszy się wprzódy, czy może go odwiedzić
nie przeszkadzając mu w niczym. Księżna w samej rzeczy wiernie
przestrzegała obietnicy i postępowała zgodnie z tym, co mówiły
jej młoda księżna de Bourbon i dwie księżne Lotaryńskie, wychodząc wtedy, gdy należało, nie pokazując po sobie żadnej przykrości czy przymusu. Wracała później, kiedy było można, bez
żadnej, najlżejszej choćby obrazy, czym zasłużyła sobie na prawdziwe pochwały.
Chodziło tu o pannę Choin przebywającą w Meudon wraz
z ojcem Tellier w najdziwniejszy sposób. Oboje incognito, każde
na swoim stryszku, otrzymując posiłki w swym pokoju, każde
widywane tylko przez kilka osób, z którymi widzenia nie można
było uniknąć, a przecież wszyscy wiedzieli o ich pobycie, z tą
tylko między nimi różnicą, iż panna widywała delfina we dnie
i w nocy nie przestępując progów innych pokojów, spowiednik
zaś chadzał do króla i wszędzie, z wyjątkiem apartamentów delfina i tych miejsc, które były z nim związane. Pani d'Espinoy
nosiła i odnosiła miłe słówka od pani de Maintenon do panny
Choin i odwrotnie. Król nie widywał jej wcale. Sądził, że pani
de Maintenon ją widuje; zapytał o to dosyć późno. Dowiedział
się, że nie, i nie pochwalił tego. Pani de Maintenon zleciła więc
pani d'Espinoy przeprosić za to w jej imieniu pannę Choin i zapowiedzieć, iż spodziewa się z nią zobaczyć — zwrot dosyć osobliwy, jeśli zważyć, że został przekazany z jednego pokoju do drugiego, oba pod jednym dachem. Nigdy się nie zobaczyły.
Wersal był widownią innej sceny: książę i księżna Burgundzcy
utrzymywali tu otwarcie swój dwór, a dwór ten przypominał
pierwszy błysk jutrzenki. Całe towarzystwo tu się spotykało,
cały Paryż można tu było zobaczyć, a jeżeli będziemy pamiętać,
że dyskrecja i ostrożność nigdy nie były cechami Francuzów, nie
zdziwimy się, że całe Meudon tam się zjawiało i wierzono ludziom na słowo, jeśli zapewniali, że nie byli tego dnia u delfina.
Ranne wstawanie i wieczorne udawanie się na spoczynek, obiady
i kolacje z paniami, ogólne rozmowy po posiłkach, spacery,
wszystko to były pory odpowiednie do składania uszanowania
i pokoje nie mogły pomieścić tłoczących się tłumów. Co kwadrans
przybywali posłańcy z wiadomościami od delfina, skierowując
uwagę na jego osobę, donosząc o pomyślnym przebiegu choroby,
co pozwalało ufać i mieć nadzieję. Wszyscy pragnęli przypo-
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dobać się nowemu dworowi. Majestat i przyzwoita wesołość młodych księstwa, życzliwe przyjęcie okazywane każdemu, nieustanna uwaga księcia i księżnej, by z każdym zamienić parę słów,
uprzejmość panująca w tym tłumie, wzajemnie okazywane zadowolenie — oto atmosfera nowego dworu, przy czym książę
i księżna de Berry prawie że nie istnieli. Tak minęło pięć dni,
gdy każdy myślał o przyszłych wpływach starając się na wszelki
wypadek urządzić jak najlepiej.
We wtorek 14 kwietnia, na drugi dzień po moim przyjeździe
z Ferté do Wersalu, król, który jak wspomniałem, nudził się
w Meudon, zwołał jak zwykle na rano posiedzenie Rady Finansów, a wbrew zwyczajowi, po południu, by zapełnić dzień, Radę
Depesz. Poszedłem odwiedzić kanclerza po jego powrocie z tego
posiedzenia i informowałem się u niego dokładnie o stanie zdrowia delfina. Zapewnił mnie, że stan jest dobry, i powtórzył mi
dokładnie słowa Fagona: „Wszystko przebiega, jak sobie życzyli,
a znacznie lepiej, niż się spodziewano." Kanclerz zdał mi się
pełen najlepszych nadziei, a wierzyłem mu całkowicie, ponieważ
wiedziałem, że był w najlepszych stosunkach z delfinem; nie
wyzbył się wprawdzie zupełnie wszelkich obaw, lecz nie żywił
innych jak te, które zawsze mieć można przy tej chorobie.
Przekupki paryskie, wierne przyjaciółki delfina, które już dały
o sobie znać przy tej poważnej niedyspozycji, wziętej kiedyś za
apopleksję, okazały teraz po raz drugi swą gorliwość. Tego samego ranka przybyły do Meudon paroma wynajętymi karetami;
delfin raczył je przyjąć. Rzuciły się na kolana przy jego łóżku
i okryły je pocałunkami, a uszczęśliwone z tak pomyślnych wiadomości zawołały, iż ucieszą cały Paryż i zamówią Te Deum.
Delfin, nie będąc nieczuły na te objawy przywiązania okazywane mu przez lud, powiedział, że jeszcze na to za wcześnie, i po
wyrażeniu im podziękowań rozkazał oprowadzić je po swym pałacu, podać im obiad i odesłać obdarzywszy pieniędzmi.
Kiedy powracałem od kanclerza i przechodziłem przez dziedzińce, ujrzałem księżnę Orleańską przechadzającą się po tarasie
nowego skrzydła pałacu. Wołała mnie, lecz udawałem, że jej nie
widzę i nie słyszę, gdyż była w towarzystwie panny Montauban,
i powróciłem do moich apartamentów z głową pełną dobrych
nowin z Meudon. Mieszkanie moje znajdowało się przy górnej
galerii nowego skrzydła i wystarczało je przejść, by znaleźć się
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w apartamentach księcia i księżny de Berry, którzy tego wieczora
jnieli wydać u siebie kolację dla księżnej Orleańskiej i paru dam,
od czego pani de Saint-Simon się uwolniła, gdyż nie czuła się
najlepiej.
Zaledwie parę minut przebywałem w mym gabinecie sam
z Coëtanfao29, kiedy zameldowano mi przybycie księżnej Orleańskiej, która nadeszła, by porozmawiać chwilkę przed kolacją.
Poszedłem przyjąć ją w apartamentach pani de Saint-Simon,
która wyszła na chwilę, lecz zaraz wróciła i jako trzecia dotrzymywała nam towarzystwa. Księżna i ja pragnęliśmy bardzo się
zobaczyć i porozmawiać w tej sytuacji, o której myśleliśmy bardzo podobnie. Dopiero godzina upłynęła od jej przyjazdu z Meudon, gdzie widziała się z królem, a była to ósma godzina wieczorem i ten sam wtorek 14 kwietnia.
Powtórzyła mi te same słowa, jakich użył Fagon, a które
już słyszałem od kanclerza. Przedstawiła mi ufność panującą
w Meudon; chwaliła przede mną zdolność i starania lekarzy nie
zaniedbujących stosowania nawet najzwyklejszych zabiegów, którymi zwykle najbardziej pogardzają; przesadnie przedstawiła nam
ich skuteczność i jeżeli mam powiedzieć prawdę i przyznać się
do brzydkich myśli, oboje lamentowaliśmy razem, że udało się
księciu w jego wieku i przy jego tuszy wyjść cało z tak niebezpiecznej choroby. Stwierdzała smętnie, lecz z tym dowcipem
i tym tonem à la Montespan, że po takich zabiegach nie pozostał
ani najskromniejszy cień nadziei na apopleksję; że widoki na
niestrawność upadły też całkowicie od momentu, kiedy delfin
tak się jej wystraszył i oddał się całkowicie pod władzę lekarzy.
Wyciągnęliśmy stąd bardziej niż smętny wniosek, iż należy odtąd
liczyć się z tym, że książę ten będzie jeszcze żył i panował długie
lata. Stąd przeszliśmy do nie kończących się rozważań o ponurych
okolicznościach, jakie będą niewątpliwie towarzyszyć jego panowaniu, o znikomości najbardziej uzasadnionych widoków na to
życie, po którym tak niewiele można się było spodziewać, a które
odnalazło ratunek i zapewniło sobie trwanie znajdując się już
w największym zagrożeniu i u wrót śmierci. Jednym słowem,
puściliśmy sobie wodze, nie bez pewnych skrupułów, które od
czasu do czasu przerywały tę jedyną w swoim rodzaju rozmowę,
sprowadzaną jednak zawsze przez księżnę w mile niedbały sposób
znów na poprzednie tory. Pani de Saint-Simon pod wpływem
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pobożnych uczuć hamowała, jak mogła, te osobliwe uwagi. Jednak
hamulec ten zawodził i podtrzymywał w ten sposób walkę bardzo
osobliwą między swobodnie wyrażanymi uczuciami, po ludzku
dla nas bardzo rozsądnymi, choć zdawaliśmy sobie sprawę, iż nie
odpowiadały one zasadom miłości bliźniego.
Na tej rozmowie we troje upłynęły nam dwie godziny, które
zdały się nam chwilką, lecz zostały zakończone wezwaniem na
wieczerzę. Księżna Orleańska udała się do młodej księżnej, swej
córki, my zaś przeszliśmy do mego pokoju, gdzie czekała na nas
już miła kompania. Kolację zjedliśmy razem.
Gdy w Wersalu, a nawet w Meudon wszyscy byli tak dobrej
myśli, nagle wszystko przybrało zupełnie inny obrót. Król w ciągu dnia odwiedził parokrotnie delfina, wrażliwego bardzo na te
objawy przyjaźni i względów. Podczas popołudniowej wizyty,
przed posiedzeniem Rady Depesz, król tak został wstrząśnięty
niezwykłą opuchliną, widoczną na twarzy i głowie syna, że pozostał tylko chwilę i wychodząc z pokoju uronił parę łez. Starano
się go uspokoić w miarę możności i król po posiedzeniu Rady
poszedł się przejść do ogrodu.
Tymczasem delfin nie poznał już księżnej Conti i Boudin był
tym zaniepokojony. Chory cały czas był niespokojny. Dworzanie
odwiedzali go jeden po drugim, najbliżsi nie wychodzili od niego
dzień i noc. Delfin pytał ich nieustannie, czy to normalne, by
w tego rodzaju chorobie czuć się tak, jak on się czuje. W chwilach
kiedy zapewnienia ich największe robiły na nim wrażenie, opierał na oczyszczeniu krwi nadzieje na życie i zdrowie. W jednym
z takich momentów wyrwało mu się przed księżną Conti wyznanie, że już od dłuższego czasu czuł się bardzo źle, choć nie chciał
się przyznawać, a był tak osłabiony, iż podczas nabożeństwa
w Wielki Piątek nie mógł utrzymać modlitewnika w ręku.
Poczuł się gorzej około czwartej po południu, a pogorszenie to
było tak widoczne, że Boudin zaproponował Fagonowi, by wywołać króla z Rady, tłumacząc, iż oni, lekarze dworscy, nie spotykali się nigdy z chorobami zakaźnymi, nie mają więc w tych
sprawach doświadczenia, i nalegał, by wezwano szybko lekarzy
z Paryża. Lecz Fagon wpadł w złość, nie dał się przekonać żadnym argumentom, uparcie sprzeciwiał się, żeby wezwano kogokolwiek, twierdząc, że nie ma sensu narażać się na kłótnie i sprzeciwy. Utrzymywał, że oni zrobią tyleż albo i więcej niż jakakol-
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wiek pomoc, którą by mogli sprowadzić, a w końcu chciał, by
utrzymano w tajemnicy stan księcia, choć pogarszał się z minuty
na minutę i około siódmej już niektórzy ze służby i z dworzan
zaczęli sobie z tego zdawać sprawę. Wszystko jednak drżało przed
Fagonem. Nie ruszał się od delfina i nikt nie ośmielił się otworzyć ust, by uprzedzić króla czy panią de Maintenon. Księżna de
Bourbon i księżna Conti, równie bezsilne w tej sytuacji, usiłowały podtrzymać się na duchu. Osobliwe w tym wszystkim było
to, że chciano, by król siadł spokojnie do kolacji, nim przestraszy
się go stosowaniem poważnych zabiegów, i skończył ją spokojnie
bez przeszkód i bez niepokoju. Wierzył Fagonowi i nie słysząc,
by ktokolwiek mówił coś o pogorszeniu, sądził, iż stan delfina
jest dobry, choć po południu widział, jak jest spuchnięty i zmieniony, i był nawet tym wielce zmartwiony.
Podczas kiedy król jadł sobie tedy najspokojniej kolację, ci,
którzy byli w pokoju delfina, poczęli już tracić głowę. Fagon
i inni stosowali zabieg po zabiegu i nie widzieli żadnego rezultatu swych wysiłków. Proboszcz, odwiedzający delfina codziennie
przed udaniem się na spoczynek, zastał, wbrew zwyczajom, wszystkie drzwi pootwierane i lokajów nieprzytomnych. Wszedł do
pokoju i zobaczywszy to, co już znacznie wcześniej należało
widzieć, podbiegł do łóżka, chwycił za rękę delfina i począł mu
mówić o Bogu; widząc zaś, iż jest w pełni przytomny, choć prawie już nie był w stanie mówić, wydobył z niego, co się dało,
a co miało być spowiedzią, o czym nikt dotychczas nie pomyślał,
i pomógł mu wzbudzić w sobie żal za grzechy. Nieszczęsny książę
powtórzył wyraźnie parę słów, niewyraźnie parę innych, uderzył się w piersi, uścisnął rękę księdza, zdał się być pełen najlepszych uczuć i otrzymał rozgrzeszenie z wyrazem pełnym skruchy
i oczekiwania.
W tym czasie król wstał od stołu i omal nie upadł, gdy Fagon,
zjawiając się nagle przed nim, zawołał w największym pomieszaniu, że wszystko stracone. Można sobie wyobrazić, jakie przerażenie ogarnęło wszystkich wobec tego nagłego przejścia od największego bezpieczeństwa do stanu zupełnie beznadziejnego.
Król, ledwie przytomny, skierował się natychmiast do apartamentów delfina i zganił bardzo ostro niewłaściwe starania paru
dworzan, którzy chcieli go od tego powstrzymać; powiedział, że
chce jeszcze zobaczyć syna i przekonać się, czy rzeczywiście nic
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już się nie da zrobić. Gdy miał już wejść do pokoju, zjawiła się
przed nim księżna Conti, która zdążyła w tym krótkim czasie po
skończeniu kolacji przybiec do delfina i teraz broniła królowi
wstępu do niego. Odepchnęła go nawet rękami mówiąc, iż teraz
już nie powinien myśleć o niczym, tylko o sobie. Wówczas król,
omdlały prawie na skutek zmiany tak nagłej i tak zupełnej, opadł
na kanapę stojącą obok drzwi do gabinetu, przez który przeszedł
przed chwilą, i prowadzących do pokoju. Pytał o nowiny każdego,
kto przez nie wychodził, lecz prawie nikt nie ośmielił się udzielić
mu odpowiedzi. Schodząc do delfina (mieszkał nad nim) posłał po
ojca Tellier, który się już był położył. Wnet był ubrany i wszedł
do pokoju. Było już jednak za późno, jak mówili później wszyscy
domownicy delfina, choć jezuita, może chcąc pocieszyć króla, zapewniał go, iż udzielił jeszcze właściwego rozgrzeszenia. Pani de
Maintenon, która przybiegła do króla i usiadła na tej samej kanapie, usiłowała płakać. Próbowała również wyprowadzić króla
do karety czekającej już na niego na dziedzińcu, lecz nie udało
się go do tego skłonić aż do chwili, kiedy delfin skonał.
Agonia nieprzytomnego już księcia trwała jeszcze przez godzinę
od chwili, kiedy król znalazł się w gabinecie. Księżne de Bourbon
i Burgundzka starały się być równocześnie i przy umierającym,
i przy królu, do którego często zaglądały, podczas gdy fakultet
był w pomieszaniu, służba przerażona, dworzanie brzęcząc jak
w ulu przepychali się to tu, to tam i pędzili sami nie wiedząc
dokąd. Wreszcie nadszedł krytyczny moment. Wyszedł Fagon
i powiadomił o tym zgromadzonych.
Król, bardzo zbolały i zmartwiony niepełną spowiedzią, zwymyślał trochę tego pierwszego medyka, po czym wyszedł wyprowadzony przez panią de Maintenon i obie księżne. Drzwi mieszkania
wychodziły wprost na podwórze i kiedy król chciał wsiąść do
karety, ujrzał przed sobą lando delfina. Zrobił ręką znak, by podano mu inną karetę, gdyż widok tej bardzo go zabolał. Wszystko to jednak nie zajęło na tyle jego uwagi, by nie spostrzegł
Pontchartraina, któremu powiedział, aby powiadomił swego ojca
i innych ministrów, że mają nazajutrz nieco później stawić się
w Marly na zwykłą naradę w środę. Nie komentując tej zimnej
krwi, zadowolę się stwierdzeniem, że świadkowie tej sceny i wszyscy, którym ją opisano, byli nią zaskoczeni w najwyższym stopniu. Pontchartrain odrzekł na to, że ponieważ chodzi tylko o bie-
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żące sprawy, może lepiej byłoby odłożyć radę na następny dzień
niż krępować nią króla. Przystano na to. Król, podpierany z obu
stron, z trudnością wszedł do karety, a pani de Maintenon natychmiast po nim i zajęła miejsce obok; księżne de Bourbon30
i Conti wsiadły następnie i zajęły miejsce z przodu. Tłum ludzi
delfina padł na kolana wzdłuż całego dziedzińca, po obu jego
stronach, na drodze, którędy król miał przejeżdżać, i wyjąc niesamowicie, wołał o litość na tymi, którzy wszystko tracili i umrą
z głodu.
Podczas kiedy w Meudon panował nastrój grozy, w Wersalu,
gdzie niczego się nie spodziewano, było zupełnie spokojnie. Zjedliśmy kolację. Towarzystwo się rozeszło i rozmawiałem z panią
de Saint-Simon, która kończyła się rozbierać przed położeniem
do łóżka, kiedy nagle wpadł nasz dawny pokojowiec, dla którego
uzyskałem to samo miejsce u księżnej de Berry i który podawał
u niej do stołu. Chłopak był wstrząśnięty i powiedział nam, że
muszą być jakieś złe wiadomości z Meudon, bo książę Burgundzki
przysłał kogoś, kto na ucho przekazał coś księciu de Berry, któremu oczy natychmiast poczerwieniały; zaraz też wstał od stołu,
a gdy wkrótce nadeszła nowa wieść, wszyscy wstali również
i przeszli do gabinetu. Tak nagła zmiana zaskoczyła mnie niezmiernie. Natychmiast biegnę do księżnej de Berry; nikogo już
tam nie ma; wszyscy poszli do księżnej Burgundzkiej, więc i ja
podążyłem za nimi.
Cały Wersal już tam był lub nadchodził: panie wszystkie
w dezabilu, większość gotowa już kłaść się do łóżka, wszystkie
drzwi otworem i wszystko w największym zamieszaniu. Dowiedziałem się, że delfin otrzymał ostatnie sakramenta, że jest już
nieprzytomny i w stanie beznadziejnym, a król polecił powiadomić księżnę Burgundzką, że jedzie do Marly, żeby czekała na
niego w alei między dwoma stajniami, gdyż chce ją widzieć
w przejeździe.
Widowisko to pochłaniało całą moją uwagę, jaką byłem w stanie skupić pośród przeróżnych sprzecznych, władających mną
uczuć oraz kłębiących się równocześnie myśli. Obaj książęta i obie
księżne znajdowały się w małym gabinecie, do którego wchodziło
się z przejścia za łożem. Rozbierano się do snu jak zwykle
w pokoju księżnej Burgundzkiej, pełnym w tej chwili zmieszanego tłumu dworzan. Chodziła tam i na powrót między pokojem
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i gabinetem czekając na chwilę, kiedy uda się, aby spotkać w przejeździe króla, a jej postawa, zawsze pełna wdzięku, znamionowała niepokój i współczucie, co każdy zdał się przyjmować za
ból. Przechodząc przed tym lub owym odpowiadała czy też sama
rzucała parę słów. Twarze wszystkich obecnych miały bardzo
dużo wyrazu, ale nie trzeba było wcale znać dworu, wystarczyło
tylko dobrze popatrzeć, by zobaczyć na twarzach uczucia: u jednych nadzieje związane z tą śmiercią lub też obojętność u tych,
którzy nie mieli żadnych nadziei. Ci spokojni, tamci albo pełni
boleści i powagi, albo troski, by ukryć dobrze radość i ulgę.
W pierwszym odruchu wielokrotnie dokładnie wypytałem się
o wszystko i wprost trudno mi było uwierzyć temu, co widziałem
i słyszałem. Następnie zląkłem się, czy są dostateczne podstawy
do tak wielkiego alarmu. Wreszcie zastanowiłem się sam nad
sobą, myśląc o marnościach życia ludzkiego i o tym, że i ja kiedyś stanę również u wrót śmierci. Jednak przez te chwilowe przebłyski pobożności i ludzkości, przy pomocy których chciałem się
opamiętać, przebijały uczucia radosne. Moje osobiste wyzwolenie
zdało mi się być tak wielkie i tak niespodziewane, że aż korzyść
państwa z tej śmierci wydała mi się bardziej jeszcze oczywista
niż w istocie. W nawale tych myśli mimo woli czułem jeszcze
resztki obaw, by się chory nie wywinął, i wstydziłem się bardzo
tego uczucia. Tak zatopiony w sobie, nie omieszkałem jednak zawiadomić pani de Saint-Simon, iż byłoby wskazane, aby przyszła. Tymczasem przeszywałem ukradkiem oczyma każdą twarz,
każde zachowanie, każdy ruch, by raczyć tym swą ciekawość,
karmić zdobytymi spostrzeżeniami wyobrażenie, jakie sobie wytworzyłem, a które mnie nigdy nie zawiodło, o każdej obecnej
osobistości. Wyciągałem właściwe domysły opierając się na szczerości najpierwszych reakcji, nad którymi tak rzadko można zapanować. Dla tego, kto zna ludzi i ukryte sprężyny ich działań,
są to pewne wskazówki odsłaniające powiązania i uczucia najgłębiej ukryte w innych, spokojnych chwilach.
Ujrzałem wchodzącą księżnę Orleańską. Jej postawa sztywna
i pełna godności nic nie wyrażała. Weszła do małego saloniku
skąd wyszła dość szybko wraz z księciem Orleańskim, którego
podniecenie i rozgorączkowanie znamionowało raczej przejęcie
się oglądanym widokiem niż cokolwiek innego. Odeszli, a zwra-
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cam na to uwagę ze względu na to, co się wnet potem zdarzyło
w mej obecności.
W parę minut później ujrzałem z daleka przy drzwiach saloniku postać księcia Burgundzkiego. Minę miał bardzo wzruszoną
i smutną; przyjrzałem mu się baczniej i rzut oka, którym go
objąłem, nie ukazał mi ani śladu uczucia serdecznego, jedynie
głębokie zastanowienie zrównoważonego umysłu.
Służba męska i kobieca zawodziła głośno nie licząc się z niczym
i ból ich dowodził jasno, co ludzie ci tracą. Około pół do pierwszej
w nocy nadeszły wieści od króla. W chwilę później zobaczyłem,
że księstwo Burgundzcy wyszli z małego saloniku, a książę zdał
mi się teraz znacznie bardziej wzruszony niż poprzednio. Natychmiast prawie powrócił znów do gabinetu. Księżna stojąc nałożyła
przy swej toalecie szarfę i czepek, swobodnie przeszła przez
pokój mając oczy zaledwie wilgotne, lecz zdradzając wzruszenie
pod gradem ukradkowych i ciekawych spojrzeń rzucanych ze
wszystkich stron, i zeszła w towarzystwie swych dworek do karety głównymi schodami.
Gdy tylko opuściła pokój, skorzystałem z tego, by pójść do
księżnej Orleańskiej, gdyż pałałem chęcią porozmawiania z nią.
Wszedłszy do niej dowiedziałem się, że jest u starej księżnej
Orleańskiej. Poszedłem aż tam przez jej apartamenta. Spotkałem
młodszą księżnę wracającą do siebie; powiedziała mi nader poważnie, bym wrócił wraz z nią. Książę pozostał u matki. Usiadła
w swym pokoju, a obok niej księżna de Villeroy, marszałkowa
de Rochefort i pięć czy sześć pań z jej najbliższego otoczenia.
Drżałem z niecierpliwości, widząc tak liczne towarzystwo; księżna
Orleańska, nie mniej tym zniecierpliwiona, wzięła świecę i przeszła do drugiego pokoju. Chciałem księżnej de Villeroy szepnąć
coś na ucho; oboje myśleliśmy to samo o obecnych wypadkach.
Odtrąciła mnie i powiedziała mi do ucha, bym się zachowywał,
jak należy. Wpośród skarg i westchnień tych pań dusiłem się
w przymuszonym milczeniu, kiedy nagle ukazał się w drzwiach
salonu książę Orleański i skinął na mnie.
Poszliśmy razem do dalszego saloniku na dole przy galerii; on
prawie mdlał, ja chwiałem się na nogach pod wrażeniem wszystkiego, co się działo na moich oczach i w moim sercu. Siedliśmy,
gdzie się dało, naprzeciw siebie, jakież jednak było moje zdziwienie, kiedy ujrzałem płynące z jego oczu łzy. „Książę!" —
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krzyknąłem nie mogąc opanować zdumienia. Zrozumiał mnie
w jednej chwili i odpowiedział przerywanym głosem, płacząc naprawdę: „Masz rację, że jesteś zdziwiony, ja sam się sobie dziwię,
lecz widok taki wzrusza. To człowiek dobry, z którym lata całe
przeżyłem; postępował ze mną mile i przyjaźnie, dopóki pozwalano mu na to i póki działał pod wpływem własnych uczuć. Wiem
dobrze, że boleść nie może trwać długo, lecz dopiero za parę dni
będę mógł się pocieszyć, gdy przypomnę sobie, jakie były nasze
stosunki ostatnio pod wpływem innych; w tej chwili jednak pamięć na wspólną krew, bliskość, uczucia ludzkie, wszystko to
sprawia, że jestem wzruszony." Pochwaliłem te uczucia, lecz
przyznałem też, jak bardzo jestem nimi zaskoczony, znając jego
stosunki z delfinem. Wstał, stanął w kącie twarzą do ściany i płakał łkając gorzko, czemu nigdy bym nie uwierzył, gdybym tego
na własne oczy nie widział. Po chwili milczenia począłem go zaklinać, by się uspokoił. Perswadowałem mu, że zaraz trzeba będzie wrócić do księżnej Burgundzkiej, a jeżeli pokaże tam zapłakaną twarz, nie znajdzie się nikt, kto by nie szydził z niego
w przekonaniu, że odgrywa bardzo niewczesną komedię, gdyż
cały dwór wiedział, jak go traktował delfin. Uczynił więc, co było
w jego mocy, by powstrzymać łzy i dokładnie wytrzeć i wysuszyć
oczy. Jeszcze starał się przywrócić swej twarzy normalny wyraz,
kiedy powiadomiono go, że nadjeżdża już księżna Burgundzka,
zaś księżna Orleańska ma zaraz powrócić do siebie. Poszedł do
niej, a ja im towarzyszyłem.
Księżna Burgundzka, zatrzymawszy się w alei między dwoma
stajniami, czekała bardzo krótko na króla. Gdy się zbliżył, wysiadła z karety i podeszła do drzwiczek jego karocy. Pani de Maintenon, siedząca po tej stronie, z której księżna podeszła, zawołała:
„Dokąd idziesz, księżno? Nie zbliżaj się, jesteśmy zadżumieni!"
Nie dowiedziałem się, jaki był odruch króla, który nie uściskał
jej bojąc się ją zarazić. Księżna powróciła do swej karety i przyjechała do pałacu.
Piękny sekret o stanie delfina, narzucony wszystkim przez Fagona, tak skutecznie wszystkich oszukał, że książę de Beauvillier
po posiedzeniu Rady Depesz powrócił do Wersalu i nocował tam
wbrew zwyczajowi, jaki przyjął od czasu choroby królewicza.
Ponieważ wstawał zwykle bardzo wcześnie, kładł się zawsze około dziesiątej, i tym razem położył się nic nie podejrzewając. Za-
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ledwie zasnął, przyszedł go zbudzić posłaniec księżnej Burgundzkiej, która po niego posłała. Wstał i przybył do jej apartamentu
na krótko, nim powróciła ze spotkania z królem. Zastała wraz
z nim obu książąt i księżnę de Berry w tym samym małym saloniku, gdzie ich zostawiła.
Po pierwszych uściskach przywitania po tym powrocie, który
nadawał nowy sens sytuacji, książę de Beauvillier widząc, że duszą się prawie w tak ciasnym miejscu, przeprowadził ich do salonu koło galerii przez pokój, od którego od jakiegoś czasu oddzielono go drzwiami, by zrobić z niego duży gabinet.
Otwarto okna i obaj książęta, każdy mając przy sobie żonę,
usiedli razem na kanapie koło okna, plecami do galerii. Reszta
rozproszyła się po pokoju, jedni siedząc, inni stojąc, wszyscy
w największym pomieszaniu, zaś panie z najbliższego otoczenia
usadowiły się na podłodze u stóp lub blisko kanapy z książętami.
Zarówno w tym pokoju, jak i w całym apartamencie można
było wyraźnie czytać na wszystkich twarzach. Delfin już nie żył;
wiedziano o tym, mówiono, żaden przymus nie działał ze względu na jego osobę i pierwsze chwile po tej śmierci były również
pierwszymi, kiedy gra uczuć mogła bez skrępowania, choć w granicach rozsądku, ukazywać się na wszystkich twarzach dzięki
zmieszaniu, podnieceniu, zaskoczeniu, przewalającym się tłumom
i dzięki tej nocy tak pełnej wrażeń.
W pierwszych pokojach rozlegało się bezustanne wycie pokojowców zrozpaczonych z powodu straty pana, który był jakby
stworzony dla nich, i w przewidywaniu dalszych osobistych klęsk,
które, przeszyci grozą, już mogli przeczuwać. Między nimi można
było dostrzec innych, najsprytniejszych spośród panów dworskich,
którzy przybiegli po nowiny. Po ich zachowaniu z łatwością można było się domyślić, kto czyj kramik zamiata.
Bardziej na przedzie zgromadzony był tłum dworzan wszelkiego autoramentu. Najliczniejsi, czyli głupcy, aż z pięt dobywali
westchnienia i z rozbieganymi, a suchymi oczami sławili pamięć
delfina stale tymi samymi słowy, czyli wynosząc jego dobroć oraz
żałując ojca po stracie tak dobrego syna. Sprytniejsi czy też znaczniejsi niepokoili się już o zdrowie króla; pysznili się świadomością, że tyle rozsądku zachowali w ogólnym zamęcie, i nie pozwalali nikomu o tym zapomnieć powtarzając w kółko to samo.
Inni, naprawdę zbolali ze stronnictwa uderzonego tą śmiercią,
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płakali gorzko lub powstrzymywali się od płaczu z wysiłkiem
równie widocznym, jak u tych, co się zmuszali do szlochu. Najsilniejsi lub najzręczniejsi stali po kątach z oczami wbitymi w ziemię i rozmyślali głęboko nad skutkami wydarzenia tak nieoczekiwanego, a jeszcze więcej nad własnym losem. Wśród tych zbolałych ludzi wszelkiego gatunku nie słyszało się prawie żadnych
rozmów, tylko od czasu do czasu wymieniane krótkie słowa, czasami okrzyki, bądź to wyrywające się mimo woli, bądź wywołane
bólem innych; co kwadrans słowa i wejrzenia ponure i nieprzytomne, gesty rąk raczej mimowolne, poza tym prawie całkowity
bezruch. Prawie wcale gapiów i ludzi obojętnych, poza głupcami
czyniącymi szum, zadającymi niemądre pytania, czym jednych doprowadzali do rozpaczy, a innych zanudzali. Ci, którzy już teraz
uważali wydarzenie za pomyślne, na próżno przybierali miny
poważne czy nawet boleściwe; było to tak przejrzyste, że ktoś
obdarzony bystrym spojrzeniem łatwo mógł dostrzec prawdziwe
ich oblicza. Ci właśnie wytrwale stali bez ruchu, jak tamci, najbardziej przejęci, w obawie przed opinią, przed zbytnią ciekawością, przed własną radością, przed własnymi, nagłymi odruchami,
oczy ich jednak ukazywały to, co nieruchomość ciał miała ukryć.
Pewne zmiany postawy, jak u ludzi niewygodnie siedzących lub
stojących, troskliwe unikanie spotkań, choćby wzroku, nagłe odruchy wynikłe z takich spotkań, coś w nieokreślony sposób swobodniejszego w całej postawie, co przenikało mimo troskliwego
baczenia, jakaś żywość, coś jakby iskry skaczące wokół nich,
wszystko to różniło ich od pozostałych, cokolwiek robili, by się
do nich upodobnić.
Obaj książęta synowie wraz z księżnymi siedzącymi przy nich
i opiekującymi się nimi byli najbardziej wystawieni na spojrzenia. Jego Wysokość książę Burgundzki płakał ze szczerego serca,
naprawdę rozrzewniony, z twarzą łagodną, pełną pobożności i cierpliwości. Książę de Berry równie naiwnie wylewał potoki łez,
lecz, jeżeli można tak powiedzieć, łez krwawych, tak wiele w nich
było goryczy, i już nie szlochał, ale raczej krzyczał czy ryczał.
Milkł od czasu do czasu, ale to na skutek chwytających go spazmów, później znów wybuchał i z takim hałasem, tak przesadzając rozpacz, iż większość obecnych wybuchała też łkaniem, dźgana żądłem goryczy czy żądłem przyzwoitości. Objawy tej rozpaczy były tak silne, iż trzeba było księcia rozebrać na miejscu,
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postarać się o leki i wezwać mędrców z fakultetu. Księżna de Berry była jak nieprzytomna, a wnet ujrzymy, jaka była tego przyczyna. Najdotkliwsza rozpacz malowała się w całej swej okropności na jej obliczu. Można było na nim czytać jak w otwartej
księdze, wściekły ból wywołany — nie uczuciem przyjaźni dla
zmarłego, lecz własnym interesem; co jakiś czas suche łkania,
lecz pełne głębokiej zawziętości, później potoki łez, gesty mimowolne, a jednak powstrzymywane, pozwalające dojrzeć niezwykłą gorycz, owoc poprzednich, głębokich rozmyślań. Często, jakby
obudzona krzykami małżonka, rzucała się, by go ratować, podtrzymać, ściskać, podsuwać sole, okazywać wielką o niego troskliwość, lecz zaraz potem znów jakby pogrążała się we własnej
rozpaczy, lejąc potoki łez, co pomagało jej zdusić głośne szlochy.
Księżna Burgundzka pocieszała również swego męża i przychodziło jej to z mniejszą trudnością niż okazywanie potrzeby pocieszania siebie samej, choć starała się, jak mogła, bez cienia
fałszu, zadośćuczynić przyzwoitości i spełnić obowiązek. Jednak
mimo najszczerszych starań jakoś się jej nie udawało. Często
wyciągana chusteczka była odpowiedzią na krzyki książęcego
szwagra. Parę łez wywołanych bolesnym widokiem i utrzymywanych troskliwie ułatwiało działanie chusteczki, pomagało zaczerwienić i powiększyć oczy oraz zamazać twarz, lecz częste,
ukradkowe spojrzenia przebiegały zebranych i badały zachowanie każdego.
Książę de Beauvillier stał przy nich z miną spokojną i chłodną,jakby się nic nie stało i jakby widok ten był rzeczą najzwyklejszą
w świecie. Wydawał rozkazy, by ulżyć książętom, polecał nie
wpuszczać wielu ludzi, choć wszystkie drzwi stały otworem dla
każdego, jednym słowem, miał oko na wszystko bez nadmiernej
gorliwości, nie dając się zwieść ani ludziom, ani rzeczom; myślałbyś, że asystuje przy wstawaniu króla lub przy jego posiłku,
usługując jak zwykle. Ta zimna krew utrzymywała się niezmiennie; równie daleki był od udawania zadowolenia ze względu na
obyczaje, jak i ukrywania tego, że nie cierpi zbytnio, dbając zawsze tylko o prawdę.
Stara księżna Orleańska, ustrojona w uroczyste suknie, wpadła
rycząc, choć nie wiedziała właściwie, ani po co ten strój, ani te
ryki; ściskając oblała wszystkich łzami, sprawiła, iż cały pałac
znów zadrżał od krzyków, i dostarczyła wszystkim osobliwego
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widoku księżnej, która w środku nocy ubiera się w strój uroczysty, by przyjść lamentować i krzyczeć pośród pań w nocnych
dezabilach, tworząc prawie maskaradę.
Młoda księżna [Orleańska] oddaliła się od książąt i usiadła plecami do galerii, a bliżej kominka, a wraz z nią kilka dam. Siedziała w głębokim milczeniu, więc damy stopniowo odeszły od
niej, sprawiając jej tym wielką przyjemność. Zostały tylko księżne: Sforza, de Villeroy, pani de Castries, jej dama przyboczna,
i pani de Saint-Simon. Uradowane z tego uwolnienia zbiły się
w gromadkę koło szezlongu otoczonego zaciągniętą kotarą, że
zaś wszystkie żywiły te same uczucia wobec wydarzenia, które
zgromadziło takie tłumy, poczęły je rozważać między sobą cicho,
lecz swobodnie.
Zarówno na galerii, jak i w tym salonie stało wiele przenośnych kozetek, jak w każdym wielkim apartamencie; sypiali tam szwajcarzy pałacowi i lokaje; były one już rozstawione
jak co dzień, jeszcze przed nadejściem złej wieści z Meudon.
W zapale rozmowy pani de Castries, która dotykała łóżka, nagle
poczuła, że się coś rusza, i bardzo się tym przestraszyła, bo bała
się wszystkiego, choć z całym humorem. W chwilę później ujrzała
grube, prawie nagie ramię odsuwające kotarę i oczom zebranych
pań ukazał się między dwoma kocami poczciwy, tłusty szwajcar,
na pół obudzony i osłupiały. Długo przyglądał się bacznie wszystkim paniom po kolei, by w końcu, nie uważając za stosowne
wstawać przy tak licznej asyście, zaciągnąć znów kotarę i wrócić
pod koc. Człek położył się prawdopodobnie jeszcze przed ostatnimi wiadomościami i spał tak twardo, że dopiero teraz się obudził.
Najsmutniejsze widoki często stykają się z najśmieszniejszymi.
Ten wzbudził śmiech paru dam stojących bliżej i zaniepokoił
nieco młodą księżnę, czy nie zostały podsłuchane. Jednak po
zastanowieniu zdecydowano, że mocny sen i wulgarność jegomościa są dostateczną rękojmią bezpieczeństwa.
Księżna de Villeroy, która dopiero co nadeszła, wsunęła się
przedtem z hrabiną de Roucy i kilkoma paniami do małego gabineciku, do którego nie śmiała się zbliżyć pani de Lévis, gdyż
myślała zbyt podobnie do księżnej de Villeroy. Były tam jeszcze,
gdy przyszedłem.
Chciałem jeszcze wątpić, choć wszystko wskazywało na to,
że wiadomości są prawdziwe; nie mogłem się jednak zdecydo-
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wać, by dać temu wiarę, dopóki nie potwierdziłby mi tego ktoś
w pełni godny zaufania. Przypadek sprawił, że natknąłem się
na pana d'O, zagadnąłem go, a jego odpowiedź nie zostawiała
żadnych wątpliwości. Już uspokojony, starałem się tym zbytnio
nie cieszyć. Nie bardzo wiem, czy mi się powiodło, wiem jednak,
że ani radość, ani ból nie stępiły mej ciekawości i strzegąc się,
by zachować postawę nie obrażającą przyzwoitości, nie sądziłem
jednak, bym z jakiegokolwiek powodu miał przybierać minę
zbolałego. Nie potrzebowałem się już obawiać ognia z cytadeli
w Meudon ani srogich szarż jej nieubłaganego garnizonu i teraz
już swobodniej niż przed przejazdem króla do Marly pozwalałem
sobie przyglądać się licznej kompanii, zatrzymywać spojrzenie
na tych, którzy najbardziej zdawali się być dotknięci, i na innych, którzy, mniej zdesperowani, zachowywali się inaczej, śledzić jednych i drugich, starając się przejrzeć ich ukradkiem.
Trzeba przyznać, że dla tego, kto dobrze zna utajone sprężyny
dworskiego życia, pierwsze sceny, wywołane tak rzadkim wydarzeniem jak to, stanowią nie lada gratkę. Każda twarz przypomina ci starania, intrygi, ciężkie trudy poniesione w celu
posunięcia się o jeden stopień wyżej, stworzenia nowej kliki
czy jej wzmocnienia; przypomina całą zręczność potrzebną do
utrzymania się na zdobytym stanowisku i odsunięcia innych;
wszelakie środki używane do tego celu; luźniejsze czy ściślejsze
związki, oddalenia, gniewy, nienawiści, niedźwiedzie przysługi,
podstępy, czynione awanse, schlebiania, małostki, podłostki każdego z tych ludzi, pomieszanie jednych w połowie drogi, takich,
którzy w połowie osiągnęli swoje nadzieje, lub będących u szczytu; osłupienie tych, którzy widzieli je spełnione, znaczenie w jednej chwili uzyskane przez ich przeciwników i wrogie im stronnictwo; potęga sprężyny, która ich starania i wysiłki powodzeniem uwieńczyła, więc ich wielkie i niespodziewane zadowolenie
(a do tych ja należałem w pierwszym rzędzie), tamtych zaś
wściekłość i zaniepokojenie, które starali się ukrywać. Szybkość
wszystko przebiegającego i każdą duszę sondującego spojrzenia,
korzystającego z pierwszych, nie dających się ukryć objawów
zmieszania i zaskoczenia, wyciąganie wniosków na podstawie
tego, co się zdołało spostrzec, zdziwienie, gdy się nie znalazło
potwierdzenia tego, co się o jednych przypuszczało, gdyż odwaga
czy spryt ich przeszkodziły uzewnętrznieniu się przewidywa-
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nych uczuć, u innych zaś te uczucia silniejsze, niż się sądziło.
Całe to zbiorowisko obrazów żywych i spraw tak ważnych daje
wielką przyjemność temu, kto umie zeń korzystać; można powiedzieć, iż jest ona największą satysfakcją, jaką znaleźć można
w życiu dworskim.
W tej to więc przyjemności pławiłem się cały, a to tym
swobodniej, że, uzyskawszy bardzo rzeczywiste wyswobodzenie,
czułem się przy tym blisko związany i zaokrętowany na wspólny statek z ludźmi najznaczniejszymi, którzy nie mieli w tej
chwili powodu ronić łez. Radowałem się, że oni dziś zdecydowanie znaleźli się na górze, a odczuwana przez nich satysfakcja
tylko zwiększała moją, utwierdzała moje nadzieje i jeszcze je
wzmagała, zapewniała mi odpoczynek, na który bez tego wydarzenia tak małe miałem widoki, że smutna moja przyszłość
nie przestawała mnie niepokoić. Z drugiej strony, będąc wrogiem nie tylko stosunków, ale prawie osobistym nieprzyjacielem najznakomitszych osobistości zgnębionych dzisiejszym ciosem, ujrzałem, już na pierwszy rzut oka, wszystko, co stracą
i co ich pognębi, i odczułem przy tym radość tak żywą, że wyrazić ją trudno. Tak dobrze wryłem sobie w pamięć przeróżne
koterie, ich dalszy wewnętrzny podział, tajniki różnych tkwiących w nich ludzi i role przez nich grane, przejrzałem tak dokładnie ścieżki, którymi dążyli, poruszające nimi sprężyny, poszczególne interesy, że ich wielodniowe rozmyślania nie rozwinęłyby przede mną i nie ukazały mi tych spraw jaśniej jak wyraz
twarzy wszystkich tych ludzi na wiadomość o śmierci delfina,
a to przypominało mi jeszcze tych, których nie widziałem, a których widok nie byłby dla mnie mniej smakowitym kąskiem.
Zatrzymałem się więc trochę, by przypatrzyć się poszczególnym
komnatom obszernego i zatłoczonego apartamentu. Opisywane
przeze mnie zamieszanie trwało dobrą godzinę. Księżna de Lude
nie zjawiła się, zatrzymana w łóżku przez atak podagry. W końcu
pan de Beauvillier doszedł do wniosku, że pora uwolnić obu
książąt od tak niemiłego towarzystwa. Zaproponował więc księciu i księżnej de Berry, by usunęli się do swego apartamentu,
zaś reszcie towarzystwa, by opuściło apartamenty księstwa Burgundzkich. Propozycja ta wnet została przyjęta. Książę de Berry
ruszył sam, wspierając się od czasu do czasu na ramieniu swej
małżonki, a za nimi podążyła pani de Saint-Simon i mała grupka
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osób. Poszedłem w pewnej odległości za nimi, nie chcąc dłużej
demonstrować zaciekawienia. Książę chciał położyć się u siebie,
lecz księżna nie chciała go opuścić; był tak roztrzęsiony i ona
także, że postawiono przy nich cały fakultet odpowiednio uzbrojony.
Całą noc spędzili płacząc i lamentując. Od czasu do czasu
książę de Berry pytał o wiadomości z Meudon nie chcąc dopuścić do siebie myśli o przyczynie odjazdu króla do Marly.
Czasami pytał, czy nie ma już nadziei, i chciał posyłać po wiadomości, i dopiero dość późnym rankiem smutna zasłona rozsunęła się przed jego oczami, tak dalece natura i interes własny
bronią się przed przyjęciem prawdy, na którą nie ma już lekarstwa. Nie da się opisać stanu, w jakim się znalazł, kiedy w pełni
pojął fakt w całej jego rozciągłości. Księżna de Berry nie czuła
,się lepiej, lecz nie przeszkadzało jej to zajmować się mężem
z największą troskliwością.
Noc księcia i księżnej Burgundzkich była znacznie lepsza:
położyli się dosyć spokojnie. Pani de Lévis szepnęła cicho księżnej, że ponieważ nie ma powodu odczuwać boleści, byłoby okropne, gdyby miała grać komedię. Odpowiedziała z największą naturalnością, że bez komedii współczucie i sceny, na które patrzy,
wzruszają ją same, zaś przyzwoitość powstrzymuje, i nic więcej.
W rzeczy samej utrzymywała się w tych granicach, i to ze szczerością i umiarem. Księstwo życzyli sobie, by kilka dam dworu
spędziło noc w fotelach w ich pokoju. Zasłona nad łóżkiem
pozostała odsłonięta i w krótkim czasie pokój ten zmienił się
w pałac Morfeusza. Książę i księżna wnet usnęli i tylko raz
czy dwa obudzili się na krótką chwilę. Prawdę mówiąc, wstali
wcześnie i dość cicho. Zasoby łez już były wyczerpane i tylko
pd czasu do czasu, dość rzadko i przy specjalnej okazji, wypływało ich jeszcze parę. Panie, które czuwały i spały w tym
pokoju, opowiedziały przyjaciółkom przebieg nocy. Nikt się nie
zdziwił, a że delfin już przestał istnieć, nikt również się tym
nie zgorszył.
Po opuszczeniu apartamentów księstwa de Berry jeszcze dwie
godziny przesiedzieliśmy z panią de Saint-Simon. Położyliśmy
się więcej z rozsądku niż z potrzeby, lecz tak mało odczuwaliśmy potrzeby snu, że o siódmej rano byłem już na nogach;
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trzeba jednak przyznać, że ten rodzaj bezsenności jest słodki, a takie
obudzenie rozkoszne.
Meudon przedstawiało okropny widok. Skoro tylko król wyjechał, wszyscy dworzanie ruszyli w jego ślady tłocząc się do
karet, jakie udało się dopaść i jakie nadjechały następnie. W jednej chwili pałac opustoszał. Panna de Lillebonne i panna de
Melun poszły na górę do panny Choin, która zamknięta na
swym stryszku zaczynała dopiero oddawać się rozpaczy. Pozostawiono ją w zupełnej nieświadomości; nikt nie pomyślał, by ją
uprzedzić o tym, co się dzieje. Dopiero krzyki powiadomiły ją
o jej nieszczęściu. Dwie przyjaciółki wepchnęły ją do najętej
karety, którą przypadkowo udało się znaleźć, wsiadły wraz z nią
i zawiozły do Paryża.
Pontchartrain przed wyjazdem zaszedł jeszcze do Voysina.
Służba otworzyła mu po wielkich trudnościach; ich pan spał
głęboko; położył się nic złego nie przeczuwając i wiadomość
otrzymana przy obudzeniu zaskoczyła go w najwyższym stopniu.
Hrabiego de Brionne jeszcze bardziej. Położył się wraz ze swymi
ludźmi równie spokojnie i nikt nie pomyślał o nim. Kiedy wstał,
wszędzie panowała niczym nie zmącona cisza; chciał się czegoś
dowiedzieć, nie znalazł nikogo, kto by mu mógł udzielić informacji; aż wreszcie dziwiąc się ciągle, dowiedział się w końcu,
co się stało.
Tłum niższych urzędników delfina wraz z wieloma innymi
ludźmi błąkał się całą noc po ogrodach. Wielu dworzan rozbiegło się na piechotę. Rozproszenie było ogólne i powszechne.
Co najwyżej jeden czy dwu lokajów pozostało przy nieboszczyku
oraz, co zasługuje w najwyższym stopniu na pochwałę, la Vallière był tym jedynym z dworzan, który, trwając przy nim
wiernie za życia, nie opuścił go i po śmierci. Z wielką trudnością udało mu się znaleźć kogoś, kogo mógłby posłać po
kapucynów, aby się modlili przy zwłokach. Zaduch rozkładu był
tak silny i tak prędko dał się odczuć, że otwarcie okien wychodzących na terasę nie wystarczyło, i la Vallière, kapucyni i tych
niewielu, co pozostało z niższej służby, zmuszeni byli spędzić
noc na dworze. Du Mont wraz ze swym siostrzeńcem Casau,
trapieni najsroższym bólem, zaszyli się na odwachu. Tracili teraz
wszystko po życiu spędzonym na drobnych zabiegach, pracy i wytrwałości, utrzymywani na tej drodze najprzyjemniejszymi i naj-
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bardziej rozsądnymi nadziejami, które teraz rozwiały się bezpowrotnie. Zaledwie nad ranem du Mont zdołał wydać kilka
rozkazów. Temu współczułem serdecznie.
Wszyscy tak dalecy byli od wszelkich obaw o zdrowie delfina,
że nikomu nie przyszło na myśl, iż król może przyjechać do
Marly. Nic więc nie było gotowe, nie można było znaleźć kluczy
i zaledwie udało się zdobyć parę ogarków świec. W tym stanie
król z panią de Maintenon przeszło godzinę czekali w jej przedpokoju, a z nimi księżne Bourbon i Conti i panie de Dangeau
i de Caylus. Ta ostatnia pospieszyła z Wersalu do swej ciotki.
Panie te jednak przez delikatność tylko od czasu do czasu pokazywały się w przedpokoju; ci, którzy przyjechali za królem
i dołączyli się następnie, tłoczyli się w salonie w takim samym
zamieszaniu, nie wiedząc, gdzie się podziać. Przez długi czas
wszyscy chodzili po omacku, ciągle bez światła, walcząc z poplątanymi i pozarzucanymi przez służbę kluczami. Najśmielsi
z tych, którzy przebywali w salonie, powoli zaczynali wsuwać
nosy do przedpokoju, a pani d'Espinoy nie należała do ostatnich; i tak, jeden po drugim, kolejno wszyscy znaleźli się przy
królu, pchani ciekawością i pragnieniem, by ich gorliwość została zauważona. Król, schroniwszy się w kącie na kanapie,
między panią de Maintenon i dwiema księżnymi, płakał rzewnie.
Wreszcie został wyratowany z tej sytuacji przez otwarcie pokoju
pani de Maintenon. Wszedł wraz z nią i pozostał tam jeszcze
godzinę. W końcu, już około czwartej rano, poszedł się położyć
i pozwolił jej odetchnąć i przyjść do siebie. Kiedy znalazł się
w łóżku, każdy wreszcie dowiedział się, gdzie ma się podziać,
a Blouin otrzymał rozkaz powiadomić wszystkich, że kto chce
zamieszkać w Marly, ma się do niego zwrócić, by mógł przedstawić to królowi i zawiadomić wybranych.
[Wobec śmierci delfina i wieku króla, który liczy już siedemdziesiąt trzy
lata, wzrasta niepomiernie znaczenie nowego następcy tronu, najstarszego
syna zmarłego, księcia Burgundzkiego, oraz jego żony. Saint-Simon, blisko zaprzyjaźniony z obojgiem, czyni wysiłki, by pogodzić ich z księciem
Orleańskim — przeciw bastardom. Dwukrotnie daje charakterystykę księcia Burgundzkiego i jego żony.]
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PORTRET KSIĘCIA BURGUNDZKIEGO (1682—1712)

Jego Wysokość książę Burgundii urodził się z charakterem,
który mógł przyprawić o drżenie. Był popędliwy do tego stopnia, że chętnie byłby roztrzaskał zegar, jeżeli wydzwaniał godzinę wzywającą go do zajęcia, na które nie miał ochoty, a deszcz
doprowadzał go do najdziwniejszych wybuchów pasji, jeżeli
przeszkadzał mu w czymś, co robić zamierzał. Sprzeciw wprawiał
go we wściekłość; byłem tego nieraz świadkiem w najwcześniejszych latach jego młodości. Poza tym objawiał wielkie zamiłowanie do wszystkiego, co było zakazane, zarówno ciału, jak
i umysłowi. Jego kpiny były tym okrutniejsze, że dowcipne
i zjadliwe, a umiał każdą śmiesznostkę spostrzec i wyszydzić.
Wszystkie te cechy potęgowała jeszcze żywość, zarówno umysłu,
jak i ciała, tak wielka, że graniczyła z gwałtownością i w najmłodszych latach nie pozwalała mu uczyć się czegokolwiek inaczej
jak czyniąc dwie rzeczy równocześnie. Uwielbiał z całą pasją
wszelkie przyjemności, a wszystko czynił z nieopisaną dumą i wyniosłością. Niebezpieczny był również dlatego, że jak nikt umiał
przejrzeć ludzi i sprawy i znaleźć słabą stronę każdego rozumowania, tak że w dyskusji argumenty miał silniejsze i głębsze
od swych nauczycieli. Kiedy uniesienie mijało, rozsądek brał
w nim górę i panował nad wszystkim. Widział swoje błędy, przyznawał się do nich, a czasem z taką pogardą, że znów prawie
we wściekłość wpadał. Umysł żywy, przenikliwy; każda trudność dodawała mu tylko ostrogi i dosłownie w każdej dziedzinie
był równie bystry. Niezwykłym jest to, iż w bardzo niedługim
czasie pobożność i Łaska uczyniły z niego całkiem innego człowieka i przemieniły tyle i tak niebezpiecznych wad w przeciwne
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im cnoty. Trzeba więc przyjąć dosłownie wszystkie pochwały,
jakie znajdziemy w tym wywodzie.
Książę ten, wykazujący zawsze zamiłowanie i łatwość do nauk
abstrakcyjnych, zastąpił nimi przyjemności, które zawsze go pociągały, tak że uciekał od nich ze strachem, nawet od najbardziej
niewinnych, co w połączeniu z miłością bliźniego, której był
niewolnikiem — jeżeli można ośmielić się użyć tego określenia — czyniło z niego jakby nowicjusza dążącego przede wszystkim i we wszystkim do doskonałości, a nie zdającego sobie
sprawy z tego, że istnieją w niej pewne granice. Przy tym nieśmiały do tego stopnia, iż zawsze był skrępowany, nie wiedział,
co mówić i jak się zachować; czując się między Bogiem, którego
nie chciał obrazić, a ludźmi, z którymi przez to nieustanne zażenowanie nie miał najłatwiejszych stosunków, oddał się najzupełniejszej samotności, czując się dobrze tylko sam, a umysł
jego i nauki pozwalały mu się nie nudzić, nie mówiąc już o tym,
że modlitwa zajmowała mu wiele czasu. Gwałt, jaki sobie zadał,
zwalczając tyle i tak potężnych wad, pragnienie doskonałości,
nieświadomość, obawa, słabe rozeznanie towarzyszące zwykle
rodzącej się bogobojności, wszystko to sprawiało, że przesadzał
w dążeniu do osiągnięcia zalet przeciwnych swym wadom, popadając w jakąś surowość przesadną, jakby wymuszoną. Często
nie zdając sobie z tego sprawy, przybierał minę cenzora, co oddalało od niego coraz bardziej delfina i denerwowało samego
króla. Przytoczę tu pewien fakt, jeden z tysiąca, który dwa lub
trzy lata temu mimo najlepszych intencji ze strony księcia doprowadził do tego, że król został wyprowadzony zupełnie z równowagi i cały dwór oburzony. Byliśmy w Marly, gdzie odbywał
się bal w dniu Trzech Króli. Jego Wysokość książę Burgundii
nie chciał się na nim zjawić, a powiadomił o tym na tyle wcześnie, że król, który uważał to za niewłaściwe, miał czas pomówić z nim najpierw żartem, później kwaśno, wreszcie już
Poważnie i dotknięty tym, że krytykuje go własny wnuk. Księżna
Burgundzka, jej dworki, nawet sam książę de Beauvillier nie
mogli sobie z nim dać rady. Zamknął się w sobie powtarzając,
że król jest panem, on zaś bynajmniej nie pozwala sobie krytykować, cokolwiek by król uczynił, że jednak święto to jest
świętem potrójnym i świętem chrześcijan, szczególnie przez powołanie pogan i przez chrzest Jezusa, nie uważa więc, by mógł
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o nim zapomnieć odwracając się od święcenia dnia tak wielkiego
dla oglądania widoku co najwyżej znośnego w dzień powszedni.
Na próżno przekonywano go, że poświęciwszy ranek i popołudnie na nabożeństwa kościelne, a inne jeszcze godziny na modlitwy w swoim pokoju, może i powinien przeznaczyć wieczór na
spełnienie aktu posłuszeństwa i szacunku, jakie winien okazać
jako poddany i syn: wszystko było daremne i prócz chwili spędzonej na kolacji wraz z królem cały wieczór przebył zamknięty
w swym pokoju.
Przy tej surowości zachował z czasów szkolnych zamiłowanie
do dokładności i akuratność, które okazywały się na każdym
kroku i krępowały jego samego, a także wszystkich, którzy mieli
z nim do czynienia. W towarzystwie robił zawsze wrażenie człowieka znoszącego przymus i myślącego tylko o tym, by jak najprędzej je opuścić, jakby miał coś innego do roboty i czuł, że
traci czas, który chce znacznie lepiej spożytkować. Jeszcze pod
jednym względem przypominał bardzo tych młodych seminarzystów, którzy po całym dniu wypełnionym rozmaitymi zajęciami
odbijają to sobie na rekreacji, hałasując, ile się da, i zachowując
się jak mali chłopcy, gdyż jakakolwiek inna przyjemność jest
wzbroniona na uczelni. Młody książę, szaleńczo zakochany w księżnie swej żonie, oddawał się tej miłości jak człowiek odmawiający
sobie surowo jakiejkolwiek innej, jednak w swych własnych
apartamentach bawił się z młodymi dworkami, często tak jak
młody seminarzysta na rekreacji, one zaś jak młodzież roztrzepana i zuchwała.
Jego pierwsze dwie kampanie bardzo mu wyszły na korzyść,
gdyż przebywając daleko od wszystkiego, co budziło w nim nieśmiałość, a także od przedmiotu swej miłości, był w większym
stopniu samym sobą, a poza tym czuł się uwolniony od pęt miłości bliźniego przez prawa wojny i wszystko z nią związane,
co podczas całej kampanii było stałym przedmiotem dyskusji
i rozmów. Jego zalety umysłu, otwarta głowa, przenikliwość, jaką
dał poznać, pozwalały żywić co do jego osoby najśmielsze nadzieje. Trzecia kampania była dlań zgubna — opowiedziałem to
już we właściwym miejscu — gdyż dość wcześnie zdał sobie
sprawę (a uczucie to wzmacniało się coraz bardziej), że ma do
czynienia — sprawa okropna, lecz prawdziwa — z kimś znacznie silniejszym od niego, zarówno na dworze, jak i w świecie,
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i że Vendôme posiadający wszystkie przewagi, wspomagany
przez intrygi już opisane, potrafił wykorzystać jego słabą stronę
i posunąć zuchwalstwo do ostateczności. Tą słabością księcia Burgundzkiego była jego tak niewłaściwa nieśmiałość oraz tak źle
pojęta pobożność, czyniąca z młota kowadło, a z kowadła młot,
czego nie zdołał już później naprawić.
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INNY PORTRET KSIĘCIA BURGUNDZKIEGO

Książę Burgundzki, wpierw jedyny, później domniemany następca tronu, urodził się ze strasznym charakterem, a w pierwszej swej młodości wzbudzał przerażenie; uparty, złośnik i pasjonat, nawet w stosunku do przedmiotów martwych; gwałtowny
w najwyższym stopniu, niezdolny, żeby znieść choćby najlżejszy
sprzeciw, choćby to czas czy siły natury na przeszkodzie mu
stały, wpadał natychmiast w najwyższe uniesienie, które kazało
się obawiać, że po prostu trafi go apopleksja. Uparty do ostateczności, namiętnie uwielbiał wszelkiego rodzaju rozkosze, kobiety i, co jest rzadkością, miał przy tym i inną skłonność, równie silną. Nie mniej przepadał za winem, dobrym jedzeniem, polowanie z pasją uprawiał, muzyki słuchał z uniesieniem, grał
w karty namiętnie i nie mógł ścierpieć przegranej, a był bardzo
niebezpiecznym przeciwnikiem. Słowem, ofiara wszystkich miotających nim namiętności i żądz; często dziki, z wrodzoną skłonnością do okrucieństwa; barbarzyńsko złośliwy, umiał ośmieszać,
w czym wykazywał talent wielki i zabójczy. Ze swego piedestału nie dostrzegał ludzi; byli oni dlań jakby atomami, z którymi nic go nie łączyło. Zaledwie książąt, swoich braci, uważał
za pośrednie ogniwo między sobą a rodzajem ludzkim, chociaż
zawsze baczono na to, by wychowywać wszystkich trzech tak
samo, traktując ich, jakby niczym się od siebie nie różnili. Umysł
bystry, przenikliwość — oto cechy, które ujawniały się w każdym jego czynie i słowie. Nawet ogarnięty szałem wściekłości,
zadziwiał odpowiedziami. Rozumowanie jego cechowała zawsze
ścisłość i głębokość, nawet w uniesieniu. Najbardziej abstrakcyjne
nauki były dlań błahostką. Szerokość i żywość jego umysłu była
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niesłychana i przeszkadzała mu przyłożyć się do jednej rzeczy
na raz, i to tak dalece, że był już do tego zupełnie niezdolny.
Musiano pozwalać mu, by rysował podczas nauki, a miał do
tego wiele zamiłowania i zręczności, inaczej nauka jego była
bezowocna, co prawdopodobnie odbiło się na jego figurze.
Raczej niski niż wysoki, twarz miał pociągłą i smagłą, w górnej
części doskonałą, piękne oczy, spojrzenie żywe, wzruszające, uderzające, cudowne, zazwyczaj łagodne, zawsze przenikliwe, wyraz
twarzy miły, dumny, szlachetny, bystry tak dalece, że aż
dowcip u innych pobudzał. Dół twarzy dość spiczasty, nos długi,
wydatny, lecz niepiękny, nie pasował zbyt dobrze do twarzy;
włosy kasztanowate, kędzierzawe i tak obfite, że wichrzyły mu
się nadmiernie; wargi i usta przyjemne, póki ust nie otwierał,
lecz choć nie miał brzydkich zębów, górna szczęka była zbyt
wystająca i prawie zachodziła na dolną, co robiło nieprzyjemne
wrażenie, gdy mówił lub śmiał się. Miał piękne nogi i stopy;
nie widziałem takich u nikogo prócz króla; jednak zbyt długie,
tak jak i łydki w porównaniu z resztą ciała. Jako dziecko trzymał się prosto. Dość wcześnie spostrzeżono, iż zaczyna się garbić.
Natychmiast zastosowano naszyjnik i krzyż z żelaza, które nosił,
kiedy był w swoich apartamentach, a nawet przy ludziach; nie
zaniedbano żadnej gry ani ćwiczenia, które by mogły go wyprostować. Natura jednak okazała się silniejsza. Zrobił się garbaty i tak osobliwie na jedną stronę, że w końcu stał się od
tego kulawy, nie z powodu łydek i nóg doskonale równych, lecz
dlatego, że kiedy jedno ramię podnosiło się coraz bardziej, odległość dwu bioder i stóp nie była już równa i miast stać prosto,
pochylał się na jedną stronę. Nie chodził skutkiem tego ani
z mniejszą łatwością, ani wolniej, ani mniej, ani mniej chętnie
i nie mniej lubił spacery piechotą lub na koniu, choć bardzo źle
na nim siedział. Dziwne jest to, że przy takiej jasności spojrzenia,
przy tak wzniosłym umyśle, osiągnąwszy cnotę tak doskonałą
pobożność tak wielką i wzniosłą, książę ten nigdy nie widział
siebie takim, jakim był w istocie, czy też nigdy się do swego
wyglądu nie przyzwyczaił. Była to słabość, która kazała się wystrzegać wszelkiej nieuwagi czy niedyskrecji i ciężka była dla
tych spośród jego ludzi, którzy ubraniem i fryzurą najlepiej,
jak umieli, starali się pokryć tę ułomność wrodzoną, zmuszeni
równocześnie wystrzegać się, by nie dać po sobie poznać, że
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widzą to, co przecież tak widoczne było. Należy z tego wyciągnąć wniosek, że nie jest dane człowiekowi na tym padole
osiągnąć całkowitą doskonałość.
Tak wielka bystrość i taki rodzaj umysłu w połączeniu z taką
żywością, uczuciowością i takimi namiętnościami, z których każda
tak gwałtowną była, nie tworzyły charakteru zbyt łatwego do
kształtowania. Książę de Beauvillier, zdając sobie dobrze sprawę, zarówno z trudności zadania, jak i z jego konsekwencji, przeszedł samego siebie w poświęceniu, cierpliwości i różnorodności
środków zaradczych. Nie znajdując wiele pomocy w młodszych
guwernerach, pomagał sobie wszystkim, co mu się nawinęło pod
rękę. Fénelon, Fleury, młodszy preceptor, który stworzył tak
piękną Historią Kościoła, paru wychowawców, Moreau, pierwszy
pokojowiec, człowiek znacznie powyżej swego stanowiska, jednak
zawsze na swoim miejscu, paru wyjątkowych pokojowców, książę de Chevreuse, jedyny spoza dworu królewicza, wszyscy zostali wciągnięci do współpracy i wszyscy, ożywieni jednym duchem, pracowali pod kierownictwem guwernera, którego kunszt,
gdyby go opisać, dałby poważne dzieło, zarówno ciekawe, jak
pouczające. Bóg jednak, który jest panem serc i którego boski
duch tchnie, kędy chce, zrobił z księcia dzieło swej prawicy
i między jego osiemnastym a dwudziestym rokiem życia je ukończył. Z tej otchłani powstał książę uprzejmy, łagodny, ludzki,
opanowany, cierpliwy, skromny, pokutujący, a tak pokorny i surowy dla siebie, że czasem aż ponad to, co jego stan mógłby
ścierpieć. Oddany pilnie swym obowiązkom, które nadmiernie
szeroko pojmował, nie myślał już o niczym, tylko o połączeniu
obowiązków syna i poddanego z tymi, do jakich czuł się przeznaczony. Bolał nad tym, że dzień taki krótki. W modlitwie
widział całą swoją siłę i pociechę. W pobożnej lekturze tarczę
przed pokusami. Zamiłowanie do nauk oderwanych i łatwość,
z jaką je zgłębiał, początkowo pochłaniały mu dużo czasu, lecz
wkrótce doszedł do wniosku, iż winien go poświęcić studiowaniu
wiadomości w jego stanie potrzebnych i niezbędnych dla człowieka, który ma kiedyś panować, a na razie utrzymywać dwór.
Nauka pobożności i obawa przed uleganiem skłonnościom do
różnych przyjemności sprawiły początkowo, że stał się dziki.
Baczenie na swoją osobę, której nie folgował i której, jego zdaniem, folgować w niczym nie należało, było przyczyną, iż za-
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mykał się w swym pokoju jak w schronieniu broniącym przed
wszelkimi okazjami do złego. Jak dziwny jest świat! Nie cierpiałby go, gdyby pozostał taki, jakim był w pierwszym okresie
jego życia, w drugim zaś skłonny był nim pogardzać. Książę
odczuwał to i pogodził się z tym; złożył z radością ten rodzaj
poniżenia u stóp krzyża swego Zbawcy, by zawstydzać się sam
gorzkimi wspomnieniami swej dawnej pychy. Najboleśniejsze
było dlań to, że ślady tego uczucia odnajdywał na twarzach najbliższej rodziny. Król, przy swej pobożności i powierzchownej
skrupulatności, spostrzegł wkrótce z utajoną niechęcią, że książę,
tak młody, kazał mu porównywać mimowolnie jego życie ze
swoim, że odmawiał, gdy mu proponowano nowy gabinet, chcąc
oddać biednym pieniądze na ten cel przeznaczone, i skromnie
dziękował, gdy chciano nowymi złoceniami odnowić jego prywatny apartament. Widziano już, jak król był dotknięty, gdy
książę z takim uporem odmówił wzięcia udziału w balu w Marly
w dzień Trzech Króli. Zaprawdę, był to błąd nowicjusza. Należało się zgodzić z uwagi na należny szacunek, powiedzmy
wprost: z litości dla króla, jego dziadka, którego nie należał
gniewać tym dziwacznym sprzeciwem. Jednak w gruncie rzeczy
i sam w sobie był to postępek piękny, który narażał księcia na
wszystkie następstwa wstrętu, jaki wzbudzał w królu do siebie,
i równocześnie na uwagi dworu, którego monarcha ten był bożyszczem i który wykpiwał takie dziwactwo.
Wielki delfin był mu kolcem nie mniej boleśnie raniącym. Oddany całkowicie rzeczom ziemskim i ludziom, których polityka
jeszcze na długo przed spiskiem we Flandrii zmuszała do obawiania się tego młodego księcia, widział w nim tylko to, co się
uzewnętrzniało, oraz jego szorstkość i starał się go pozbyć obawiając się go jako cenzora swoich czynów. Księżna Burgundzka,
zaniepokojona surowością i ponurością małżonka, starała się, jak
mogła, złagodzić nieco jego obyczaje. Jej wdzięki, które przykuwały go do niej, podstępy i natrętne rozhukanie jej młodych
dworek, skrywane pod stu różnymi pozorami, powaby przyjemności i zabaw, na które nie był bynajmniej nieczuły, wszystko
to roztaczano przed nim co dzień. Potem następowały w zaciszu
gabinetów napomnienia czarodziejki dewotki i gryzące uwagi
króla, gburowato podkreślana uraza delfina, złośliwe okazywanie
większej sympatii przez dwór królewski i przez samego króla
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księciu de Berry, którego starszy brat, traktowany jak uciążliwy,
obcy człowiek, widział otoczonego względami i przyciąganego
z radością. Trzeba bardzo mocnego ducha, by zniósł takie próby,
na które książę był narażany co dzień, ale się nie zachwiał; trzeba
potężnie być wspieranym przez niewidzialną rękę, gdy każde
inne oparcie z zewnątrz zawodzi, gdy książę tak wysoko stojący
widzi, iż jest przedmiotem wstrętu najbliższych, przed którymi
wszystko się zgina, przedmiotem prawie że pogardy dworu, którego nic już nie powstrzymuje, a który obawia się skrycie, że kiedyś
znajdzie się pod jego panowaniem. Tak oto zamykał się coraz bardziej w sobie, nie chcąc gniewać króla i nie chcąc także zrażać
delfina, aż z wolna twarda kora zmiękła, nie zagrażając jednak
w niczym mocy pnia. Zrozumiał książę wreszcie, czym jest
opuszczenie Boga dla Boga, oraz że wierne wykonywanie obowiązków stanu, w jakim Bóg kogo postawił, jest rzetelną pobożnością, która jest Bogu najbardziej miła. Począł się więc prawie
wyłącznie przykładać do studiowania spraw, które mogłyby go
nauczyć sztuki rządzenia, udzielał się życiu światowemu i czynił
to nawet z takim wdziękiem i w sposób tak naturalny, że zrozumiano teraz dobrze, dlaczego sobie tego odmawia, a także przykrość, z jaką mu się tylko użyczał, i świat, który tak lubi, by go
lubiano, poczuł się skłonny do zawarcia zgody.
Powiodło mu się doskonale, ku radości wojska, podczas pierwszej kampanii we Flandrii razem z marszałkiem Boufflersem. Nie
mniej się podobał podczas drugiej, kiedy z marszałkiem de Tallard zdobył Brisach; widziano go zjawiającego się na każdym
odcinku, nawet zbyt swobodnie jak na to, czego sobie życzył
Marsin, przydany mu za mentora. Trzeba było ukryć przed nim
projekt zdobycia Landau, który ogłoszono dopiero później chcąc
go ściągnąć z powrotem na dwór. Smutne wypadki lat późniejszych nie pozwoliły postawić go znów na czele armii. W końcu
pomyślano, iż jego obecność jest konieczna przy wojsku, by
nowego ducha weń tchnąć i przywrócić zachwianą dyscyplinę.
Było to w roku 1708. Pamiętamy horoskop31, jaki znajomość
intryg i różnych interesów kazała mi postawić księciu de Beauvillier w ogrodach Marly, nim jeszcze deklaracja została publicznie ogłoszona, i widzieliśmy nieprawdopodobne powodzenie piekielnego spisku, najlepiej zorganizowanego ze wszystkich, jakie
kiedykolwiek się zawiązały, przy pomocy kłamstw, podstępów,
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sztuki, zuchwałości niezwykłej, bezwstydnej i dotychczas nie spotykanej, z jaką zdradzano króla, państwo, spisku, co pogrążył tego
księcia w królestwie, nad którym miał panować, i we własnym
jego domu ojcowskim, i to tak dalece, iż wstrętnym i niebezpiecznym było wypowiedzieć choć słowo w jego obronie. Ta ohydna
historia została tak dokładnie opisana w innym miejscu, iż przypomnę ją tylko tutaj. Próba tak niezwykle nowa i okrutna była
ciężkim doświadczeniem dla księcia, który widział wszystkich
zjednoczonych przeciw sobie, za sobą zaś miał tylko prawdę tłumioną przez czary, jakie czynili magicy Faraona. Odczuwał cały
jej ciężar w całej rozciągłości i całą jej ostrość. Przetrzymywał ją
też z całą cierpliwością, wytrwałością, a przede wszystkim z całą
miłością bliźniego, cechującą wybrańca, który szuka we wszystkim tylko Boga, maluczkim się czuje w jego ręku, oczyszcza się
w tyglu danym mu przez tę boską rękę, za wszystko dzięki mu
składa, wielkoduszność swą posuwa tak daleko, iż nie chce czynić
ani mówić nic innego poza tym tylko, co winien jest samemu
sobie, państwu, prawdzie i posuwa swoją nieufność wobec ludzkości tak daleko, iż pozostaje wyrzucona poza granice najbardziej
słuszne i święte.
Tyle cnoty w końcu uzyskało swą nagrodę na tym świecie,
i to tym czystszą, że książę, daleki, by się do tego przyczynić,
nadal trzymał się bardzo na uboczu. Dość już dokładnie wytłumaczyłem wszystko, co wiąże się z tym osławionym przewrotem,
bym mógł się teraz ograniczyć do przypomnienia, że ministrowie
i dwór znaleźli się u stóp tego księcia, panującego teraz nad
sercem króla, dysponującego jego władzą w sprawach publicznych
i w rozdzielaniu łask oraz staraniach o drobne sprawy państwa.
Wtedy to bardziej niż dotychczas, z podwójnym zapałem poświęcił się sprawom rządzenia i studiom nad tym wszystkim, co
pogłębiało jego wiedzę w tym kierunku. Odsunął od siebie wszelkie przyjemności, jakie czerpał z nauk, by podzielić czas między
modlitwy, które skrócił, i studia, które pomnożył, zaś poza gabinetem, między czas poświęcony królowi, względy okazywane pani
de Maintenon a wymogi życia światowego, uczucie do małżonki
a swój dwór, wobec którego chciał być uprzejmy i łatwo dostępny. Im bardziej król go wynosił, tym bardziej książę starał się
ulegać jego woli, im więcej król okazywał mu względów i zaufania, tym lepiej starał mu się odpłacić uczuciem, rozumem i zna-
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jomością rzeczy, szczególnie zaś umiarem dalekim od wszelkich
pożądań i zadufania w sobie, a jeszcze mniej od wszelkiej zarozumiałości. Własne tajemnice i tajemnice innych skrywał głęboko.
Przy tak wielu i tak wielkich zaletach książę ów, tak godny
podziwu, ukrywał jednak pewne swoje tajemne wady wynikające
ze słabości ludzkiej, niektóre nawet dość wstydliwe; trudno było
to pojąć, gdyż nie chciano pamiętać, że był przecież dawniej jakby
wcieleniem występków i wad, ani zastanowić się nad cudem takiej
zmiany i co musiała ona kosztować, kiedy uczyniła z tego księcia
istotę tak bliską doskonałości, że przyglądając mu się z bliska
tylko dziwić się było można, iż nie osiągnął jeszcze szczytu.
Wspomniałem już w innym miejscu o paru z tych małych niedoskonałości, które mimo jego wieku były jeszcze cechami dziecinnymi i z każdym dniem stawały się jednak coraz mniejsze,
można więc było wróżyć, że któregoś dnia znikną zupełnie.
Poważniejszą wadą było to, iż bywały osoby, choć rzadko, dla
których sympatia jego, a nawet dość duża zażyłość nie szły
w parze z szacunkiem, jednak doświadczenie byłoby go pewnie
z tego wyleczyło. Skrupuły, trudności, małostki w pobożności
były coraz mniejsze z każdym dniem, a również z każdym dniem
stawał się w czymś lepszy; przede wszystkim wyleczył się dokładnie z tego, by przekładać pobożność nad wszystkie inne
zalety, a więc mianować ministra, ambasadora, generała bardziej
ze względu na jego pobożność niż zdolności czy doświadczenie.
Wyleczył się także z przywiązywania zbyt dużego znaczenia do
pobożności, przekonawszy się, że istnieją w końcu bardzo przyzwoici ludzie i nadający się do wielu spraw, nie będąc dewotami,
pod płaszczykiem zaś pobożności może się kryć hipokryzja.
Będąc bardzo żywego usposobienia, znosił to u innych i nie
cenił ich przez to mniej. Trudno o człowieka, który by tak lubił
porządek i znał się lepiej na nim ani też tak pragnął przywracać
ład wszędzie, usuwać zamieszanie, a ustawiać rzeczy i ludzi na
właściwych miejscach. Posiadał głębokie wiadomości o tym, co
winno regulować ten ład zgodnie z zasadami, słusznością i rozsądkiem i pilnie przestrzegał, nim jeszcze został panem, by wiek,
zasługa, urodzenie, stanowisko otrzymały należne im miejsce,
właściwe dla każdego z tych atrybutów, i zaznaczał to przy każdej okazji. Opisywanie jego projektów zbyt przedłużyłoby te
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wspomnienia. Wyjaśnianie ich stanowiłoby osobną pracę, lecz pracę,
która kazałaby umrzeć z żalu.
Ta wielka i święta zasada, że królowie są stworzeni dla swego
ludu, nie zaś lud dla królów, tak głęboko wyryła się w jego
sercu, że uczyniła mu wstrętnym luksus i prowadzenie wojny.
Dlatego to czasami za ostro wyrażał się o niej dając się ponieść
prawdzie, zbyt nieprzyjemnej dla uszu towarzystwa, co sprawiało,
iż mówiono czasami ponuro, że książę nie lubi wojny. Sprawiedliwość jego nosiła tę nieprzeniknioną opaskę, która czyni ją
najbardziej pewną. Zadawał sobie trud studiowania spraw przedstawianych do rozsądzenia królowi na Radzie Finansów i Depesz;
jeżeli były poważne, pracował nad nimi wraz ze specjalistami,
z których wiadomości korzystał nie stając się przez to niewolnikiem ich opinii. Przyjmował Komunię świętą przynajmniej co
dwa tygodnie ze skupieniem i pokorą, która uderzała, zawsze
ze wstęgą orderu Sw. Ducha, w kołnierzyku i krótkim płaszczu.
Widywał się ze swym jezuickim spowiednikiem raz lub dwa razy
tygodniowo, czasami bardzo długo z nim rozmawiał, co z czasem
znacznie skrócił, choć częściej przystępował wtedy do Komunii.
Rozmawiał życzliwie, najchętniej na tematy poważne; zawsze
dostosowywał je do swego rozmówcy. Najswobodniejszy był
podczas spacerów; wtedy też jego zalety towarzyskie najbardziej
się uwidoczniały. Jeżeli spotkał kogo, z kim mógł gawędzić o naukowych zagadnieniach, było to dlań przyjemnością, lecz przyjemnością uboczną, traktowaną tylko jako rozrywka, z której mógł
wynieść jakąś korzyść, dyskutując nieco, przeważnie jednak
słuchając. Przede wszystkim szukał rozmów, które przynosiłyby
mu pożytek, i ludzi, których mógł skłonić do mówienia o wojnie
i fortecach, o flocie i handlu, o obcych krajach i dworach, czasem
o jakichś poszczególnych wypadkach, w szerszym jednak znaczeniu, lub też o wydarzeniach i wojnach z czasów zamierzchłych.
Spacery te, z których wiele wynosił dla siebie, zdobywały mu
umysły, serca, wywoływały dlań podziw i budziły wielkie nadzieje. Miast przedstawień, których się dawno wyrzekł, wprowadził
u siebie tanią grę w karty, w której nawet najchudsze mieszki
mogły brać udział, a uczynił to, by jak najwięcej ludzi mogło
dostąpić zaszczytu zasiadania z nim do stolika, przy czym wszyscy
mogli go oglądać. Zawsze był wrażliwy na przyjemności stołu
i polowania. Na tę drugą przyjemność pozwalał sobie z mniej-
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szymi skrupułami, lecz obawiał się swej słabości dia pierwszej, a był uroczym współbiesiadnikiem, gdy już zechciał zasiąść
do uczty.
Znał króla doskonale, szanował go, a pod koniec kochał jak
syn i spełniał przy nim obowiązki dworzanina jak prawdziwy
poddany, który jednak zdaje sobie sprawę z tego, kim jest. Był
bardzo uprzejmy dla pani de Maintenon, okazując jej względy
należne z racji zajmowanego stanowiska. Dopóki żył delfin,
oddawał mu należny szacunek z całą skrupulatnością. Czuć było
w tym przymus, zwłaszcza w stosunku do panny Choin, i skrępowanie wobec całego życia w Meudon. Tyle już powiedziano
o tym, że nie będziemy tu powracać do tego tematu. Książę
podziwiał, co najmniej tyleż co wszyscy, panią de Maintenon, do
której delfin, choć tak wyrafinowany, nie mógł się nigdy przyzwyczaić, co należy mu przypisać za zasługę, i widywał ją tylko
tyle, ile tego wymagała przyzwoitość, a nawet jeszcze rzadziej,
a przecież miał w pannie Choin swoją panią de Maintenon, tak jak
król miał swoją, i tak samo podporządkowywał jej swoje dzieci,
jak król swoje. [Książę Burgundzki] kochał czule braci, zaś swą
książęcą małżonkę z całą namiętnością. Ból po jej stracie przeszył
mu serce do głębi. Pobożność pozwoliła mu się otrząsnąć z tego
bólu, choć z największym wysiłkiem. Ofiara była całkowita, lecz
krwawa. W tym strasznym cierpieniu nie było nic niskiego, nic
małego, nic nieodpowiedniego. Człowiek nieprzytomny z bólu
zmuszał się, żeby zachowywać zewnętrzny spokój, i uginał się pod
tym brzemieniem. Dni jego cierpienia zostały wnet skrócone. Podobnie zachowywał się podczas swojej choroby. Nie sądził, że
zdoła się z niej podnieść, dyskutował o tym z lekarzami; żywił to
przekonanie, nie ukrywał, na czym je opiera; mówiono już o tym
niedawno, zaś wszystko, co odczuwał od pierwszego do ostatniego
dnia, utwierdzało go jeszcze w tej pewności. Jak straszna była
ta pewność o końcu małżonki i jego własnym! Lecz, wielki Boże,
jakiż obraz dałeś w nim i czemuż nie można jeszcze teraz odkryć
spraw równie ukrytych i tak wzniosłych, że tylko Ty, Boże, mogłeś je wyjaśnić i znać pełną ich cenę! Co za naśladowanie Jezusa
Chrystusa na krzyżu! Nie mówimy tu tylko o śmierci i cierpieniu; naśladowanie to poszło znacznie dalej. Jakże wzruszający,
lecz pełen spokoju widok! Jak wielkie oderwanie od rzeczy ziemskich! Jak wielki objaw Łaski to pogodzenie się z utratą berła
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i oczekiwaniem chwili, kiedy zdawać przyjdzie sprawę z życia!
Jakże doskonałe pogodzenie się z wolą Bożą! Jaka gorąca
miłość Boga! Jak jasny obraz własnej nicości i grzechów! Jaka
ufność w nieskończoność miłosierdzia! Jaka zbożna i pokorna
obawa! Jakaż nadzieja pełna umiaru! Jakiż mądry spokój! Jaka
lektura i modlitwy bezustanne! Jakież gorące pożądanie ostatnich
sakramentów! Jak nieprzezwyciężona cierpliwość! Jaka łagodność, bezustanna dobroć okazywana każdemu, kto się doń zbliżył!
Jak czysta miłość, która kazała mu niecierpliwie wyglądać
chwili połączenia się z Bogiem! Francja upadła wreszcie pod
obuchem tej ostatniej kary; Bóg jej ukazał władcę, na którego
nie zasłużyła. Ziemia nie była godna go nosić, dojrzał do szczęśliwości wiecznej.
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KSIĄŻĘ I KSIĘŻNA DE BERRY

[W roku 1712, niedługo po śmierci teścia, umiera księżna Burgundzka,
w parę dni potem książę, jej mąż. Teraz następcą tronu zostaje książę
de Berry, ożeniony z córką księcia Orleańskiego. Jest to ostatni z synów
delfina mogący dziedziczyć tron francuski, gdyż trzeci, książę Andegaweński, został królem hiszpańskim pod imieniem Filipa V. Wojna sukcesyjna hiszpańska już od 1711 i 1712 roku traci na znaczeniu, gdyż przeciwnicy prowadzą tajne rokowania pokojowe. Wreszcie w roku 1714 zawarty zostaje pokój; Filip V utrzymuje się na tronie hiszpańskim, ale
traci Niderlandy i posiadłości we Włoszech.]

Książę de Berry był średniego wzrostu, jak większość mężczyzn,
dość otyły, i to wszędzie; miał włosy i zarost blond, twarz świeżą,
dość piękną, tryskającą zdrowiem. Był stworzony do towarzystwa
i przyjemności, za którymi przepadał. Najlepszy z ludzi, łagodny,
współczujący, dostępny, bez wyniosłości i pychy, lecz nie bez godności ani poczucia swego stanowiska. Umysł miał przeciętny, bez
szerszych horyzontów i wyobraźni, lecz dużo zdrowego rozsądku
i prawości. Posiadał jasny sąd, umiał słuchać i słyszeć, i wybrać
właściwe postępowanie spośród najprzeróżniejszych możliwości.
Kochał prawdę, sprawiedliwość, rozsądek; wszystko, co było
sprzeczne z zasadami religii, sprawiało mu wielką przykrość. Nie
odznaczając się wielką pobożnością, nie był jednak wyzbyty stanowczości i nienawidził wszelkiego przymusu. To właśnie kazało
się obawiać, że nie będzie tak giętki, jakim chciano by widzieć
trzeciego syna Francji, który nie chciał za nic słyszeć w najwcześniejszej młodości, iż istnieje jakakolwiek różnica między
nim a starszym jego bratem, i którego napady złości budziły lęk.
Był najpiękniejszym i najmilszym z trzech braci i stąd też
najbardziej lubiany, pieszczony, najsilniej atakowany przez świat,
a że z natury był otwarty, swobodny, wesoły, mówiono za jego
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młodości jedynie o jego ciętych odpowiedziach udzielanych pani
i panu de la Rochefoucauld, którzy atakowali go co dzień. Nic
sobie nie robił z wychowawców i nauczycieli, często i z kar;
nigdy nie umiał nic poza sztuką czytania i pisania i nie nauczył
się niczego od chwili, kiedy został uwolniony od przymusu nauki.
To sprawiło, iż trzeba było zaostrzyć system nauczania, a to
z kolei przytępiło mu umysł, osłabiło odwagę i było przyczyną
nieśmiałości tak wielkiej, że stał się niezdolny do niczego, nawet
do rzeczy, których przyzwoitość wymagała ze względu na jego
stan; nie wiedział nawet, co ma mówić ludziom, których nie znał
dobrze, i nie śmiał ani odpowiadać, ani coś uprzejmego powiedzieć
w obawie, że powie coś głupiego. Uwierzył w końcu, iż jest głupcem, niezdolnym do niczego. Czuł to i bolał nad tym. Można
przypomnieć w związku z tym, co opowiadano o jego przygodzie
w parlamencie i z panią de Montauban. Pani de Saint-Simon,
z którą był zupełnie szczery, nie zdołała wpłynąć na zmianę jego
mniemania o sobie i prawdą jest, że ten brak zaufania we własne
siły wiele złego mu wyrządzał. Uważał, że zawiniło tu niewłaściwe wychowanie, którego racje rozumiał, lecz nie pozostawiło mu
to w sercu czułych uczuć dla tych, którzy byli odpowiedzialni za
ten stan rzeczy.
Zaczął życie z panią de Berry, jak zaczynają prawie wszyscy
ci, których się żeni, gdy są bardzo młodzi i zupełnie jeszcze
niedoświadczeni. Zakochał się w niej niezmiernie, co w połączeniu z wrodzoną łagodnością i uprzejmością sprawiło zwykle
widywany skutek, czyli zepsuło ją całkowicie. Niewiele trzeba
było czasu, by zdał sobie z tego sprawę, jednak miłość była silniejsza. Znalazł w niej kobietę wyniosłą, dumną, porywczą, niezdolną do odwzajemnienia jego uczuć, pogardzającą nim i dającą
mu to odczuć, gdyż była nieporównanie mądrzejsza od niego,
poza tym wielce fałszywa i całkowicie zdecydowana na wszystko.
Szczyciła się nawet jednym i drugim, a także tym, że kpi sobie
z religii, i naśmiewała się pogardliwie z księcia, gdyż był pobożny. Wszystko to bolało go bardzo. To, co zrobiła, by go poróżnić
z księciem i księżną Burgundzką, a co jej się nie udało, gdy
chodziło o dwu braci, oburzyło go w końcu. Jej miłostki zaczęły
się tak szybko, były tak częste, tak mało ukrywane, że nie mógł
udawać przed sobą, że ich nie widzi. Jej codzienne rozmówki
z księciem Orleańskim przeciągające się bez końca, w których
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czuć było skrępowanie, jeżeli tylko mąż był przy nich obecny
jako trzeci, wyprowadzały go zupełnie z równowagi.
Wybuchały między nimi awantury gwałtowne i powtarzające
się sceny. Podczas ostatniej, jaka miała miejsce w Rambouillet,
zdarzyło się tak nieszczęśliwie, iż księżna dostała kopniaka w siedzenie i usłyszała groźbę, iż zostanie zamknięta w klasztorze na
resztę życia; kiedy zaś książę zachorował, jak dziecko kręcił się
koło króla opowiadając mu o swych zmartwieniach i prosząc, by
zechciał go uwolnić od księżny. To już wystarczy — szczegóły
byłyby zbyt nędzne i ohydne — wystarczy, jeżeli tu przytoczę
tylko jeden.
Chciała za wszelką cenę być porwaną z samego dworu przez
de la Haye, koniuszego księcia de Berry, którego uczyniła swym
szambelanem. Najbardziej szalone i namiętne listy w tej sprawie
zostały przechwycone, a projekt taki wystarcza, by wyrobić sobie
sąd o głowie, w jakiej powstał i która przemyśliwała, by go jak
najszybciej urzeczywistnić, zwłaszcza gdy się ma na uwadze osobę
króla, jej ojca oraz małżonka w pełni sił i zdrowia. Spotkamy się
jeszcze z niejedną jej sprawką w dalszym ciągu tych Pamiętników. Śmierć księcia de Berry [1714] była więc dla niej raczej wyzwoleniem niż ciosem. Była w ciąży, miała nadzieję urodzić syna
i spodziewała się korzystać w pełni ze swej wolności, uwolniona
od tego, co sprowadzało na nią tyle przykrości ze strony króla
i pani de Maintenon, którzy nie będą się teraz, jak sądziła, tyle
zajmować jej prowadzeniem. Księżna uczyniła wszystko, co było
w jej mocy, by odebrać wiarę mężowi, który był głęboko religijny
i niezwykle prawy. Prześladowała go za to, że suszył i zachowywał posty, których nie lubił, lecz przestrzegał skrupulatnie. Szydziła z niego z tej przyczyny tak złośliwie, że acz rzadko, czasami
je łamał z miłości dla żony, chcąc się jej podobać, i z obawy przed
jej docinkami, a że nigdy nie osiągała swojego celu bez walki
ani bez tego, by wszyscy mogli zauważyć, jak książę nad tym
cierpi i jakie wyrzuty sumienia odczuwa, dawało jej to powód
do nowych drwin, które go doprowadzały do rozpaczy. Jego
wrodzone poczucie sprawiedliwości nie mniej przyczyniało mu
cierpień, kiedy przy pomocy awantur zmuszała go do jawnych
niesprawiedliwości w stosunku do jego własnych domowników,
gdyż jeśli chodzi o jej domowników, i tak nie ośmieliłby się nic
powiedzieć. Inne przyczyny, bardziej interesujące, bez przerwy
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wystawiały jego cierpliwość na próbę i często był o krok od
najstraszniejszego wybuchu. Nie uznawała posiłków bez picia
i często jej się zdarzało upić się tak bardzo, że traciła przytomność
i oddawała wszędzie to, co zjadła, a jeżeli czasami pozostawała
trzeźwa, to tylko za jakąś cenę. Obecność księcia de Berry, księcia
i księżnej Orleańskich czy też pań, z którymi nie była wcale
w zażyłych stosunkach, nie powstrzymywała jej wcale. Miała
nawet za złe księciu de Berry, że jej nie naśladuje. Często traktowała swego ojca z wyniosłością, która budziła przerażenie.
Strach przed królem nie pozwalał jej traktować tak samo matki,
lecz sposób postępowania z nią wystarczał; tak więc żadne z trojga, mąż ani rodzice nie ośmielili się w niczym jej sprzeciwić,
a tym bardziej zwracać uwagę, jeżeli zaś już kiedyś jakiś ważny
i pilny powód ich do tego zmusił, następowały okropne sceny
i zarówno ojciec, jak i mąż musieli w końcu ustąpić i błagać
o przebaczenie, które drogo przychodziło im okupić.
Choć na tak wysokim stanowisku trudno jej było mieć miłostki,
jednak miała ich kilka, nie krępując się zbytnio. W końcu dopadła
de la Haye'a, który z pazia królewskiego został osobistym koniuszym księcia de Berry. Był wysoki i suchy, ściśnięty w talii,
o twarzy jakby odartej ze skóry, minie głupiej i pyszałkowatej,
mało sprytny, dobry jeździec; dzięki księżnie szybko zrobił fortunę zyskując przy poparciu swego pana coraz wyższe stanowiska.
Absolutnie wszyscy w Marly zauważyli spojrzenia, jakie ze sobą
wymieniali, i niczyja obecność ich od tego nie wstrzymywała.
W końcu trzeba wszystko powiedzieć, gdyż ta rzecz mówi za
siebie: chciała, by de la Haye porwał ją z Wersalu i zawiózł do
Holandii, podczas gdy jeszcze książę de Berry i król byli w pełni
sił i zdrowia. De la Haye mało nie umarł ze strachu na taką
propozycję, którą mu osobiście przedstawiła, ona zaś z wściekłości, słysząc jego wykręty, od zaklęć i próśb naglących przeszła
do wymyślań, rzucając mu w twarz wszystko, co wściekłość mogła
jej podsunąć i co potoki łez pozwoliły jej wypowiedzieć. De la
Haye nie mógł się wykpić z tego, szturmowany przez ataki, to
czułe, to wściekłe. Był w najstraszliwszym kłopocie. Ale paniczny
strach przed tym, co może jeszcze zrodzić szaleństwo tak nieprzytomne, zmusił go sprytnie do zachowania tajemnicy, by nic mu
nie było można udowodnić na wypadek, gdyby popełniła jakieś
głupstwo. Sekret został wiernie dochowany, poczyniono niezbędne
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przygotowania. De la Haye jednak nie śmiał się ulotnić, raz ze
względu na księcia de Berry, po drugie zaś ze względu na towarzystwo dworskie, które, nie wiedząc wprawdzie nic o tych nieprawdopodobnych wariactwach, wiedziało jednak o łączących ich
stosunkach. Kiedy wreszcie księżna de Berry, czy to oprzytomniawszy trochę, czy też straciwszy nadzieję, że przekona de la
Haye'a, ujrzała, że to jej prześladowanie męczy ich tylko nawzajem, zrezygnowała ze swych zamiarów. Wszelako namiętność jej
trwała aż do śmierci księcia de Berry i jeszcze jakiś czas później.
Oto osoba, którą uczynił powiernikiem swego serca i duszy książę Orleański, który znał dokładnie całą tę historię i denerwował się okropnie, choć nie obawiał się porwania, wiedząc, iż jest
niewykonalne i że de la Haye nie ma najmniejszego zamiaru się
kompromitować. Obawiał się jedynie rozgłosu i awantur, gdyż
nie było rzeczy, której by nie można się było spodziewać po
osobie tak niezrównoważonej. Atoli i przedtem, i potem była,
dopóki żyła, depozytariuszką tajemnic ojca, i innych jeszcze,
w związku z wydarzeniami w owym czasie.
Zawsze doznawała od księżnej Orleańskiej tylko łagodności,
przyjaźni, obsypywana była prezentami. Nie była zresztą prawie nigdy przy niej. Nigdy nie była więc narażona na te drobne
przykrości, które gniewają czasami dzieci. Jednak pycha jej była
tak wielka, że uważała sobie za ujmę, iż jest córką bastardki,
dlatego też czuła dla matki wstręt i pogardę, której nie starała
się ukrywać po swym małżeństwie, i postawiła sobie za cel,
by uczucia te wpoić również księciu Orleańskiemu. Pycha jej
matki niczym była w porównaniu z jej pychą. Przed i po swym
ślubie trwała w przekonaniu, iż w całej Europie nie było nikogo prócz niej, kogo mógłby poślubić książę de Berry, i że
oboje są sobie równi. Powiedziałem w swoim czasie, że książę
Orleański opowiadał jej o wszystkich pertraktacjach dotyczących
tego małżeństwa, gdyż nie umiał nic przed nią ukryć, ona sama
opowiedziała mi o tym mnóstwo szczegółów w Saint-Cloud, gdy
małżeństwo zostało już ogłoszone, bym musiał zdawać sobie sprawę z tego niebezpiecznego zaufania, nie mogła więc nie wiedzieć o wielkich trudnościach, jakie trzeba było przezwyciężyć.
Wiemy też, jaką wdzięcznością mi za moje starania zapłaciła. Nie
minęło więcej niż trzy miesiące, a już okazała się najzupełniej
niewdzięczna względem tych, którzy się do tego małżeństwa
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przyczynili, i podczas sceny, jaką urządziła jej pani Lévis, którą
w tak okrutny sposób oszukała w związku ze sprawą stanowiska
pierwszego koniuszego księcia de Berry, nie mogła się powstrzymać, by jej nie powiedzieć, że oburzona jest bardzo, na myśl,
by taka jak ona osoba mogła mieć jakieś zobowiązania wobec
kogokolwiek, dlatego nienawidzi wszystkich, którzy odegrali jakąś
rolę przy jej ślubie, i to tak, że nigdy im tego nie wybaczy.
Na to pani Lévis, zapominając o wszelkim szacunku i tracąc
pomiarkowanie, potraktowała ją tak, jak na to zasłużyła, i później,
publicznie, odpowiednio się do niej odnosiła. Księżna de Berry,
jak powiedziano, lękliwa w drobnostkach, a zarozumiała i pyszna,
czuła się tym zmieszana w najwyższym stopniu i czyniła jej
przez pośredników niezliczone, choć bezskuteczne awanse, by
uwolnić się od tego, na co nie śmiała się poskarżyć.
Postępowanie jej zraziło wreszcie króla i panią de Maintenon; przestali się o nią troszczyć po niezliczonych, równie mocnych, jak i bezskutecznych reprymendach i groźbach, zwłaszcza
od śmierci księcia de Berry. Delfinowa na długo, nim zmarła,
przestała się w to mieszać. Dla oka ludzkiego król traktował
księżnę de Berry uprzejmie, choć zimno; pogardzał nią tak samo
jak i pani de Maintenon. Król znosił księżnę z konieczności,
co do pani de Maintenon, to nie widywała jej więcej. Bała się
obojga jak ognia i w ich obecności była milcząca i zakłopotana
do najwyższego stopnia, nawet w towarzystwie i w obecności
króla. Te kwasy skrupiały się na księciu Orleańskim, bo mu zarzucano, że wprowadził króla w błąd dając jego wnukowi córkę,
którą przecież musiał znać dobrze. Poza tym potępiano go i pogardzano nim za słabość i tak stałą przyjaźń, jaką jej okazywał,
choć nie zdała się na nic.
Jedyną osobą, do której księżna de Berry miała całkowite
zaufanie, była pani de Mouchy32, której obyczaje i charakter
w pełni na to zasługiwały. Poza miłostkami i łakomstwem miała
ona talent i inwencję do najwstrętniejszych pomysłów, zuchwalstwo niezrównane i chciwość, dla zaspokojenia której nie cofała
się przed niczym. Uruchamiała całą inteligencję, sztukę i przebiegłość, byle dojść do celu. Cokolwiek czyniła i mówiła, choćby rzeczy najbłahsze, zawsze zysk jakiś miała na oku. Jej mąż,
dobrze urodzony, był tak samo nikczemnie interesowny i pochwalał wszystko, co czyniła, byleby coś mieć z tego.
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[W roku 1714 umiera także książę de Berry. Ponieważ następca tronu,
syn księcia Burgundzkiego, późniejszy Ludwik XV, ma lat cztery, przeto
na wypadek śmierci króla jest dwu kandydatów na stanowisko przyszłego
regenta: książę Orleański i nieślubny syn króla, książę du Maine. Jego
dawna wychowawczyni i on sam szerzą pogłoski o otruciu wnuków królewskich przez dążącego do władzy księcia Orleańskiego. Jeszcze w 1712
roku, po śmierci księstwa Burgundzkich, tłum lżył go na ulicach jako
truciciela, on zaś sam domagał się od króla, by wszczął śledztwo, a nawet aresztował go.]
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TESTAMENT KRÓLA.
KSIĄŻĘ DU MAINE KSIĘCIEM KRWI (1714)

Pora już przejść do testamentu królewskiego, który miał się
ukazać przy zachowaniu tak osobliwych środków ostrożności, odnoszących się zarówno do głębokiej tajemnicy okrywającej jego
istnienie, jak i treści, co miało zapewnić nienaruszalne bezpieczeństwo tego aktu. Król starzał się, chociaż na zewnątrz niewidocznie, jednak ci, którzy widzieli go z bliska, zaczynali już
od jakiegoś czasu odczuwać obawę, iż nie pożyje długo. Nie
tu miejsce rozwodzić się o zdrowiu, do tej pory tak krzepkim
i zawsze jednakowym; wystarczy, jeżeli powiemy, iż teraz budziło ono głuche obawy. Król przybity najboleśniejszymi przeciwnościami losu, gdy tak długo rządził nim wszechwładnie, tym
silniej odczuwał nieszczęścia domowe. Wszystkie dzieci odeszły
przed nim i porzuciły go na pastwę najczarniejszych myśli.
Oczekiwał w każdej chwili podobnej śmierci. Miast pociechy
w zmartwieniach w najbliższym otoczeniu i wśród ludzi, których
ciągle widywał, znajdował jedynie powody do nowych zmartwień.
Prócz Mareschala, pierwszego chirurga, który ustawicznie usiłował wyleczyć go z podejrzeń, pani de Maintenon, książę du
Maine, Fagon, Blouin i inni najważniejsi pokojowcy, zaprzedani
bastardowi i jego dawnej guwernantce, starali się jedynie te
obawy zwiększyć, co w rzeczy samej nie było trudne. Nikt nie
wątpił i nie mógł naprawdę wątpić, iż działała tu trucizna, a Mareschal, równie tego pewien jak oni, upierał się przy przeciwnym
zdaniu tylko dlatego, iż chciał uwolnić króla od daremnego niepokoju, który mógł mu tylko wiele złego wyrządzić. Jednak pan
du Maine zbyt wiele miał korzyści w utrzymywaniu króla w tym
strachu, pani de Maintenon również, zarówno by zaspokoić swą
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nienawiść, jak przysłużyć się tym, których najbardziej kochała,
a cała okropność tej nienawiści dzięki ich machinacjom spadała
na jedynego pełnoletniego księcia [Orleańskiego] z królewskiego
rodu, którego zdecydowanie chcieli zniszczyć, żeby zająć jego
miejsce, a król, podtrzymywany ciągle w tym mniemaniu, mając
zawsze przed oczami księcia, którego mu ukazywano jako sprawcę zbrodni, nieraz i przy stole, i w swym gabinecie czuł, co
łatwo można sobie wyobrazić, ciągle wzmagający się wewnętrzny
niepokój.
Wraz z dziećmi i w ten sam sposób utracił księżnę [Burgundzką], której nikt i nic nie mogło mu zastąpić, która była
duszą i ozdobą dworu, a poza tym całą jego przyjemnością, radością, miłością, wszystkim, co radowało króla, gdy nie występował publicznie. Nigdy nie zżył się z nikim tak jak z nią; pisałem już poprzednio, jak dalece była z nim spoufalona. Nic nie
mogło zapełnić tak wielkiej pustki; gorycz po jej stracie coraz
bardziej stawała się piekąca i ani na chwilę nie mógł od niej się
uwolnić. Ten nieszczęśliwy stan sprawiał, że począł szukać pociechy, gdzie się tylko dało, ulegając coraz bardziej wpływowi pani
de Maintenon i pana du Maine. Ich oddanie, bez żadnej zewnętrznej rysy, ich skrytość pogłębiały ufność u króla. Od dawna już
posiedli sztukę przekonania króla, iż książę du Maine, choć obdarzony dużą inteligencją i zdolnościami do prowadzenia spraw
państwowych, a w mniemaniu tym utrzymywały króla różne
drobne pociągnięcia dokonane przez niego podczas piastowania
ostatnich urzędów — szczegóły były zawsze wielką słabością
króla — udało im się przekonać go, iż książę du Maine nie
żywi żadnych zamiarów, nie ma żadnych ambicji, nawet niezdolny jest do ich posiadania, zajęty jedynie, jako dobry ojciec
rodziny, swymi dziećmi, dba o stanowisko tylko ze względu na
chwałę króla, do którego jest przywiązany i kocha z całego serca,
poza tym jest samą prostotą i szczerością. Prawy, okrąglutki,
bez żadnych ukrytych zakamarków, cały dzień poświęca swoim
obowiązkom, by mu się przypodobać, poza czasem przeznaczonym na modlitwę i dewocje; odpoczywa jedynie na polowaniu
i tylko w kółku najbliższych okazuje wrodzoną wesołość i wdzięk
swego umysłu, nie wiedząc przeważnie nic o tym, co się dzieje
na dworze czy w świecie.
Wszystko to niezmiernie podobało się królowi i sprawiało, że
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czuł się bardzo swobodnie ze swym synem, zresztą najbardziej
ukochanym ze wszystkich dzieci. Zawsze blisko króla, książę
du Maine bawił go opowiastkami i żartami, w czym nikt mu
nie dorównywał, opowiadając z takim wdziękiem i łatwością, iż.
zdawać by się mogło, że każdy potrafi to samo. Przy tym równie
zręczny w szkodzeniu, umiał w okrutny sposób odkryć i wyszydzić każdą śmiesznostkę, a wszystko to z umiarem, zależnie od
chwili, okazji, humoru króla, którego znał doskonale, i zależnie
od momentu, posuwając się daleko lub powstrzymując tak zręcznie, naturalnie i z takim wdziękiem, że można by przypuszczać,
iż działa bez żadnej ukrytej myśli. Przy tym, kiedy chciał, umiał
odgrywać doskonałą pantominę. Jeżeli do tych talentów doda się
inne cechy jego charakteru, będzie można zrozumieć z przerażeniem, jaki to grzechotnik wcisnął się w najbliższe otoczenie króla..
Kiedy obaj bastardzi, działając w całkowitym porozumieniu,,
wcisnęli się tak dalece do jego umysłu i serca, a dopiero co była
mowa, w jakim stanie znajdował się król, zrozumieli, że nadeszła
chwila, by skorzystać ze sprzyjających warunków, dobrze bowiem czuli, iż nie mogły trwać wiecznie. Jeżeli już sama korona
nie była celem ich zamierzeń, a chyba trudno o tym wątpić po
tym, co już powiedziano o edykcie, na podstawie którego ba'stardzi mogli do niej pretendować, chcieli co najmniej uzyskać
wszystkie zaszczyty, o których już mówiono, zapewniając sobie
równocześnie, na ile się da, potęgę, która by w razie śmierci
króla dała im na tyle mocne stanowisko, że mogliby nie tylkozachować wszystko na stałe, ale i zmusić regenta, by we wszystkim się z nimi liczył.
Wszystko im sprzyjało w tych szerokich zamierzeniach. Sami
już przygotowali sobie drogę przy pomocy ohydnych oszczerstw,,
których sztukę posiedli i pielęgnowali tak troskliwie, aby oczernić jedynego księcia, którego prawa do regencji nie mogły być
zaprzeczone. Przy pomocy podstępów i intryg ciemnych, lecz
zawsze czujnych, udało im się przekonać ignorantów i prostaków, zasiać ziarno podejrzeń w umysłach ludzi, uczynić go ca
najmniej podejrzanym dla wszystkich, tak w Paryżu, jak i w prowincjach, a więcej jeszcze na dworze, gdzie nikt nie chciał już
i nie śmiał zbliżyć się do księcia Orleańskiego. Pogłoski te nie
mogły trwać wiecznie; mówienie i rozmowa ciągle na jeden
temat w końcu musi znudzić. Temat ten więc upadł po jakimś
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czasie, lecz wnet znów powrócił z nową siłą. Nie umiano już
mówić o czym innym, nie wiedząc właściwie, dlaczego znów do
tej sprawy powrócono; a podmuchy huraganu jawiły się wciąż
budzone przez tych samych sprawców, co pierwsi je wywołali.
Przypływy te były im wielce pomocne w utrzymywaniu króla
w stałym przerażeniu; opowiadali mu o tym, co rzekomo słyszano, i utrzymywali go w najgorszym mniemaniu o jego bratanku, o czym sami, bez tego pretekstu, nie ośmieliliby się mówić
mu często. Dzięki takiemu postępowaniu, w którym byli im pomocni ludzie ze służby pałacowej, utwierdzali króla w tej opinii,
powołując się na ogół, ogół zaś przekonywali do niej powołując się na króla. Skutkiem takiego postępowania coraz bardziej
stawało się widoczne na dworze, że król boczy się na bratanka,
oni zaś umieli wiadomość o tym publiczną uczynić. Nie trzeba
było więcej, by znaczniejsi dworzanie poczęli się także nań boczyć, a za ich przykładem i inni, czy to żywiąc wobec księcia
Orleańskiego jakieś podejrzenia, czy też bojąc się o własną skórę.
Najlepsi nawet byli bardzo nieśmiali widząc panią de Maintenon
i pana du Maine w każdym zakamarku dworu. Ten sam duch
panował w Paryżu i rozprzestrzeniał się w prowincjach. Poruszano tymi sprężynami, jak chciano. Cóż mógł im przeciwstawić
osamotniony książę w okropnej sytuacji, w jakiej go postawiono?
Jak udowodnić coś przeciwnego, i to takiego rodzaju; co zrobić
poza tym, by oczyścić się w oczach króla, który tak źle został
przeciw niemu usposobiony, lub też w oczach ludzi, albo głupich, albo złych, albo nieśmiałych? Czyż mógł książę du Maine
mieć łatwiejsze zadanie? Wiedział on o tym dobrze i pani de
Maintenon również, a kiedy tylko przekonali się, że sprawy tak
stoją, nie zwlekali już, by wstąpić na drogę mającą ich doprowadzić do uzyskania tego, co sobie postanowili na teraz i na
później.
Im lepiej znali króla, tym więcej przywilejów uzyskiwali dla
bastardów, przywilejów, o jakich dotychczas nikomu się nie
śniło. Im więcej zdawali sobie sprawę, jak dalece król posuwa
się w swojej słabości, czułości i wspaniałomyślności wobec nich,
tym lepiej czuli przy każdym sukcesie, że jest on bardziej zdobyczą niż darem, czemu dawne zasady króla, o czym już mówiono, mocno się sprzeciwiały, że wydarli go raczej, niż otrzymali, i że to, co uzyskali, zawdzięczają zręczności, podstępowi,
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wytrwałości, postępowaniu krok za krokiem, jeżeli można użyć
tego powiedzenia, a przede wszystkim niechęci ciągłego odmawiania uparcie żądającemu człowiekowi, którego darzy się miłością, którego miłości się pragnie i z którym się spędza najswobodniejsze chwile w zaciszu domowym.
Te rozważania, szczególnie to ostatnie, doprowadziły ich do
innych. Nie chodziło już o stanowiska, o gubernatorstwa, dożywocie, jeszcze mniej o zaszczyty, wyróżnienia, rangi. Czułe
uczucia króla ułatwiły zdobycie pierwszych, wspaniałomyślność,
wspomagana przez ich przebiegłość, wydarła stopniowo następne.
Przypominali sobie ze strachem wszystko, co się wydarzyło przy
przyznaniu rangi dzieciom księcia du Maine, i jak to niewiele
brakowało, by nie spotkała ich hańba odwołania tego, co im się
udało uzyskać. Wszystkie te rzeczy były już wyczerpane, gdyż
doszły do najwyższych granic. Książęta krajowi i obcych dynastii, marszałkowie Francji, nawet ambasadorowie i kardynałowie czuli się głęboko urażeni, lecz nie była to rzecz, która by
mogła klikę powstrzymać, zaś król mimo niechęci tylekroć okazywanej poddał się w końcu we wszystkich sprawach.
Teraz zapragnęli zupełnie czegoś innego. Stać się tym, czym
stać się nie można będąc tym, czym się jest; z kreatury, choć
ukoronowanej, zrobić kreatora; zaatakować książąt krwi w ich
prawach najwznioślejszych, najbardziej wyróżniających ze wszystkich ludzi, wprowadzić najbardziej tyrańskie, niesłychane, najbardziej niebezpieczne ze wszystkich praw; unicestwić przepisy
najstarsze i najświętsze; zakpić sobie z korony; dotkliwie znieważyć cały naród; wreszcie, wmówić to okropne dzieło człowiekowi, aby ten, który nie może rozkazywać naturze, stworzył to,
co nie jest sobą; wmówić przywódcy jedynego rodu, tak bardzo
zainteresowanego w tym, by chronić owo prawo, dzięki któremu
jedynie jest królem, a jego dzieci po nim, i to królem narodu
najbardziej przywiązanego do tego prawa i najbardziej uległego;
pohańbić ten naród i obalić to wszystko, co było dlań najbardziej święte, aby uwieńczyć jak tylko by się udało podwójne
cudzołóstwo, które on pierwszy uczynił jawnym, odkąd istnieją
Francuzi, a które do tej pory pozostawało ukryte u wszystkich
narodów, nawet dzikich. Były to zakusy niebywałe, a jeżeli nie
obejmowały wszystkiego, to dlatego tylko, że nie mogli wysuwać dalszych żądań bez obawy, iż sami zostaną pogrzebani pod
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gruzami rozwalonego przez nich gmachu, przy czym mogliby
stracić to, co już do tej pory udało im się zdobyć.
Widzieli więc tylko testament króla, podyktowany przez nich
samych, spodziewając się, iż zostanie utrzymany w mocy dzięki
szacunkowi, jaki wzbudzał testator, oraz przez wzmocnienie stanowiska, jakie spodziewali się uzyskać. Nie znaczyło to, że książę
du Maine nie wiedział, jaki jest zwykle los takich zabiegów;
jednak jego sytuacja również nie była zwyczajna dzięki temu
wszystkiemu, co przez podstęp i umiejętne wygrywanie różnych
kart od dawna przygotowywał. Potrafił, jak to już wyjaśniono,
przekonać króla i większość co znaczniejszych ludzi, jak ohydnie
postępuje książę Orleański, a mniemanie takie było dlań wielce
użyteczne. Teraz należało tylko zebrać owoce swych wysiłków.
Widziano już, dzięki temu, co wyniknęło się królowi, gdy
mówił do pana du Maine o tym, co uczynił, aby mu ułatwić po
sobie dostęp do tronu, przez ton, jakiego użył, i wyraz twarzy,
na który wszyscy obecni zwrócili uwagę, widziano, powtarzam,
jak bardzo wbrew niemu została mu ta niebywała koncesja
przemocą wydarta. Przekonamy się teraz, że ów monarcha najbardziej opanowany pod słońcem dał najzupełniej przejrzeć swe
uczucia, jeśli idzie o testament. Parę dni wcześniej, nim wieść
o tym gruchnęła, pełen myśli o wydartych mu dopiero co prawach książąt krwi, zręczności, z jaką zmuszono go do przekazania prawa dziedziczenia tronu i niebywałego wyniesienia swych
bastardów, patrzał na nich w swym gabinecie, w otoczeniu szczupłego grona pokojowców, d'Antina i d'O, i nagle zaczął do nich
mówić tonem gorzkim, w którym czuć było pogardę, kierując
słowa i surowe spojrzenie na pana du Maine: „Macie, co chcieliście, ale pamiętajcie, że mimo wielkości, jaką wam dałem i jaką
zachowacie, póki żyję, nie będziecie niczym po mnie, i wtedy
będzie czas pokazać, jeśli potraficie, czy jesteście naprawdę tym,
czym was uczyniłem." Wszyscy obecni zadrżeli na ten grom, tak
nagły, nieoczekiwany, tak dziwny, zważywszy usposobienie króla
i jego zwyczaje, odsłaniający naiwnie bezgraniczną ambicję księcia du Maine i gwałt, jakiego dokonał na chwiejnym królu, który
teraz tak wyraźnie wyrzucał to sobie, swemu zaś bastardowi
ambicję i despotyzm.
Wówczas to spadła zasłona przed całym owym otoczeniem,
dotąd tak zaskoczonym, zdumionym, zmartwionym zmianami tak
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zasadniczymi i nieprzerwanie przeprowadzanymi przez pana du
Maine w tymże otoczeniu; to, co nastąpiło w dwa dni później,
usunęło do reszty zasłonę. Konsternacja pana du Maine zdała
się bezgraniczna po wybuchu tak nagłym i nie spowodowanym
niczyim odezwaniem. Król dał w zupełności folgę samemu sobie.
Wszyscy obecni, nie odrywając wzroku od posadzki, wstrzymali
oddech. Milczenie panowało przez czas wyraźnie za długi. Przerwano je dopiero, gdy król przeszedł do garderoby, i każdy odetchnął. Widać było, że był bardzo zasmucony tym, do czego go
zmuszono. Ale, podobny kobiecie, która rodzi bliźnięta, wydał
na świat dopiero jednego potwora, a nosił drugiego, którego
musiał urodzić, który mu sprawiał męczarnie, a nie dawał ulgi
w udręce spowodowanej pierwszym.
Było to w Wersalu. W niedzielę 27 sierpnia [1714] weszli do
jego gabinetu de Mesmes33, pierwszy prezydent, i Joly de Fleury,
prokurator generalny, których wezwał po powstaniu z łoża. Poprzednio odwiedzili kanclerza w jego mieszkaniu i ustalili mechanizm straży nad depozytem. Gdy został sam z nimi, król dobył
z szuflady, od której klucz nosił, duży i gruby pakiet zamknięty
na siedem pieczęci (nie wiem, czy pan du Maine zamierzał naśladować tajemniczą księgę Apokalipsy, by wzbudzić cześć boską
dla pakietu) i rzekł do przybyłych: ,,Panowie, oto mój testament.
Ja jeden wiem, co zawiera. Oddaję go wam, żeby go strzegł
parlament. Nie mogę dać wam większego dowodu szacunku
i zaufania, jak wręczając ten depozyt. Przykład moich królewskich przodków i testamentu mego króla ojca nie pozwala mi
być nieświadomym, co się z tym stać może. Tego jednak chciano,
o to mnie dręczono, nie dano mi spokoju, cokolwiek mówiłem,
a więc — kupiłem sobie spokój. Oto jest, bierzcie go, niech się
z nim dzieje, co chce! Przynajmniej mam spokój i nikt mi już
o nim nie będzie mówił!" Ostatnim słowom towarzyszyło suche
kiwnięcie głową, po czym król odwrócił się i wyszedł do innego gabinetu, pozostawiając obu dygnitarzy niemal zamienionych
w słupy soli. Patrzyli na siebie oszołomieni tym, co słyszeli,
a bardziej jeszcze tym, co widzieli w oczach i w całym zachowaniu się króla. Gdy się opamiętali, powrócili do Paryża. Dopiero
po południu rozeszła się wieść, że król sporządził testament i powierzył go im obu. W miarę jak wieść się rozchodziła, dwór
obejmowała konsternacja, podczas gdy pochlebcy, choć w głębi
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duszy równie skonsternowani jak dwór, a potem i Paryż, głosili
na zabój pochwały i zachwyty.
Nazajutrz w poniedziałek, 28 sierpnia, królowa angielska przyjechała z Chaillot, gdzie prawie zawsze przebywała, do pani
de Maintenon. Król przybył tam zobaczyć się z nią. Gdy tylko
ją spostrzegł, rzekł głosem donośnym i gniewnym: „Wasza Królewska Mość, sporządziłem testament; dręczono mnie, abym go
sporządził — potem przenosząc wzrok na panią de Maintenon: —
kupiłem sobie spokój; wiem, jak jest on bezużyteczny i bezsilny.
Możemy, co chcemy, póki istniejemy. Potem możemy już mniej
niż zwykli obywatele. Wystarczy przypomnieć sobie, co się stało
z ostatnią wolą mego ojca po jego śmierci i z tylu innymi testamentami. Wiem, że tak jest, ale domagano się go, nie dawano
mi spokoju ani wytchnienia, póki nie był gotów. A więc, Wasza
Królewska Mość, mają go, niech się dzieje, co chce, przynajmniej
nie będą mnie nim męczyć."
Poznano po irytacji tak bardzo niezwykłej na obliczu króla, po
całym jego zachowaniu, po sposobie mówienia krótkim i suchym,
co było u niego jeszcze rzadsze, po odpowiedziach na wszystko,
wreszcie po bezgranicznym i zasmuconym zmieszaniu pani de
Maintenon, którą damy blisko z nią żyjące ledwie widywały,
i po przygnębieniu księcia du Maine, że zły humor króla trwał
powyżej ośmiu dni i nie przeszedł, aż stopniowo. Prawdopodobnie
znosić musieli sceny. Mieli jednak to, czego chcieli, i przejściowy
gniew był tanim kosztem zdobyczy.
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ŚMIERĆ LUDWIKA XIV [1715]

[Pomimo testamentu nieuniknioną zdaje się być na wypadek śmierci
starego króla długoletnia regencja księcia Orleańskiego, dawnego księcia
de Chartres, z którym mimo skrajnej niełaski, w jakiej pozostawał, jeden
Saint-Simon utrzymuje przyjazne stosunki. Szereg rozdziałów „Pamiętników" poświęca autor analizie drobiazgowego planu działania, jakie ustala
na wypadek śmierci króla. Poza reformą organizacji władz i obsadą personalną, przewidzianą w najdrobniejszych szczegółach, zabezpiecza sobie
poparcie dowódców straży królewskiej, Guiche'a, Villarsa, Contades'a, dowódcy szwajcarów, Reynolda, i artylerii, Saint-Hilaire'a. Na stanowiskach
rządowych planuje usunięcie swych wrogów: Desmaretza i kanclerza
Voysin. Saint-Simon uporczywie odrzuca propozycję księcia Orleańskiego,
żeby objął finanse, wreszcie staje na tym, że wejdzie tylko do Rady Regencyjnej.
Na paru stronach streszcza rady, jakich udziela przyszłemu regentowi
co do szczegółów postępowania osobistego. Tymczasem zdrowie króla uległo
nagłemu pogorszeniu.]

W piątek, 9 sierpnia [1715], ojciec Tellier długo omawiał z królem prostą i bezpośrednią rejestrację w parlamencie bulli [Unigenitus] i widział się w tej sprawie z pierwszym prezydentem
i generalnym prokuratorem, którym poprzedniego dnia polecił
się stawić. Po obiedzie król brał udział w gonitwie za jeleniem
w kolasce, którą jak zwykle sam powoził po raz ostatni w życiu,
a po powrocie zdawał się bardzo wyczerpany. Wieczorem był na
wielkim koncercie u pani de Maintenon. W sobotę, 10 sierpnia,
przechadzał się przed obiadem w swych ogrodach w Marly; powrócił stamtąd do Wersalu wieczorem o szóstej i nigdy już nie
miał oglądać owego przedziwnego dzieła swych rąk. Wieczorem
pracował z kanclerzem u pani de Maintenon i wszyscy zauważyli, że jest z nim niedobrze. Jedenastego, w niedzielę, król przewodniczył Radzie Państwa, a później pojechał na przejażdżkę do
Trianon, by nigdy już więcej nie opuścić swych apartamentów.
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Zawezwał prokuratora generalnego i miał z nim ostrą utarczkę.
Spierał się już z nim w obecności pierwszego prezydenta i kanclerza ubiegłego czwartku w Marly na temat prostej i bezpośredniej
rejestracji bulli. Teraz rozmawiał z samym generalnym prokuratorem, zawsze zbrojnym w te same argumenty i tę samą stanowczość. Nie czuł się na siłach samemu iść do parlamentu, jak
to był zapowiedział. Choć nie zwątpił, że jeszcze mu się to uda,
jednak był tym bardziej zły na generalnego prokuratora, i to do
tego stopnia, że aż stracił zwykłe opanowanie i groził mu odebraniem stanowiska, a w końcu odwrócił się do niego plecami.
W ten sposób skończyła się ta audiencja, która jednak nie zachwiała uporu dygnitarza.
Nazajutrz, 12 sierpnia, król wziął jak zwykle na przeczyszczenie i spędził dzień tak jak ostatnio wszystkie inne dni. Podobno
skarżył się na rwanie w nodze i w łydce. Nigdy nie cierpiał na
rwanie ani na reumatyzm, nie miał też nigdy w życiu kataru,
a od dawna już nie odczuwał podagry. Wieczorem odbył się
mały koncert u pani de Maintenon. Był to ostatni koncert w jego
życiu.
W środę, trzynastego, król zrobił największy wysiłek, by po
powrocie ze mszy, na którą kazał się zanieść, dać audiencję
pożegnalną, stojąc i bez oparcia, rzekomemu ambasadorowi perskiemu. Zdrowie nie pozwoliło mu na wydanie tak wspaniałej
audiencji jak poprzednia, której udzielił z okazji jego przyjazdu;
zadowolił się przyjęciem posła w sali tronowej bez żadnej ostentacji. Było to ostatnie wystąpienie polityczne króla. Pontchartrain
zawsze go zachęcał do wystąpień politycznych, by zadowalać królewską ambicję i zyskiwać sobie w ten sposób- względy monarchy. Nie wstydził się zakończyć tej komedii podpisaniem traktatu, który w następstwie ujawnił fałszerstwo, jakim była owa
ambasada. Audiencja ta, przeciągnąwszy się dość długo, zmęczyła
bardzo króla. Po powrocie do siebie oparł się pokusie położenia
się do łóżka; przewodniczył Radzie Finansów; zjadł obiad jak
zwykle w ścisłym kółku, kazał się zanieść do pani de Maintenon,
gdzie było trochę muzyki, wreszcie, wychodząc ze swego gabinetu, zatrzymał się dla księżnej de la Rochefoucauld, która mu
przedstawiła swą synową, księżnę de la Rocheguyon, będącą ostatnią damą, jaką mu przedstawiono. Wieczorem podczas królewskiej kolacji zajęła ona przyznany jej taboret, a kolacja ta była
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ostatnią ceremonialną kolacją w życiu króla. Po obiedzie król
pracował u siebie sam z kanclerzem. Nazajutrz posłał mnóstwo
prezentów i trochę klejnotów temu pięknemu ambasadorowi,
którego w dwa dni później odwieziono do jednego z mieszczan
w Chaillot, a po niedługim czasie do Havre-de-Grace, gdzie wsiadł
na okręt.
Już od przeszło roku zdrowie królewskie stale się pogarszało.
Pierwsi zauważyli to pokojowcy i zdawali sobie sprawę z postępów choroby, lecz żaden nie śmiał słówka komuś o tym napomknąć. Bastardzi, a mówiąc ściślej, książę du Maine widział
to również i przy pomocy pani de Maintenon i swego kanclerza
sekretarza stanu starał się o przyśpieszenie załatwienia swych
interesów. Fagon, nadworny lekarz, osłabły już na ciele i duchu,
jedyny z najbliższego otoczenia króla niczego nie zauważył.
Mareschal, nadworny chirurg, parokrotnie mówił mu o tym, lecz
za każdym razem bywał tylko ostro ofuknięty. Wreszcie, czując,
że to jego obowiązek i pod wpływem przywiązania, jakie żywił
do króla, Mareschal udał się koło Zielonych Świątek do pani
de Maintenon. Wyraził jej swoją opinię wyjaśniając, jak bardzo
Fagon jest w błędzie. Twierdził, że król, któremu nieraz badał
puls, ma już od dłuższego czasu upartą, choć niewielką gorączkę,
pochodzącą z jakiegoś wewnętrznego niedomagania; wszelako król
ma jeszcze tyle żywotności, że stosując uważnie odpowiednie
środki można jeszcze żywić najlepsze nadzieje. Jeżeli jednak nie
zahamuje się choroby, nie będzie już widoków na uzdrowienie.
Pani de Maintenon rozgniewała się bardzo i gorliwość Mareschala
została nagrodzona jedynie tym, że został zwymyślany. Powiedziała mu, iż tylko wrogowie osobiści Fagona mówią to, co on
jej mówi o zdrowiu króla, a doświadczenie, zdolności, starania
i pilność nadwornego lekarza nie mogą go mylić. Osobliwym
w tym wszystkim jest to, że Mareschal, który Fagonowi wiele
zawdzięczał, włącznie ze stanowiskiem nadwornego chirurga, od
niepamiętnych czasów aż do tej chwili żył z nim w jak najlepszych stosunkach. Mareschal — a sam mi o tym opowiedział —
mocno dotknięty, nic więcej nie mógł już uczynić i od tej chwili
począł ze smutkiem przepowiadać rychłą śmierć swego pana.
W rzeczy samej Fagon był najuczeńszym i najbardziej biegłym
lekarzem w Europie, lecz stan zdrowia nie pozwalał mu od dawna
korzystać ze swego doświadczenia, a wielka sława, jaką zyskał
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dzięki talentom i stanowisku, zepsuły go w końcu. Nie słuchał
argumentów, nie znosił sprzeciwu i w dalszym ciągu kurował
swego królewskiego pacjenta tak samo jak wówczas, gdy był
młodszy, i przez swój opór przyczynił się do jego śmierci.
Częste ataki podagry, jakie nękały króla, skłoniły Fagona do
spowijania, że tak powiem, co wieczór monarchy w stosy puchowych poduszek, co wywoływało zawsze takie poty nocą, że
rano trzeba go było osuszać i nacierać przed wejściem wielkiego
szambelana i szlachciców królewskiej komnaty. Od wielu już
lat król miast najlepszego szampana, jaki wyłącznie pijał całe
życie, pił już tylko burgunda pół na pół z wodą, i to burgunda
tak starego, że już prawie zwietrzałego. Nigdy nie pił samego
wina i również nigdy żadnego innego mocnego napoju, nawet
herbaty, kawy lub czekolady.
W środę, 14 sierpnia, zaniesiono króla na mszę po raz ostatni.
Przewodniczył potem Radzie Państwa, zjadł obiad z mięsem i był
na koncercie u pani de Maintenon. Jadł kolację w ścisłym gronie w swym pokoju, a dworzanie asystowali mu tak jak i podczas obiadu. Krótką chwilę przebywał ze swą rodziną w gabinecie
i położył się niedługo po dziesiątej.
W czwartek, w święto Wniebowzięcia, wysłuchał mszy w łóżku.
Noc miał niespokojną. Jadł obiad w asyście całego dworu, w łóżku, wstał o piątej i kazał się zanieść do pani de Maintenon, gdzie
słuchał muzyki. Między mszą a obiadem rozmawiał osobno z kanclerzem, Desmaretzem i Pontchartrainem. Zjadł kolację i położył
się tak jak poprzedniego dnia. Od tej pory postępował w ten sam
sposób codziennie, dopóki mógł wstawać.
Piątek, szesnastego, noc nie była lepsza; miał silne pragnienie i pił dużo. Pozwolił wejść dworzanom dopiero o dziesiątej.
Msza św. i obiad w łóżku, jak zawsze od tej pory. Udzielił posłuchania w swym pokoju posłańcowi Wolfenbuttela, kazał się
zanieść do pani de Maintenon; grał w karty z damami i słuchał
później koncertu.
W sobotę, 17 sierpnia, noc przeszła tak jak poprzednia. W łóżku
brał udział w Radzie Finansów; wstał zaraz po jej zakończeniu,
udzielił audiencji w swym gabinecie generałowi zakonu Świętego
Krzyża de la Bretonnerie, następnie udał się do pani de Maintenon i pracował tam z kanclerzem. Wieczorem, po raz pierwszy,
Fagon nocował w pokoju króla.
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Niedziela, 18 sierpnia, przeszła tak jak i dni poprzednie. Fagon
utrzymywał, że król nie ma wcale gorączki. Król uczestniczył
w posiedzeniu Rady Państwa przed i po obiedzie, pracował potem, jak zwykle, nad planami fortyfikacyjnymi z Pelletierem,
później udał się do pani de Maintenon, gdzie znów słuchał koncertu. Tego samego dnia odbył się wspaniały wjazd hrabiego
de Ribeyra, ambasadora nadzwyczajnego Portugalii, którego nieboszczka matka była siostrą księcia i kardynała de Rohan. W czasie wjazdu hrabia rozrzucał między pospólstwo wiele medali
srebrnych i trochę złotych. Stan króla, któremu, jak można było
przewidywać, niewiele pozostawało jeszcze dni życia — a miałem przez Mareschala wiadomości znacznie pewniejsze od wiadomości przekazywanych przez Fagona, w które on sam chciał uwierzyć — kazał mi pomyśleć o Chamillarcie, który otrzymywał po
odejściu ze swego stanowiska stałą pensję od króla w wysokości
sześćdziesięciu tysięcy liwrów. Poprosiłem księcia Orleańskiego,
by zechciał pensję tę potwierdzić i zapewnić jej utrzymanie.
Uzyskałem to natychmiast wraz z pozwoleniem powiadomienia
o tym Chamillarta w Paryżu. Był on bardzo przejęty chorobą
króla, a wszystko inne nie obchodziło go prawie wcale. Niemniej
jednak list mój przyjemnie go zaskoczył i wzruszyła moja dbałość
o jego sprawy, które sam zaniedbał. Przesłał mi list z podziękowaniem, który wręczyłem księciu Orleańskiemu. Nie zdarzyło
mi się nigdy zrobić czegoś, co by większą mi dało satysfakcję.
Rzecz była zachowana w tajemnicy aż do śmierci króla; nie
traciłem czasu i spowodowałem ogłoszenie tej decyzji natychmiast
po objęciu rządów przez regenta.
[Autor opisuje dalej, jak wybrał się do księcia de Noailles, który
przedstawił mu swój plan wypędzenia jezuitów z granic królestwa. Saint-Simon tłumaczył księciu i prokuratorowi generalnemu, którego zastał
u niego, że jest to plan niewykonalny, zarówno ze względu na liczebność
i potęgę tego zgromadzenia we Francji, jak i na oburzenie, jakie akcja
wywołałaby w całym królestwie, tym bardziej że regent znany był zarówno ze swej rozpusty, jak i bezbożnictwa. Potężne to zgromadzenie
cieszyło się poza tym poparciem Rzymu, króla hiszpańskiego oraz innych
dworów katolickich, wreszcie, inne zakony byłyby zaniepokojone obawiając się, by los podobny ich także nie spotkał. Jednak nie udało się
Saint-Simonowi przekonać swych rozmówców.]

W poniedziałek, 19 sierpnia, noc była niespokojna, lecz Fagon
w dalszym ciągu nie dał się przekonać, że król ma gorączkę.
Nosił się z myślą sprowadzenia dla króla wody z Bourbonne.

182

Król pracował z Pontchartrainem, słuchał muzyki u pani de Maintenon, oświadczył, że nie pojedzie do Fontainebleau oraz że w
najbliższy wtorek zrobi przegląd konnej gwardii z balkonu swego pałacu. Rozkazał przybyć oddziałom na ten przegląd z wszystkich miejsc postoju; jednak tego dnia przekonał się, że siły
go zawodzą, i zmuszony był ograniczyć się do przyglądania się
z okna wojsku defilującemu przez wielki podwórzec Wersalu.
Noc we wtorek, 20 sierpnia, nie różniła się od poprzednich.
Król pracował rano z kanclerzem; do asystowania podczas obiadu
dopuścił tylko nielicznych dygnitarzy oraz posłów zagranicznych,
którzy wówczas, tak jak i dziś, mają wyznaczone wtorki na składanie wizyt w Wersalu. Następnie uczestniczył w Radzie Finansów, a później pracował z samym Desmaretzem.. Nie mógł pójść
do pani de Maintenon i posłał po nią. Panie de Dangeau i de
Caylus otrzymały zezwolenie na przyjęcie, by brać udział w konwersacji. Król zjadł kolację siedząc w szlafroku na fotelu. Nie
opuszczał już swych apartamentów i nie ubierał się. Nie przesiadywał długo wieczorami, tak jak i dni poprzednich. Fagon nareszcie zdecydował się zaproponować królowi zwołanie konsylium
największych lekarzy Paryża i dworu.
Tego samego dnia pani de Saint-Simon, na której powrót nalegałem, przybyła z wód w Forges. Król zauważył ją, gdy przechodził po kolacji do swego gabinetu. Rozkazawszy zatrzymać
swój fotel na kółkach, rozmawiał z nią łaskawie o jej podróży
i powrocie, a następnie kazał się zawieźć Blouinowi do drugiego
gabinetu. Była ona ostatnią damą królewskiego dworu, do której
król przemówił, gdyż nie liczę tu pań de Lévis, Dangeau, Caylus
i d'O, które bywały stale na koncertach u pani de Maintenon,
brały udział w grze królewskiej i odwiedzały króla, gdy nie mógł
już opuszczać swych apartamentów. Pani de Saint-Simon powiedziała mi wieczorem, że gdyby spotkała króla gdzieś poza
jego apartamentami, nie byłaby go poznała. A przecież wyjechała
do Forges z Marly zaledwie 6 lipca.
W środę, dwudziestego pierwszego, odwiedziło króla czterech
doktorów. Pilnowali się, by nie powiedzieć nic więcej jak pochwały Fagona i jego leczenia przy pomocy środków przeczyszczających. Król odłożył do piątku rewię konnej gwardii, której
miał się przyglądać przez okno, wziął udział po obiedzie w Radzie Państwa, następnie pracował z kanclerzem. Później nadeszła
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pani de Maintenon i damy z najbliższego otoczenia królewskiego
i słuchano muzyki. Król zjadł kolację siedząc w szlafroku w fotelu. Już od paru dni niektórzy zauważyli, że z trudnością je
mięso, a nawet chleb, którego przez całe życie jadał bardzo mało,
a od bardzo dawna jedynie miękisz, ponieważ nie miał już zębów.
Więcej jadał zup, mało zaprawioną siekaninę i uzupełniał to
jajami, lecz na ogół jadał bardzo umiarkowanie.
W czwartek, 22 sierpnia, król czuł się jeszcze gorzej. Przyjął
czterech innych doktorów, którzy, jak ich poprzednicy, zachwycali się tylko wielkim talentem i nadzwyczajną kuracją Fagona
polegającą na tym, iż kazał królowi przyjmować teraz wieczorem
chininę z wodą, a na noc pić mleko oślicy. Zdając sobie sprawę
już poprzedniego dnia, że nie będzie mógł przyjąć osobiście rewii
ze swego balkonu, nawet swą ostatnią słabość postanowił obrócić
na korzyść księcia du Maine. Polecił mu dokonać przeglądu doborowych kompanii konnej gwardii, i w swoim zastępstwie, i w
królewskim imieniu, by w osobie księcia ukazać oddziałom, co
mu najdroższe, przyzwyczaić je, jeszcze za swego życia, do traktowania księcia du Maine tak, jakby był samym monarchą, i dać
mu okazję do pozyskania uczuć wojska dzięki przychylnej o nich
relacji. Tego potrafił dokazać ten nędzny następca Gwizjuszów
i Cromwella; że jednak brak mu było ich odwagi, chwycił go
strach, co może się wydarzyć, zważywszy, że stan zdrowia króla
tak dobrze był znany, jeżeli książę Orleański zda sobie sprawę
ze swej potęgi i zechce ją wykorzystać. Wyszukał więc sobie
tarczę, za którą mógłby się ukryć, co przy pomocy pani de Maintenon nie przyszło mu z trudem.
[Pięcioletni delfin, zachęcony przez panią de Ventadour, poprosił o pozwolenie przyjmowania defilady wraz z księciem du Maine i uzyskał na
to zezwolenie królewskie.]

Zły stan zdrowia królewskiego, znany już wszystkim, sprawił,
iż, dotychczas puste, apartamenty księcia Orleańskiego teraz zapełniły się tłoczącymi dworzanami. Zaproponowałem księciu
Orleańskiemu, by poszedł na rewię, a pod pretekstem uczczenia
w osobie księcia du Maine władzy królewskiej — którą uosabiał
z okazji tej rewii — towarzyszył mu jako dworzanin, tak jakby
sam król dokonywał przeglądu, odpowiadał mu w tym duchu,
gdyby książę du Maine chciał się od niego uwolnić, żeby szedł
za nim mimo protestów, odpowiadał z odkrytą głową, jakby
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dami, zwłaszcza z księciem du Maine, panią de Maintenon i damami; wieczór miał przebieg taki jak zawsze. Tegoż dnia dowiedział się o śmierci de Maisons i na prośbę księcia du Maine dał
synowi jego stanowisko.
Nie można opowiadać dalej, nie omówiwszy uprzednio ruchu,
jaki panował w apartamentach królewskich od chwili, kiedy
król ich nie opuszczał. Cały dwór przez cały dzień znajdował się
w galerii. Nikt nie zatrzymywał się w przedpokoju najbliższym
komnaty królewskiej poza osobistą służbą i balwierzami podgrzewającymi, co było potrzeba. Przechodzono tylko przez ten pokój
od drzwi do drzwi, i to szybko. Odwiedzający przechodzili do
gabinetów przez szklane drzwi wychodzące na galerię, zawsze
zamknięte i otwierane tylko na stukanie, a zamykane zaraz potem.
Ministrowie i sekretarze stanu również przechodzili przez te
drzwi i zatrzymywali się w gabinecie sąsiadującym z galerią.
Książęta krwi i córki królewskie także nie były dopuszczane
dalej, chyba że król je wzywał, ale to się nigdy nie zdarzało.
Marszałek de Villeroy, kanclerz, dwaj bastardzi, książę Orleański,
ojciec Tellier, proboszcz, czasem Mareschal, Fagon i pierwsi pokojowcy, jeżeli nie byli w pokoju króla, przebywali w sali rady
znajdującej się między komnatą królewską a drugim gabinetem,
w którym znajdowali się książęta i księżne krwi, odwiedzający
i ministrowie. Książę de Tresmes, pełniący w tym roku służbę
pierwszego szlachcica komnaty królewskiej, stał w drzwiach
między dwoma gabinetami i wchodził do pokoju króla tylko
wówczas, gdy zachodziła konieczność.
W sobotę, dwudziestego czwartego, noc nie była gorsza niż
poprzednie, gdyż wszystkie były złe. Z nogą było znacznie gorzej
i coraz bardziej bolała. Msza jak zwykle, obiad w łóżku, w czasie
którego najznaczniejsi dworzanie, nie posiadający jednak przywileju „wolnego wstępu", asystowali licznie; później Rada Finansów, a następnie praca z samym kanclerzem. Potem odwiedziny
pani de Maintenon i dam. Ostatnia kolacja króla przy stole w
obecności dworzan. Zauważyłem, że król mógł połykać tylko
płyny i że sprawiało mu przykrość, gdy mu się przyglądano. Nie
mógł dokończyć kolacji i powiedział dworzanom, że prosi, by
przeszli dalej, czyli wyszli. Kazał się z powrotem położyć do
łóżka; zbadano nogę i stwierdzono, że pokazują się na niej czarne
plamy. Król posłał po księdza Tellier, by odbyć spowiedź. Między
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lekarzami powstało zamieszanie. Próbowano przedtem mleka
i chininy z wodą; teraz zaprzestano podawać jedno i drugie, nie
wiedząc, co czynić dalej. Lekarze przyznali się, że domyślali się
jakiejś uporczywej słabości od Zielonych Świątek, i tłumaczyli
się ze swej opieszałości w leczeniu tym, że król nie chciał przyjmować lekarstw, a oni nie sądzili, iż stan jest tak ciężki.
W niedzielę, dwudziestego piątego, na św. Ludwika noc była
znacznie gorsza. Nikt już nie taił niebezpieczeństwa, i to wielkiego, i bliskiego. Wszelako król życzył sobie, by nie zmieniano
nic w normalnym porządku tego dnia, to znaczy, żeby bębny
i oboje odegrały pod jego oknami swój werbel, jak tylko się
obudzi, a dwadzieścia cztery pary skrzypiec towarzyszyły mu
muzyką w czasie obiadu z przedpokoju. Później chciał być sam
z panią de Maintenon, kanclerzem i przez jakiś czas z księciem,
du Maine. W czasie pracy z kanclerzem poprzedniego dnia zażądał papieru i kałamarza; to samo było i w tym dniu w obecności pani de Maintenon i wówczas to albo poprzedniego dnia
kanclerz sporządził kodycyl pod dyktando króla. Pani de Maintenon i książę du Maine, którzy nieustannie myśleli o sobie
sądząc, że król nie uczynił dość dla księcia bastarda w swym
testamencie, chcieli temu zaradzić przez sporządzenie kodycylu który
dowodził, jak niezwykle nadużyto ciężkiego stanu króla,
a również jak daleko może zawieść człowieka niezmierna ambicja.
W kodycylu król natychmiast i bez zastrzeżeń oddawał księciu
du Maine zarząd całym cywilnym i wojskowym domem królewskim, a pod jego rozkazami marszałkowi de Villeroy, tak że na
skutek tego zarządzenia, stawali się panami osoby i miejsca
pobytu małoletniego króla; panami Paryża dzięki dwu regimentom gwardii i dwu kompaniom muszkieterów; całej straży pałacowej i zewnętrznej, całej służby, komnaty, garderoby, kaplicy,
stołu, stajen; w ten sposób również regent nie miałby już ani
cienia władzy i byłby skazany na ich łaskę mogąc być w każdej
chwili zatrzymany i pochwycony za każdym razem, kiedy by się
to spodobało księciu du Maine.
Wkrótce po wyjściu kanclerza pani de Maintenon, która nie
opuściła komnaty, wezwała damy, a muzykanci przybyli około
siódmej wieczorem. Tymczasem król usnął w czasie rozmowy
z paniami. Obudził się półprzytomny, co wywołało przerażenie
i kazało im wezwać lekarzy. Lekarze stwierdzili tak słaby puls,
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że nie zawahali się zaproponować królowi, który tymczasem
przyszedł do siebie, by nie zwlekał z przyjęciem ostatnich sakramentów. Posłano po ojca Tellier oraz zawiadomiono kardynała de Rohan, który znajdował się u siebie w licznym towarzystwie i niczego się nie spodziewał, a tymczasem odesłano
muzykantów czekających już z instrumentami i otwartymi nutami, damy zaś opuściły pokój.
Przypadek zrządził, że w tym momencie przechodziłem właśnie przez galerię i przedpokój, by z mych apartamentów znajdujących się w nowym skrzydle udać się do innego, gdzie mieszkali księżna i książę Orleański. Zobaczyłem nawet ostatnich
muzykantów sądząc, że większość z nich weszła. Kiedy zbliżałem się do sali gwardii, podszedł do mnie Pernost, woźny przedpokoju królewskiego, zapytał mnie, czy wiem, co się dzieje, i powiedział mi o wszystkim. Zastałem księżnę Orleańską w łóżku,
odpoczywającą po przebytej migrenie, która zabawiała się rozmową z damami dworu i nie spodziewała się niczego. Księżna
nie chciała uwierzyć, gdy jej powiedziałem nowinę, i zapewniała
mnie, że właśnie rozpoczął się koncert i król czuje się dobrze.
W kwadrans po odesłaniu muzyki i dam wszystko było załatwione.
Ojciec Tellier wyspowiadał króla, kardynał de Rohan poszedł
po Przenajświętszy Sakrament do kaplicy, posyłając proboszcza
po oleje święte. Przybiegli dwaj jałmużnicy królewscy wezwani
przez kardynała i przyniesiono siedem czy osiem pochodni, które
trzymali paziowie pałacowi, dwaj lokaje Fagona i jeden pani
de Maintenon. Ten malutki orszak wszedł przez małe schody
i gabinety tą samą drogą, którą kardynał udał się do pokoju królewskiego. Ojciec Tellier, pani de Maintenon i ze dwadzieścia
osób towarzyszyło Najświętszemu Sakramentowi. Kardynał wyrzekł do króla parę słów o tym wielkim i ostatecznym wydarzeniu, król zaś okazał wielką równowagę ducha, lecz i głębokie
wzruszenie. Gdy tylko przyjął Chrystusa i ostatnie namaszczenie
olejami, wszyscy wyszli idąc przed i za Najświętszym Sakramentem; w pokoju pozostał tylko kanclerz i pani de Maintenon.
Natychmiast, a to natychmiast było dość dziwne, położono na
łóżko królowi coś w rodzaju księgi czy małego stoliczka; kanclerz
podał kodycyl i monarcha dopisał własnoręcznie u dołu cztery
czy pięć linijek, a później oddał go kanclerzowi.
Król prosił pić, a następnie wezwał marszałka de Villeroy
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znajdującego się w drzwiach sali rady wraz z paru najznakomitszymi dworzanami i rozmawiał z nim sam na sam prawie
kwadrans. Później posłał po księcia Orleańskiego i mówił z nim
nieco dłużej niż z marszałkiem. Okazał mu wiele szacunku,
przyjaźni, zaufania; jednak straszne jest to, że, mając jeszcze
Jezusa Chrystusa na wargach, zapewnił księcia, że nie znajdzie
w testamencie nic niemiłego dla siebie. Później polecił mu pieczę
nad państwem i osobą przyszłego monarchy. Między komunią
świętą i ostatnim namaszczeniem a tą rozmową nie minęło więcej
niż pół godziny; król nie mógł jeszcze zapomnieć niezwykłych
zarządzeń, jakie zdołano wymóc na nim z tak wielkim trudem,
a sam własnoręcznie, sam na sam z kanclerzem, uczynił jeszcze
pewne poprawki do kodycylu tak świeżo sporządzonego, który
kładł nóż na gardle księciu Orleańskiemu, a rękojeść oddawał
w ręce księcia du Maine. Osobliwe jest to, że wieść o tej poufnej rozmowie z księciem, pierwszej, jaką miał z królem, rozeszła się szybko wraz z pogłoską, że książę został mianowany
regentem.
[Następnie król rozmawiał z bastardami, a kanclerz zaprosił księcia
Orleańskiego do sali rady i pokazał mu tam skrycie kodycyl.]

W poniedziałek, dwudziestego szóstego, noc nie była lepsza.
Po zrobieniu opatrunku król wysłuchał mszy. W komnacie znajdowali się tylko ci, których obecność była obowiązkowa, i zaraz
po mszy wyszli. Król kazał pozostać kardynałom de Rohan
i de Bissy. Pani de Maintenon jak zwykle pozostała w pokoju,
a wraz z nią marszałek de Villeroy, ojciec Tellier i kanclerz.
Król przywołał obu kardynałów, zapewnił, że umiera w wierze
i posłuszeństwie Kościołowi, a spoglądając na nich dodał, że
boleje, iż pozostawia sprawy Kościoła w tym stanie, w jakim są
obecnie, że nic o nich nie wie, o czym oni wiedzą, on zaś powołuje ich na świadków, iż nigdy nie robił nic ponad to, czego
się od niego domagali; że więc oni będą odpowiadać przed
Bogiem za wszystko, co zostało zrobione, czy to za mało, czy za
wiele; zapewnią ponownie, iż przed Bogiem ich za wszystko to
obciąży, sam mając sumienie czyste, jak człowiek, który we
wszystkim na nich całkowicie polegał. Co za straszne uderzenie
Pioruna! Jednak obaj kardynałowie nie należeli do ludzi, których
by on przeraził, ich spokój niczym nie dał się zakłócić. W odpowiedzi dla króla wyrzekli tylko słowa pochwały i uspokoje-
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nia, król zaś powtarzał znów, że, nie znając się na tych sprawach,
sądził, iż nic lepszego nie może uczynić, jak zdać się we wszystkim na nich, we wszystkim im ufać, uspokojony w swym sumieniu, na nich więc spoczywa odpowiedzialność przed Bogiem.
Dodał, że jeżeli chodzi o kardynała de Noailles, to, Bóg mu
świadkiem, że nie darzy go nienawiścią i zawsze przykre mu
było to wszystko, co musiał czynić przeciw jego osobie. Na te
słowa Blouin, Fagon, choć pochlebcy i dworacy, a także Mareschal stojący na widocznym miejscu i dość blisko króla, spojrzeli po sobie i zaczęli pytać się wzajemnie półgłosem, czy można
tak pozwolić, aby król umarł nie zobaczywszy się ze swym biskupem, nie okazawszy przez to światu zgody i przebaczenia; że
sprawa ich stosunku była skandalem, który należy zlikwidować.
Król, słysząc ich słowa, odpowiedział, że nie tylko nie czuje do
tego wstrętu, ale bardzo tego pragnie. Te słowa wstrząsnęły
znacznie bardziej obu kardynałami niż uroczyste oświadczenie, że
król zrzuca odpowiedzialność swą przed Bogiem na ich głowy.
Pani de Maintenon była przerażona; ojciec Tellier zadrżał. Nawrót
zaufania króla, okazanie wspaniałomyślności i prawości pasterzowi, wszystko to ich zdetonowało. Obawiali się chwili, kiedy
to szacunek i obawa umykają przed względami wyższymi. Zmieszani w najwyższym stopniu, zaniemówili. Król przerwał milczenie wydając kanclerzowi rozkaz, by natychmiast posłał po kardynała de Noailles, jeżeli eminencje — dodał spoglądając na
kardynałów — nie mają nic przeciw temu. Ci wymienili spojrzenia, po czym odeszli do okna z ojcem Tellier, kanclerzem
i panią de Maintenon. Tellier protestował gorąco i został poparty
przez de Bissy. Pani de Maintenon uznała, że rzecz jest niebezpieczna; Rohan, łagodniejszy i mający na uwadze przyszłość,
wstrzymał się od głosu; kanclerz również milczał. Wreszcie zapadła rezolucja, by zakończyć sprawę tak, jak się ją od początku
prowadziło, oszukując króla i okpiwając go wyraźnie. Zbliżyli
się doń i nie szczędząc pochlebstw oświadczyli, że nie należy
zaprzepaszczać dobrej sprawy i ryzykować tryumiu nieprzyjaciół,
którzy potrafią z delikatności królewskiej i wrażliwości jego sumienia wyciągnąć dla siebie niecne korzyści; że w rezultacie nie
mają nic przeciw temu, by kardynałowi de Noailles został przyznany zaszczyt ujrzenia króla, jednak pod warunkiem, że uzna
bullę i da na to swoje słowo. Król jeszcze raz poddał się ich woli
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bez dyskusji i natychmiast kanclerz napisał w tym duchu i posłał do
kardynała.
Kiedy tylko król wyraził zgodę, obaj kardynałowie poczęli
mu schlebiać i wychwalać za wielkie dzieło, którego w ten sposób
dokona (tak wielka była ich obawa, by król nie rozmyślił się
i nie kazał wezwać kardynała de Noailles nie stawiając mu żadnych warunków, gdyż podstęp ich był tak nędzny i tak rzucający się w oczy) nawracając kardynała na drogę prawdy, lub też,
jeżeli kardynał odmówi i będzie trwał w uporze, ukarze go jako
mąciciela oraz niewdzięcznika wobec swego monarchy, któremu
wszystko zawdzięcza, a który umierając wyciąga do niego dłoń.
Stało się to drugie. Kardynał de Noailles odczuł bardzo boleśnie
ten szczyt fałszu. Słusznie czy niesłusznie zajął zdecydowane stanowisko w sprawie Unigenitus; lecz jakkolwiek by się rzecz miała, nagła śmierć króla nie zmieniała w niczym istoty tej sprawy
i w rezultacie nie mogła odmienić przekonania o jej słuszności.
Trudno o coś bardziej wzruszającego jak śmierć króla, lecz również nic bardziej obcego tej sprawie ani bardziej wstrętnego,
jak owa zasadzka, zarówno w stosunku do króla, którego słabość tak niecnie była wykorzystana, jak i do kardynała, którego chciano osaczyć i oczernić w ten sposób. Ten niecny podstęp wzburzył przeciw nim wszystkie umysły, a to tym silniej,
że stan, w jakim się król znajdował, pozwolił okazać uczucia,
które strach tak długo kazał trzymać na wodzy. Kiedy jednak
doszły do ogólnej wiadomości słowa króla do obu kardynałów,
który zrzucał na nich odpowiedzialność przed Bogiem za wszystko, co zostało uczynione w sprawach bulli, i szczegóły o przebiegu całej sceny u króla mającej na celu pognębienie kardynała de Noailles, oburzenie ogólne zerwało tamy i nie liczyło się
z niczym; natomiast nie znalazł się nikt, kto by potępił kardynała de Noailles, a jego odpowiedź kanclerzowi, choć krótka,
była arcydziełem znamionującym pobożność, boleść i rozum.
Tego samego poniedziałku, 26 sierpnia, po wyjściu dwu kardynałów król zjadł obiad w łóżku w obecności tych, którzy mieli
przywilej wolnego wstępu do króla. Kiedy uprzątnięto nakrycia,
kazał im podejść i wypowiedział słowa, które natychmiast rozeszły
się szeroko: „Panowie, przepraszam was za zły przykład, jaki
wam dawałem. Winienem wam wdzięczność za waszą wierną
służbę oraz przywiązanie i oddanie, jakie zawsze okazywaliście
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mojej osobie. Przykro mi bardzo, że nie zdołałem uczynić dla
was tego, czego bym pragnął. Jest to wina ciężkich czasów.
Proszą was, byście memu prawnukowi okazywali tę samą wierność i oddanie, jakie mieliście dla mnie. Jest dzieckiem, które
może być narażone na wiele przeciwności. Niech wasz przykład
świeci innym moim poddanym. Stosujcie się do rozkazów mego
bratanka; będzie on kierował królestwem. Mam nadzieję, że
będzie to robił dobrze; mam nadzieję, że i wy się przyczynicie
do tego, a jeżeli ktoś będzie próbował się wyłamać, przyprowadzicie go do opamiętania. Czuję, że się rozrzewniam i że wy
również się rozczulacie. Wybaczcie mi! Żegnajcie, panowie, mam
nadzieję, że wspomnicie mnie czasem życzliwie."
Po niedługiej przerwie, gdy wszyscy wyszli, król kazał wezwać marszałka de Villeroy i odezwał się do niego tymi słowami,
które ten zapamiętał i powtórzył: „Panie marszałku, umierając
daję ci nowy dowód zaufania i przyjaźni. Czynię cię guwernerem delfina, a jest to największa godność, jaką dać mogę. Z mego
testamentu dowiesz się, jakie ma być twoje postępowanie wobec
księcia du Maine. Nie wątpię, panie marszałku, że po mojej
śmierci będziesz mi służył równie wiernie jak za życia. Mam
nadzieję, że mój brataniec będzie darzył cię takimi względami
i zaufaniem, jakie winien okazać człowiekowi, którego zawsze
kochałem. Żegnaj, mości marszałku, mam nadzieję, że nie zapomnisz o mnie."
Po pewnym czasie kazał sprowadzić księcia de Bourbon
i księcia Conti znajdujących się w gabinecie; i nie każąc im
podchodzić zbyt blisko, zalecił, aby zachowali zgodę w rodzinie,
aby waśnie domowe nie powodowały wojen i zamieszek. Nie
dodał nic więcej, a słysząc głosy kobiet w gabinecie domyślił
się, czyje są, i polecił im wejść. Były to księżne: de Berry, stara
i młoda księżna Orleańska oraz księżne krwi, które lamentowały
bardzo, więc król powiedział, że nie należy tak lamentować.
Zwrócił się do nich w paru serdecznych słowach, wyróżnił starą
księżnę Orleańską i zakończył zaklinając młodą i księżnę de Bourbon, by się pogodziły. Wszystko to trwało niedługo, potem je
odesłał. Odeszły przez gabinety płacząc i lamentując głośno, co
sprawiło, że na zewnątrz (gdyż okna były otwarte) sądzono, iż
król już umarł, i wieść o tym w mgnieniu oka obiegła Paryż,
a stamtąd i prowincje.
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Niedługo potem król polecił księżnej de Ventadour przyprowadzić do siebie delfina. Kazał mu się zbliżyć i wobec pani
de Maintenon i bardzo nielicznych uprzywilejowanych oraz
służby, której obecność była konieczna i którzy słowa te zapamiętali, przemówił doń w te słowa: „Moje dziecko, zostaniesz
wielkim królem; nie naśladuj mnie w mym upodobaniu do wznoszenia gmachów ani do prowadzenia wojen; staraj się, przeciwnie, zachować pokój z sąsiednimi państwami. Oddaj Bogu, co Mu
się należy; pamiętaj o obowiązkach, jakie masz wobec Niego;
pilnuj, by twoi poddani oddawali Mu cześć należną. Słuchaj
zawsze dobrych rad; staraj się ulżyć doli poddanych, czego, na
moje nieszczęście, nie zdołałem dokonać. Nie zapomnij o wdzięczności, jaką winien jesteś pani de Ventadour. Księżno — powiedział do niej — chcę go uściskać — i całując go dodał: — moje
dziecko, błogosławię cię z całego serca!" Kiedy zabrano małego
królewicza od łóżka monarchy, poprosił, by mu go jeszcze raz
podano, uściskał go ponownie i podnosząc ręce i oczy ku niebu
pobłogosławił go znowu. Widok to był niezwykle wzruszający;
księżna de Ventadour pośpiesznie zabrała delfina i odprowadziła
go do jego pokojów.
Po krótkiej przerwie król przywołał księcia du Maine i hrabiego Tuluzy, kazał wyjść tym niewielu, którzy znajdowali się
jeszcze w pokoju, i zamknąć drzwi. Rozmowa trwała dosyć długo.
Kiedy skończył z nimi, wszystko powróciło do ustalonego porządku dnia, po czym król posłał po księcia Orleańskiego, który
przebywał w swych apartamentach. Mówił z nim bardzo krótko,
a kiedy ten już odchodził, przywołał go znów, by mu jeszcze coś
powiedzieć. Wtedy to właśnie polecił mu odwieźć przyszłego
króla po swojej śmierci do Vincennes, gdzie powietrze jest zdrowe, aby tam przebywał, dopóki nie zakończą się wszystkie ceremonie pogrzebowe i pałac w Wersalu nie zostanie sprzątnięty.
Młody król miał zamieszkać w Wersalu. Widocznie rozmawiał
już przedtem w tej sprawie z księciem du Maine i marszałkiem
de Villeroy, gdyż po wyjściu księcia Orleańskiego wydał rozkazy
w związku z umeblowaniem Vincennes i doprowadzeniem tego
Pałacu do takiego stanu, by w każdej chwili jego następca mógł
tam przyjeżdżać. Księżna du Maine, która do tej chwili nie
uznała za stosowne ruszyć się ze Sceaux, gdzie przebywała ze
swymi towarzyszkami wśród rozrywek, przybyła w tym czasie
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do Wersalu i posłała do króla z prośbą, by po wydaniu rozkazów
zechciał ją przyjąć. Była już w przedpokoju: weszła i wyszła w
chwilę później.
We wtorek, 27 sierpnia, nikt nie wchodził do króla prócz ojca
Tellier i pani de Maintenon, a tylko w czasie mszy kardynał
de Rohan i dwaj jałmużnicy. Około drugiej król posłał po kanclerza i tylko w obecności pani de Maintenon kazał mu otworzyć
dwie kasety pełne papierów, z których wiele kazał spalić, co do
innych zaś wydał odpowiednie polecenia. Około szóstej wieczorem wezwał znów kanclerza. W jakiś czas po wydaniu rozkazów
(w sprawie urządzenia pałacu w Vincennes) król powiedział do
pani de Maintenon, że zawsze słyszał, iż ludziom trudno jest na
ogół pogodzić się ze śmiercią; jeżeli chodzi o niego, choć jest
o krok od tej chwili, dla każdego tak groźnej, uważa, że to nie
takie trudne. Pani de Maintenon odpowiedziała mu na to, że
bardzo ciężko jest pogodzić się ze śmiercią człowiekowi, który
jest przywiązany do życia, żywi nienawiść w sercu lub ma krzywdy do naprawienia. „Ach! — odrzekł król — jeżeli chodzi o długi
nie zapłacone, to nie mam ich w stosunku do nikogo; jednak
jeżeli chodzi o to, co winienem memu królestwu, mogę mieć
ufność tylko w miłosierdziu Bożym." Noc następna była bardzo
niespokojna. Widziano, jak król co chwila składał ręce, i słyszano,
jak odmawiał pacierze, które zwykł był mówić będąc zdrowym,
i bił się w piersi przy Confiteor.
W środę, 28 sierpnia, król zwrócił się rano do pani de Maintenon ze słowami, które nie zachwyciły jej bynajmniej i na które
nie odezwała się wcale. Powiedział mianowicie, że opuszczając
ją pociesza się tym, że, zważywszy jej wiek, może mieć nadzieję
ujrzeć ją niedługo. Około siódmej rano wezwał ojca Tellier,
a kiedy ten mówił mu o Bogu, król zobaczył w lustrze stojącym
na kominku, że dwaj chłopcy z jego służby, siedząc w nogach
łóżka, płakali gorzko. Powiedział im: ,,Czemu płaczecie? Czy
myśleliście, że jestem nieśmiertelny? Ja przynajmniej nigdy tego
nie myślałem, wy zaś powinniście byli, znając mój wiek, być
przygotowani na to, że musicie mnie stracić."
W czwartek, 29 sierpnia, noc przeszła bardzo niespokojnie
(w ciągu dnia była nieznaczna poprawa). Wieczór nie spełnił
nadziei, jakie wzbudził, kiedy to król powiedział proboszczowi
Wersalu, który skorzystał ze swobodnego wstępu, że nie chodzi
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już o jego życie, gdy proboszcz wspominał, że wszyscy się o nie
modlą, lecz że o królewskie zbawienie modlić się wypada. Wydając rozkazy tego dnia, mówiąc o delfinie, wyrwało mu się
określenie „młody król". Ujrzał pewne poruszenie wśród otaczających go osób. ,,A czemuż to? — powiedział. — Nie boli
mnie to wcale." O ósmej wieczorem przyjął eliksir przywieziony
przez pewnego mieszkańca Prowansji. Zaczynało mu się mącić
w głowie; sam orzekł, że czuje się bardzo źle. Około jedenastej
wieczorem zbadano nogę. Zakażenie objęło całą stopę, kolano;
łydka była bardzo opuchnięta. W czasie badania król zemdlał.
Z przykrością spostrzegł nieobecność pani de Maintenon, która
nie miała już zamiaru wrócić. Pytał o nią parokrotnie w ciągu
dnia; nie dało się ukryć, że wyjechała. Posłał po nią do Saint-Cyr; przyjechała wieczorem.
W piątek, 30 sierpnia, dzień był równie zły jak noc; drzemka,
a w przerwach półprzytomność. Od czasu do czasu król przełykał
trochę lodów i czystej wody, nie mogąc już znieść wina. W komnacie królewskiej znajdowali się tylko pokojowcy najpotrzebniejsi do posługi, doktorzy, pani de Maintenon i od czasu do
czasu, ale rzadko, pojawiał się ojciec Tellier, po którego posyłali
Blouin lub Mareschal. Nawet w gabinetach rzadko się pojawiał,
tak jak i książę du Maine. Król chętnie powtarzał modlitwy,
kiedy pani de Maintenon czy ojcu Tellier udało się schwycić
moment większej przytomności; były to jednak chwile krótkie
i rzadkie. Około piątej wieczorem pani de Maintenon poszła do
siebie, rozdała służbie meble znajdujące się w jej apartamentach, po czym pojechała do Saint-Cyr, by więcej nie wrócić.
W sobotę, 31 sierpnia, dzień i noc były okropne. Król rzadko
tylko i na krótko odzyskiwał przytomność. Gangrena doszła do
kolana i objęła całą łydkę. Dano mu lek zmarłego już księdza
Aignan przysłany przez księżnę du Maine, doskonały środek
przeciw ospie. Lekarze zgadzali się na wszystko, bo nie było
już żadnej nadziei. Około jedenastej wieczorem było tak źle, że
zaczęto odmawiać modlitwy za konających. Odgłos modlitw przywołał króla do przytomności. Odmawiał pacierze głosem tak silnym, że słychać go było poprzez głosy licznych księży i wszystkich, którzy znaleźli się w pokoju. Pod koniec modlitw król
poznał kardynała de Rohan i powiedział doń: „Są to ostatnie
łaski Kościoła." Był to ostatni człowiek, do którego król się
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odezwał. Powtórzył parokrotnie: „Nunc et in hora mortis —
później jeszcze dodał: — O mój Boże, przybądź mi na pomoc,
pośpiesz mnie ratować!" Były to ostatnie słowa króla. Całą noc
był nieprzytomny i w długiej agonii, która zakończyła się w niedzielę, pierwszego września 1715 roku, w piętnaście minut po
ósmej rano, na trzy dni przed siedemdziesiątą siódmą rocznicą
jego urodzin, w siedemdziesiątym drugim roku panowania.
Król ożenił się mając dwadzieścia dwa lata i podpisał sławny
pokój pirenejski w roku 1660. Miał dwadzieścia trzy lata, kiedy
śmierć uwolniła Francję od kardynała Mazariniego; dwadzieścia
siedem, kiedy stracił matkę w 1666. Został wdowcem w czterdziestym czwartym roku życia, w 1683; roku pańskiego 1701
stracił najstarszego syna i przeżył wszystkich swych synów,
wnuków i prawnuków oprócz swego następcy i króla Hiszpanii
z jego dziećmi. Europa nie widziała nigdy tak długiego panowania, a Francja króla tak starego.
Po otwarciu ciała, dokonanym przez pierwszego chirurga
Mareschala w asyście i ze zwykłym ceremoniałem, stwierdzono,
że wszystko miał tak zdrowe i prawidłowe, że osądzono, iż
mógłby żyć ponad sto lat, gdyby nie popełniono błędów w leczeniu, które spowodowały zakażenie krwi. Stwierdzono również,
że pojemność żołądka i kiszek miał co najmniej dwa razy większą
niż normalny człowiek jego wzrostu, wskutek czego jadł tak dużo.
Był to władca, któremu nie można odmówić dobroci, a nawet
wielkości, jak również małostek i złości, w których niepodobna
było rozeznać, co było wrodzone, a co nabyte.
[Nim wejdziemy w okres regencji księcia Orleańskiego, spójrzmy okiem
Saint-Simona na najbliższe otoczenie regenta i na niego samego.]
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KSIĄŻĘ DE NOAILLES

Wąż, który skusił Ewę, zgubił przez nią Adama i cały rodzaj
ludzki, jest oryginałem, którego książę de Noailles34 jest kopią
najdoskonalszą, najwierniejszą, najdokładniejszą, o ile człowiek
może upodobnić się do ducha tak znakomitego i wodza wszystkich aniołów strąconych z nieba. Największa i najbardziej nienasycona ambicja, pycha bez miary, pewność siebie najbardziej
dufna i absolutna, pogarda dla wszystkiego, poza sobą samym;
żądza bogactw, przekonanie o swej wszechwiedzy, namiętne
wtrącanie się do wszystkiego, a przede wszystkim chęć kierowania każdą sprawą; zazdrość wszechogarniająca, a równocześnie
obejmująca każdą drobnostkę, paląca, dojmująca; zdzierstwo tak
zuchwałe, że aż budziło przerażenie, chciało zagarnąć dobra,
korzyści, sławę innych; pasja najgorętsza panowania nad wszystkim; życie ponure, zamknięte, lękające się światła; zawsze zajęty
poszukiwaniami środków, dzięki którym osiągnąłby zamierzony
cel, przy czym każdy, choćby najwstrętniejszy, był dlań dobry,
byle mu pomógł cel ten osiągnąć. Głębia bez dna — oto wnętrze
pana de Noailles. Powierzchowność, ponieważ żyje jeszcze i pokazuje się światu, wiadomo jaka: stopy, dłonie, barczystość
chłopa, ciężki chód, wszystko to wskazuje, że był z gruba ciosany.
Twarz za to zupełnie inna: bije z niej spryt, bogactwo myśli,
inteligencja i fałsz, a nie jest przy tym pozbawiona uroku. Konwersacja płynna, wymowa łatwa, wyraz twarzy taki, jaki chce
mieć w danej chwili. Jest to człowiek zawsze opanowany, który
umie mówić cały dzień, i to mówić przyjemnie, nie powiedziawszy
nic, który w rozmowie całą uwagę poświęca temu, komu się chce
przypodobać, i tak jest zgodny w myślach i uczuciach ze swym
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rozmówcą, że wprost cudowną zdaje się zgodność tak doskonała.
Nigdy żadnych humorów, zawsze równy; przymilność czarująca,
język dworaka, wdzięk mowy niewieści, dobry kompan; jeżeli
trzeba, nie ma żadnych specjalnych upodobań i z miejsca umie
przyswoić sobie upodobania innych; z równą łatwością potrafi
chwalić i ganić tę samą osobę, zależnie od człowieka, z którym
rozmawia; wielki pochlebca, umie wygłaszać pochwały z miną
tak szczerą i naturalną, że trudno dostrzec przesadę; łatwość
zmiany sądu taka, że mimo woli musi przyjąć waszą opinię.
Równie zręczna i równie fałszywa gra, kiedy chce być przeciwnego zdania lub próbować, jakby mimowolnie, pociągnąć was tam,
gdzie sam dąży. Zawsze hołdujący modzie, dewot, rozpustnik,
opanowany, bezbożny, wszystko zależnie od tego, co w danej
chwili najlepiej mu odpowiada. W pewnych tylko sprawach pozostawał zawsze niezmienny: zawsze okazywał prostotę, oderwanie, chęć czynienia dobrego, miłość ojczyzny i cnoty obywatelskie
Spartanina. Czoło jasne, oblicze pełne spokoju, konwersacja
łatwa i wesoła, nawet gdy jest najbardziej podniecony i zajęty;
uprzejmy, miły, przymilny z wami wówczas, gdy myśli o zgnębieniu was najbardziej piekielnymi sposobami, a choćby czas
między namotaniem tych machinacji i ich skutkiem był najdłuższy, nie kosztuje go nic żyć z wami w tym okresie w bliskich
i zażyłych stosunkach i prowadzić interesy w największej zgodzie,
przy pozorach najszczerszej przyjaźni i zaufaniu najpełniejszym.
Niezwykle inteligentny, zawsze pełen przeróżnych pomysłów, lecz
zawsze prowadzących do złego, mających na celu zaspokojenie
pożądań, jakiejś ohydy, zdrady od dawna obmyślanej i przemyślanej, nie pomijający nic, co zapewniało powodzenie jego planom. Oto szatan, oto człowiek.
Zadziwiające, że przy takim umyśle, takim wdzięku, tylu talentach, takim pragnieniu zrobienia z nich największego użytku,
takiej wytrwałości w dążeniu do wytkniętych celów i takich
środkach, jakie zawdzięczał swej wyjątkowej sytuacji, stanowiskom, zajęciom, rodzime, stosunkom i szczęściu, nie potrafił
zdobyć sobie przyjaciela, nawet spośród swych najbliższych. Nie
przejmował się nikim poza swoją siostrą de Guiche, z powodu
wyjątkowej sympatii, jaką darzyła ją pani de Maintenon, oraz
księciem de Guiche, z powodu piastowanej przez niego godności,
gdyż chciał go sobie pozyskać; de Guiche zaś, ze swej strony,
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szanował umysł księcia de Noailles. Niemniej dziwne jest, że
człowiek tak skryty i pozornie pilny, który chciał być wszechwiedzącym, znawcą książek, posiadaczem dużej biblioteki, schlebiał ludziom pióra i uczonym, by od nich coś skorzystać, by się
tym szczycić, szukać w tym chwały, nigdy nie zgłębił niczego
dokładniej, a mała wytrwałość umysłu, z wyjątkiem intryg, nie
pozwoliła mu nigdy niczego głębiej zbadać ani wytrwać dłużej
niż przez piętnaście dni przy jednej sprawie, dla której porzucił
wszystkie inne. Tę samą lekkomyślność wykazywał w interesach
i w rezultacie tę samą nieudolność. Nigdy nie potrafił sporządzić
przyzwoitego memoriału o czymkolwiek; nigdy nie był zadowolony z tego, który sporządzić polecił. Ustawicznie poprawiać,
ustawicznie zaczynać od nowa — to były jego ulubione polecenia.
Widzieliśmy to przy niespodziance, jaką przygotowaliśmy mu w
Fontainebleau. To jeszcze nie wszystko: nigdy nie potrafił wymęczyć jednego pisma w sprawach państwowych. Zmienność jego
zdania doprowadzała do rozpaczy tych, których zatrudniał i gnębił pracą ciągle tą samą, ciągle zaczynaną od nowa. Jest to jego
choroba nieuleczalna, która staje się jeszcze widoczniejsza przez
zamieszanie, jakie wprowadza przy sporządzaniu kopii. Stosy
dokumentów rozsiane w różnych miejscach, rozkazy wycofywane
i zmieniane dziesięć, dwanaście, piętnaście razy w ciągu jednego
dnia, wszystkie sprzeczne między sobą, co się tyczy wojska,
jakim dowodził ostatnio, i całej armii, której kazał to maszerować,
to pozostawać na miejscu, co sprawiało, iż stał się przekleństwem
oddziałów i urzędów. Nie będę mówił o jego talentach wojennych, które sam tak głośno sławi; zamilczę również o jego osobistej odwadze; pozostawiam tę sprawę sądowi publicznemu;
odwołuję się do społeczeństwa, a nawet do nieprzyjacielskich
wojsk stojących naprzeciw niego we Włoszech, w Niemczech, we
Flandrii, a także do skutków, jakie te zmagania wywołały w 1715 r.
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KARDYNAŁ DUBOIS I KSIĄŻĘ ORLEAŃSKI

Ksiądz Dubois był to mały, chudy jegomość, smukły, niepozorny, w blond peruce, o minie łasiczki, fizjonomii sprytnej,
której wyraz przypominał, jak mówią złośliwi, szakala, ale trudno
to określić inaczej. Wszystkie występki walczyły w nim o palmę
pierwszeństwa. Wiecznie czyniły w nim zgiełk bitewny, zmagając się między sobą. Skąpstwo, rozpusta, ambicja były jego
bogami; perfidia, pochlebstwo, służalstwo jego środkami; bezbożność doskonała jego odpoczynkiem, zaś przekonanie, że uczciwość i prawość są jedynie chimerą, w które się człowiek przystraja, ale \v rzeczywistości nie mieszkają w nikim — jego zasadą,
w rezultacie której każdy środek zdał mu się dobry. Celował
w niskich intrygach, żył nimi, nie umiał się bez nich obejść,
jednak zawsze motał je w jakimś celu, do którego prowadziły
wszystkie jego działania, z cierpliwością, która nie miała innych
granic poza osiągnięciem powodzenia lub całkowitą pewnością,
że nie da się go uzyskać, chyba że, krocząc tak po otchłaniach
i ciemnościach, ujrzał z nich wyjście przy zastosowaniu innej
metody. Tak pędził swoje życie ryjąc podkopy. Najbardziej
bezczelne kłamstwa stały mu się tak naturalne jak mina pełna
prostoty, szczerości, prawości, często zażenowanej. Wymowa jego
byłaby pełna wdzięku i płynności, gdyby nie to, że chcąc przejrzeć innych w czasie rozmowy w obawie przed zagalopowaniem
się dalej, niż chciał, przyzwyczaił się do udanego jąkania, co ją
szpeciło, a jąkanie to wzrosło jeszcze z chwilą, gdy doszedł do
tego, że mógł mieszać się do ważniejszych spraw, i stało się już
nieznośne, a czasami trudno go było wprost zrozumieć. Gdyby
nie to kręcenie i sztuczność przebijająca wbrew jego najlepszym
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chęciom, konwersację miałby przyjemną. Był inteligentny, dość
oczytany, znał historię i literaturę; bardzo światowy, wiele chęci
podobania się i przymilności, jednak wszystko to było zepsute
przez opary fałszu, które mimo jego woli wydobywały się z wszystkich jego porów i widoczne były nawet w wesołości, która
skutkiem tego czyniła przykre wrażenie. Poza tym złośliwy z natury i z rozmysłu, zdrajca i niewdzięcznik, mistrz niezrównany
w fabrykowaniu największych potwarzy, aż przerażająco bezczelny, kiedy go na tym przyłapano; pożądający wszystkiego,
o wszystko zazdrosny, rzucający się na każdą padlinę. Później,
kiedy odważył się pokazać swoją prawdziwą naturę, wyszło na
jaw, jak bardzo był interesowny, zepsuty, niekonsekwentny,
ignorant we wszystkim, zawsze pełen namiętności, popędliwy,
bluźnierczy i szalony, do jakiego stopnia gardził otwarcie swym
panem i państwem, wszystkimi ludźmi bez żadnego wyjątku i polityką, gotów w każdej chwili poświęcić wszystkich i wszystko
dla swego interesu, dla zdobycia pełnej władzy, dla swej wielkości, swego skąpstwa, swych obaw i pomst. Takim był ten
mędrzec, któremu stary książę Orleański polecił kształtowanie
charakteru swego jedynego syna za radą dwu ludzi, niewiele od
niego lepszych, którzy dali tego niezbity dowód.
Tak godny mistrz nie tracił czasu nadaremnie przy uczniu
jeszcze zupełnie świeżym, w którym znakomite zasady Saint-Laurenta nie zdołały się jeszcze dobrze zakorzenić, choć zachował przez całe życie wielki szacunek i przywiązanie dla tego
niezwykłego człowieka. Muszę przyznać tu z goryczą, gdyż
wszystko należy poświęcić dla prawdy, że książę Orleański przyniósł na świat pewną łatwość, nazywając rzecz po imieniu, pewną
słabość, która bez przerwy niweczyła wszystkie jego talenty
i była dla jego mentora wielce użyteczna przez całe życie. Nie
mogąc już na nic liczyć ze strony króla po szaleńczym żądaniu
nominacji na kardynała, Dubois nie myślał już o niczym innym,
jak o opanowaniu swego młodego pana i uformowaniu go na
podobieństwo swoje. Schlebiał jego skłonnościom popychając go
do rozpusty i każąc mu wierzyć, że to ułatwia życie towarzyskie,
a nawet by za nic sobie miał wszelkie obowiązki i względy
przyzwoitości, co miało sprawić, że król więcej będzie się z nim
liczył, niż gdyby zachowywał się rozsądnie; schlebiał jego mądrości przekonując go, iż ma jej zbyt wiele i za dobrą na to, by dać
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się omamiać religii, która, jego zdaniem, była tylko wymysłem
politycznym od najdawniejszych czasów, by zastraszać umysły
przeciętne i utrzymać ludy w poddaństwie. Wbił mu też do głowy
swą ulubioną zasadę, że prawość u mężczyzn i cnota u kobiet
to tylko chimery nie istniejące naprawdę w nikim prócz paru
głupców lub najczęściej tych, którzy dali sobie nałożyć wędzidło
takie samo jak religia, z którą są związane, zaś jeżeli chodzi
o obyczajność, taką samą rolę w niej spełniają. Oprócz nich tylko
niewielu ludzi niegłupich i zdolnych daje ograniczać swą swobodę, czy to z przesądu, czy skutkiem wychowania. Oto podstawowe zasady tego zacnego kapłana, z których wynikało uprawnienie do fałszu, kłamstwa, podstępów, niewierności, zdrady, nieprzebierania w środkach, jednym słowem, do wszelkiej zbrodni
i łotrostwa, przemianowanych na zręczność, zdolność, wielkość,
swobodę i głębokość umysłu, oświecenia i właściwego postępowania, byle tylko umiało się dobrze maskować i iść w życie zabezpieczonym od podejrzeń i pospolitych przesądów.
Na nieszczęście książę Orleański miał wszystkie cechy, które
sprzyjały otwarciu serca dla tej ohydnej trucizny. Niewinna
i wczesna młodość, wiele sił i zdrowia, rozhukanie młodzieńca,
który się wyrwał z munsztuka, i gniew z powodu małżeństwa
i przymusowej bezczynności, i nuda, która z tego wynika, owo
uwielbienie tak fatalne we wczesnej młodości dla dumnego zachowania, które ślepo podziwia się w innych i chce się naśladować i przewyższyć, pociąg do ulegania namiętnościom, przykłady
młodych ludzi, którzy szukają w tym chluby i wygody, innych
widzących swój interes w tym, by skłonić go, aby żył jak oni
i wraz z nimi. Tak oto przywykł do rozpusty, a jeszcze więcej
do zgiełku rozpusty, i to tak dalece, iż nie mógł już żyć bez tego
i bawił się tylko tym zgiełkiem, zamieszaniem i wybrykami.
Takie były przyczyny, które go skłoniły do tak wielkich i tak
skandalicznych wybryków, że chciał przodować wszystkim rozpustnikom, wiązał z tym rozmowy najbardziej rozwiązłe; znajdował szczególne wyrafinowanie w uprawianiu rozpusty najbardziej zuchwałej, w dnie najbardziej święte, jak to mu się nieraz
zdarzało czynić w czasie jego regencji w Wielki Piątek i dni
najbardziej szanowane. Im więcej był ktoś zatwardziały, zuchwały w bezbożności i rozpuście, tym więcej książę go podziwiał za
ten rodzaj rozpusty i widywałem go przejętego nieustannym po-
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dziwem, a nawet czcią dla wielkiego mistrza kawalerów maltańskich, ponieważ już od czterdziestu lat nie położył się spać
inaczej jak pijany, nie przestał otwarcie utrzymywać kochanki
i wygadywać bezustannie bezeceństwa i bezbożności. Z takimi
zasadami i takim sprawowaniem, które były ich rezultatem, nic
dziwnego, że był fałszywy, przechwalał się tym nawet i szukał
chwały w tym, że jest najbardziej wyrafinowanym oszustem.
On i księżna de Berry sprzeczali się czasem, które z nich
bardziej w tym celuje, nieraz przy toalecie, wobec pani de Saint-Simon i tych, którzy byli przy tym obecni, a nawet wobec
samego księcia de Berry, który był bardzo prawy i miał wstręt
do owych rzeczy. Pani de Saint-Simon, która cierpiała nad tym
nie mniej od niego z racji samej rzeczy i ich skutków, nie mogła
ani obrócić tego w żart, ani wyjść za drzwi, by nie słyszeć takich
niedyskrecji. Książę Orleański w nich celował i we wszystkim,
co odnosiło się do zwyczajnego życia i niego samego. Nie bez
słuszności był oskarżony, że nie umie dotrzymać tajemnicy.
Naprawdę zaś, wychowany w wiecznym rozgardiaszu panującym
w Palais-Royal, wśród różnych historyjek i plotek, którymi żył
stary książę Orleański i których pełny był jego dwór, młody
książę przywykł do tego i począł w nich gustować tak dalece, iż
uczynił sobie zasadę z tego, by kłócić wszystkich ze wszystkimi,
a następnie wyciągać z takiej sytuacji korzyść dla siebie nie
potrzebując się obawiać jakichś powiązań, czy to dowiadując się
o nich dzięki donosicielstwu, przyznawaniu się, czyjejś złośliwości
oraz dzięki umiejętności prowokowania, by jedni skarżyli na
innych. Było to jednym z jego głównych zajęć w czasie, kiedy
znajdował się u steru rządów, i tym najbardziej się szczycił.
Jednak kiedy odkryto te jego machinacje, uczyniły go one
wstrętnym i ściągnęły na jego głowę tysiące kłopotów. Nie będąc
z natury zły, a nawet bardzo daleki od tego, żył w bezbożności,
w rozpuście, w jaką początkowo wepchnął go Dubois, a w których
trwał później dzięki nawykowi, w fałszu, kłócąc ludzi między
sobą, czego nikomu nie udało ,się uniknąć, i w najbardziej dziwnej
nieufności, co nie wykluczało jednak, że te same osoby i w tym
samym czasie darzył największym zaufaniem. Do tego się ograniczył i nie przejął poza tym żadnych zbrodniczych cech swego
nauczyciela.
Kiedy po śmierci ojca więcej czasu już przesiadywał na dworze,
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napadła go nuda i pchnęła do zainteresowania się ciekawostkami
chemii, o czym mówiłem już na innym miejscu i czym w okrutny
sposób posłużono się do walki z nim. Trudno sobie wyobrazić,
jak bardzo książę ten nie umiał sobie jednać ludzi przedtem
jeszcze, nim piekielne sztuczki pani de Maintenon i księcia
du Maine odseparowały go od nich zupełnie; jak niezdolny był
utrzymywać dwór; jak przy niedbałej minie był zakłopotany
i czuł się niepewnie wśród znamienitszych osób i do jakiego
stopnia w swym mieszkaniu, a później w swym odosobnieniu
pośród dworu, gdy wszyscy go opuścili, był pozbawiony umiejętności radzenia sobie, przy wszystkich swych zdolnościach, które
mogłyby uczynić z niego osobę przyciągającą otoczenie. Urodził
się już znudzony i tak się przyzwyczaił żyć poza sobą, że nie
potrafił wrócić do siebie, nie umiał też nawet zająć się czymkolwiek. Nie mógł żyć inaczej jak w ruchu i w wirze spraw,
jak na przykład na czele armii czy też zmuszony myśleć o wszystkim, co może mu być potrzebne dla przeprowadzenia kampanii,
albo też w zgiełku i zamieszaniu rozpusty. Nudził się, jeżeli nie
towarzyszył jej hałas, wybryki i zamieszanie, tak że sam nie
wiedział, czym zapełnić czas. Rzucił się do malowania potem,
kiedy pasja do chemii przeszła mu czy też została uśmiercona
przez cały okrutny rozgłos, jaki temu nadano. Malował prawie
wszystkie popołudnia, i w Wersalu, i w Marly. Znał się doskonale na obrazach, lubił je, zbierał i miał kolekcję, która w niczym
nie ustępowała królewskiej. Bawił się następnie robieniem kompozycji z kamieni i proszków przy pomocy węgla, co nieraz wyganiało mnie od niego, oraz kompozycji perfum, i to co najmocniejszych, za którymi przepadał przez całe życie, a co starałem
mu się wyperswadować, gdyż król bardzo ich nie lubił, a książę
zawsze prawie nimi woniał. W sumie nie było chyba człowieka,
który by przyszedł na świat z tak rozlicznymi zdolnościami,
z wszelkimi warunkami na to, by właściwie z nich korzystać,
nigdy też chyba nie widziano kogoś tak bezczynnego i tak dalece
oddanego na pastwę nudów.
Księżna matka Orleańska zawsze miała pod ręką pełno opowiadań i czarodziejskich baśni. Mawiała, że wszystkie wróżki
były sproszone przy urodzeniu syna, wszystkie przybyły i każda
ofiarowała mu jeden talent, tak że miał je wszystkie, lecz nieszczęśliwym zrządzeniem losu zapomniano o jednej starej wróż-
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ce, która znikła już tak dawno, że o niej nie pamiętano. Ta,
obrażona pominięciem jej, przybyła oparta na swej różdżce już
wtedy, kiedy wszystkie inne złożyły swe dary dziecku; coraz
bardziej zagniewana, zemściła się czyniąc go niezdolnym do korzystania z otrzymanych talentów. Trzeba przyznać, że ogólnie
rzecz biorąc portret jest wymowny.
Jednym z nieszczęść tego księcia było, że w niczym nie umiał
być konsekwentny, i to tak dalece, że nie mógł zrozumieć, jak
ktoś nim być może. Innym, o którym już mówiłem, była pewnego rodzaju niewrażliwość, co sprawiało, że najgorsze i najniebezpieczniejsze obrazy znosił bez żadnej żółci; a że ten sam
nerw i zasada tworzy nienawiść i przyjaźń, wdzięczność i nienawiść, brak było mu sprężyn, które te uczucia budzą. Skutki
tego były niezliczone i zgubne. Był niezmiernie nieśmiały; czuł
to i tak się tego wstydził, że udawał coś wręcz przeciwnego
i miał to sobie za punkt honoru. Prawda wyglądała jednak tak,
jak to się dało odczuć i co się okazało, kiedy uzyskał większą
władzę, że nic nie można było od niego uzyskać, ani łaski żadnej, ani sprawiedliwości, inaczej jak wyrywając mu je, działając
zastraszeniem, na co był bardzo czuły, lub też niezwykłym natręctwem. Starał się uwolnić wpierw słowami, później obietnicami, które dawał z łatwością wprost niesłychaną, a ci, co mieli
dobre szpony, wymuszali także spełnienie. Stąd tak często nie
dotrzymywał danego słowa, że nawet najbardziej solenne za nic
sobie miano, a poza tym tyle takich samych obietnic dawał tylu
ludziom, iż mógł je dotrzymać tylko jednemu, co stwarzało
obfite źródło niezadowolenia i powodowało upadek zaufania do
jego osoby Na niczym się tak nie oszukał ani nic mu nie zaszkodziło tak bardzo jak ta opinia, jaką sam o sobie stworzył,
że każdego zdoła oszukać. Nie ufano mu już, nawet wtedy gdy
mówił w najlepszej wierze, a jego przystępność umniejszała
wartość wszystkiego. Wreszcie niewybredne towarzystwo, w większej części łajdackie, które stanowili jego kompani w rozpuście
i których sam nie wahał się nazywać publicznie swymi hultajami, odstręczało od niego ludzi znakomitszych nawet wówczas,
gdy osiągnął władzę, co było z wielką dlań szkodą.
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KSIĘŻNA ORLEAŃSKA MŁODSZA

Księżna Orleańska była osobą zupełnie innego pokroju. Wysoka
i dostojna pod każdym względem; cera, piersi, ramiona cudowne,
oczy również; policzki zbyt szerokie i obwisłe, co ją szpeciło,
lecz nie niweczyło urody; usta dość ładne o pięknych zębach,
nieco zbyt długich. Najbardziej szpeciły ją brwi, które były
jakby wyskubane i czerwone, z bardzo rzadkimi włoskami. Miała
piękne powieki i bujne włosy kasztanowate. Nie będąc garbata
ani ułomna, miała jeden bok większy od drugiego, co sprawiało,
że szła bokiem, i wada ta była przyczyną innej, bardziej niemiłej
w towarzystwie, która krępowała ją samą. Nie była mniej inteligentna niż książę, a przewyższała go większą ścisłością sądu;
przy tym miała konwersację naturalną, dokładność wypowiedzi,
właściwy sobie dobór wyrażeń, płynnych i zawsze zaskakujących,
sposób mówienia właściwy pani de Montespan i jej siostrom,
który nie przeszedł na nikogo poza osobami z jej otoczenia lub
tymi, które wychowała. Księżna mówiła wszystko, co chciała,
i tak jak chciała, wytwornie i z urokiem; mówiła nawet to, czego
nie wypowiadała, i pozwalała dorozumieć się wszystkiego w takim
stopniu i z taką dokładnością, jaką chciała przekazać. Wymowę
miała jednak ciężką, tak powolną, tak niejasną, tak przykrą dla
ucha tych, którzy do niej nie przywykli, że wada ta, choć jej
za wadę nie miała, odbierała dużo uroku temu, co mówiła.
Umiar i wszelkiego rodzaju przyzwoitość i przystojność znajdowały w jej sercu azyl, a najbardziej urocza duma — swój
tron. Zadziwi to, co teraz powiem, jednak nic bardziej prawdziwego: oto w głębi duszy uważała, że wielki zaszczyt wyświadczyła księciu Orleańskiemu wychodząc zań za mąż. Wyrywały
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jej się bardzo często powiedzenia, które, choć prawie nieuchwytni jednak na to wskazywały. Była zbyt mądra, by nie odczuć,
że nie da się tego udowodnić, jednak również zbyt pyszna, by
to przekonanie ukrywać. Bezlitosna nawet w stosunku do swych
braci, jeżeli chodzi o szacunek dla rangi człowieka, z jakim
wzięła ślub, była wnuczką Francji nawet na sedesie. Książę
Orleański, który często sobie z tego dworował, nazywał ją panią
Lucyfer, gdy o niej mówił, ona zaś przyznawała, że przezwisko
to nie było jej niemiłe. Nie czuła przez to mniej wszystkich korzyści i wyróżnień, jakie małżeństwo z nią dało księciu Orleańskiemu po śmierci jego ojca; i niezadowolenie z zachowania męża
wobec niej, choć zachowywała zewnętrzne pozory, nie wywołane
było zazdrością, lecz urazą, że nie jest adorowana i traktowana
jak bogini, z tym jednak, iż ze swej strony nie chciała uczynić
ani jednego kroku, by względy jego pozyskać lub zrobić cokolwiek, by się podobać czy go przywiązać, ani też powstrzymać
się od czegoś, co mogło go od niej oddalić, choć wyraźnie widziała,
że go to oddala. Nigdy nie postępowała wobec niego uprzejmie,
uprzedzająco, nigdy nie okazała mu żadnej poufałości, tej swobody, jaką widać u kobiety żyjącej dobrze ze swym mężem.
Przyjmowała zawsze wszelkie jego uprzejmości zimno, z pewnego rodzaju wyższością, dumą. To jest jedna z tych rzeczy,
które najbardziej oddaliły od niej księcia i nad którą mimo dobrej
woli okazanej przez niego najtrudniej było mu przejść do porządku po ich prawdziwym pogodzeniu się, które było wynikiem
polityki, potrzeb jednej partii i widoków drugiej, co zresztą udało
się tylko połowicznie. Dla swego dworu, gdyż tak trzeba nazywać jej dom i wszystkich, co do niej przychodzili, nie tyle
chciała być przedmiotem zabiegów, ile raczej kultu. Wydaje mi
się, iż nie minę się z prawdą, jeżeli powiem, że w całym jej życiu
spotkała tylko księżnę de Villeroy i mnie, którzyśmy go jej nie
okazywali i zawsze mówili i kazali robić to, co nam się zdawało
właściwe.
Równocześnie nieśmiałość księżny Orleańskiej była ogromna.
Zasłabłaby z pewnością, gdyby król nieco srożej na nią spojrzał,
a może i pani de Maintenon, w każdym razie drżała przed nią,
i to nawet gdy chodziło o sprawy najzwyklejsze, a przy ludziach
nie odpowiadała im inaczej jak bełkocząc coś niewyraźnie
i z przestraszoną miną. Mówię: odpowiadała, gdyż za nic nie
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zdobyłaby się na zabranie głosu z własnej woli, zwłaszcza w obecności króla. Życie prowadziła zresztą niezwykle monotonne choć
zdrowie znakomicie jej dopisywało; samotność i lektura do obiadu
również samotnie spożywanego, robótki przez resztę popołudnia,
później od piątej goście, którzy nie znajdowali u niej ani rozrywki, ani swobody, gdyż nigdy nie umiała stworzyć wokół siebie
swobodnej atmosfery.
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KSIĘŻNA ORLEAŃSKA MATKA

Księżna Orleańska była damą starej daty, przywiązana do
zasad honoru, cnoty, wysokiego stanowiska i godności — niewzruszona, jeżeli idzie o nakazy dobrego wychowania. Nie brak
jej było inteligencji i to, co widziała, widziała bardzo dobrze.
Przyjaciółka dobra i wierna, pewna, prawa, łatwo uprzedzała się
i zrażała, trudna do pozyskania na nowo, grubo ciosana, niebezpieczna aż do wybuchów gniewu publicznie, bardzo niemiecka
we wszystkim, co czyniła, szczera, nie troszcząca się o wygody
i wyrafinowanie dla siebie i innych, wstrzemięźliwa, dzika i nieobliczalna. Lubiła psy i konie, pasjonowała się polowaniem
i teatrem; nigdy inaczej jak w stroju wieczorowym albo w peruce
męskiej, w ubraniu do jazdy konnej. Miała powyżej lat sześćdziesięciu i nigdy, zdrowa czy chora, a chorować nie zwykła,
szlafroka nie nosiła. Kochała namiętnie syna, szaleńczo księcia
Lotaryńskiego i jego dzieci, bo miało to związek z Niemcami.
Bardzo kochała swój naród i swoich krewnych, których nigdy
nie widziała. Z okazji śmierci księcia Orleańskiego zauważono,
jak życie mijało jej na korespondencji z nimi. Na koniec oswoiła
się nie z pochodzeniem swojej synowej, ale z jej osobą, i traktowała ją bardzo dobrze jeszcze przed odprawieniem pani d'Argenton przez jej syna.
Bardzo potępiała jego nieprzystojny tryb życia; oburzona była
w najwyższym stopniu prowadzeniem się wnuczki, księżny
de Berry, co wyznała parę razy z goryczą i z pełnym zaufaniem
Pani de Saint-Simon, która pozyskała sobie, wchodząc na dwór,
jej przyjaźń i szacunek i nigdy go nie utraciła. Starą księżnę
łączyła z księżną de Berry tylko doskonała nienawiść do księcia
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du Maine, do bastardów, do ich wyniesienia na znaczne stanowiska, i bolała nad tym, że syn jej nie jest równie na to wrażliwy. Poza tymi zaletami miała i braki: była małostkowa, ciągle
czujna, by kto nie uchybił jej godności. Kiedyś, gdy zamieszkała
w małym apartamencie w Palais-Royal, podczas pewnej zimy
w okresie regencji, książę Orleański, jej syn, prosił mnie, bym
mu uczynił pewną przyjemność i łaskę: żebym czasem odwiedzał ją, gdyż mu się skarżyła, że nią gardzę, gdyż nigdy jej nie
odwiedzam. Łatwo się domyślić, co odpowiedziałem. Jeśli idzie
o pierwsze, nie było i cienia pozoru, gdyż nie było to uczucie,
które ktokolwiek mógł dla księżny żywić. Drugie było słuszne,
bo tylko od czasu do czasu asystowałem jej w Wersalu, mając
wówczas całkiem co innego do roboty. Odtąd jednak chadzałem
co dwa lub trzy tygodnie składać jej wizyty podczas toalety, gdy
bywała w Paryżu, i zawsze przyjmowała mnie bardzo uprzejmie.
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KOLACJE U REGENTA

Kolacje te odbywały się zawsze w towarzystwie bardzo osobliwym. Kochanki regenta, czasem jakaś dziewczyna z Opery,
często księżna de Berry i około dwunastu panów, czasem tych,
czasem innych, których bez ceremonii regent nie nazywał nigdy
inaczej jak swoimi hultajami. Byli między nimi: Broglie, starszy
brat tego, który umarł jako marszałek Francji, książę Noce,
czterech czy pięciu oficjalistów nie najwyższych rangą, książę
de Brancas, Biron, Canillac35, paru zboczonych młodych ludzi
i parę pań podejrzanej konduity, lecz należących do towarzystwa, paru ludzi nieznanych i bez nazwiska, wyróżniających się
czy to dowcipem, czy rozpustnym życiem. Wyborne jedzenie było
przygotowane w miejscach specjalnie do tego przysposobionych,
znajdujących się tuż obok, wszystkie naczynia srebrne; goście
sami często przykładali rękę do przyrządzania przysmaków wraz
z kucharzami. Były to zebrania, na których każdy był przenicowany, ministrowie i bliscy księciu ludzie co najmniej tak samo
jak inni, i to ze swobodą graniczącą z wyuzdaną swawolą. Przeszłe
i teraźniejsze miłostki dworu i Paryża były omawiane bez żadnej
żenady; stare plotki, kłótnie, żarty, śmiesznostki — niczego
i nikogo nie oszczędzano. Książę Orleański brał w tym udział
jak każdy inny, lecz prawdą jest, że rzadko cała owa gadanina
czyniła na nim jakiekolwiek wrażenie. Popijano zdrowo, wino
uderzało do głów, mówiono świństwa i bezeceństwa na całe
gardło, prześcigano się w tym, a gdy już dość nahałasowano
i kiedy całe towarzystwo było dobrze pijane, wszyscy szli spać,
by nazajutrz zacząć znów od początku. Gdy nadchodziła godzina,
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kiedy mieli nadejść biesiadnicy, wszystko było tak zabarykadowane na zewnątrz, że cokolwiek ważnego by się stało, próżno
próbowałbyś się przebić do regenta. Nie mówię tu tylko o nagłych
sprawach prywatnych, lecz także o tych, które dotyczyły bezpieczeństwa państwa lub jego osoby, i to obwarowanie trwało aż
do rana.
Tak to tracił regent nieskończenie wiele czasu w rodzinie, na
zabawach czy na rozpuście. Również dużo czasu zabierały mu
audiencje, zbyt łatwo udzielane, zbyt długie, zbyt rozwlekłe
i tonął w tych samych szczegółach, co za życia króla on i ja tak
częstośmy mu obaj zarzucali. Czasami mu to przypominałem;
przyznawał mi rację, lecz zawsze dawał się wciągać z powrotem.
Poza tym tysiące spraw prywatnych i zatrzęsienie innych, odnoszących się do kierowania państwem, które mógł rozpatrzyć
najczęściej w pół godziny i podjąć następnie jasną i stanowczą
decyzję, a przedłużał je, jedne ze słabości, inne przez nędzne
pragnienie gmatwania i kłócenia i przez zatrutą maksymę, która
wyrywała mu się tak często: „Divide et impera!" Najczęściej
przewlekał sprawy przez ową wszechogarniającą nieufność w stosunku do wszystkich rzeczy i wszystkich ludzi i w ten sposób
jakieś głupstwo stawało się hydrą, która w końcu i jego oplatała.
Jego bezpośredniość i dostępność niezwykle się podobały, lecz
ogólne nadużywanie tych jego cech było nadmierne. Czasami
doprowadzało do braku szacunku, co w końcu miało złe następstwa, tym bardziej niebezpieczne, że regent nie mógł, kiedy nawet chciał, poskromić osobistości, które krępowały go więcej, niż
same czuły się skrępowane. Takimi byli Stairowie, takimi wrogowie jansenizmu, takim marszałek de Villeroy, takim parlament
w osobach niektórych swych przedstawicieli i magistratura w
większości. Przedstawiałem mu czasami tyle ważnych spraw
w miarę nadarzających się okazji, czasami udawało mi się coś
uzyskać i odparować złe następstwa, częściej jednak regent
wymykał mi się z rąk, choć uprzednio dał się przekonać o
słuszności moich perswazji, lecz słabość jego była odeń mocniejsza.
Niezwykłe w tym wszystkim jest to, że ani jego kochanki, ani
księżna de Berry, ani hultaje, i to podczas największej pijatyki,
nie mogli się od niego dowiedzieć nawet drobnostki o czymkol-
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wiek, co się odnosiło do rządów czy polityki. Żył otwarcie z panią de Parabère, równocześnie romansował z innymi; bawiły go
zazdrości i obrazy tych pań; nie był przez to mniej dobrze z innymi i skandal oficjalnego haremu oraz codziennych bezeceństw
i brudów owych kolacji był ogromny i szeroko znany.
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PIERWSZE KROKI REGENTA

[Jednym z pierwszych zarządzeń regenta było ułaskawienie przebywających w więzieniu lub na wygnaniu wszystkich tych, których winy
przeciw państwu nie były jasno dowiedzione. Następnie mianował Radę
Regencyjną, do której poza nim weszli: książę de Bourbon, książę du
Maine, hrabia Tuluzy, kanclerz Voysin, Saint-Simon, marszałkowie: Villeroy, d'Harcourt, de Bezons, biskup Bouthillier de Chavigny i Torcy.
Poza tym bez prawa głosu de la Vrillière, sekretarz, i Pontchartrain.
Referowali przewodniczący rad: kardynał de Noailles — wyznaniowej,
d'Antin — wewnętrznej, marszałek d'Huxelles — zagranicznej, Villars —
wojny, d'Estrées — marynarki, de Noailles — finansów. Desmaretz otrzymał dymisję. Autor wywarł poważny wpływ na obsadę paru rad oraz
ich przewodniczących, jak kardynała de Noailles, d'Antina, biskupa Bouthillier de Chavigny. Rady miały zastąpić sekretarzy stanu.
Regent obsypał swych przyjaciół i wrogów wysokimi pensjami, choć
skarb był tak wyczerpany, że ambasadorowie nie mieli za co opłacić
poczty.
Księciu de Noailles udało się doprowadzić do rozłamu wśród książąt
parów, przy czym jego zwolennicy przestali dopominać się o prawo wotowania w parlamencie z nakrytą głową — co było jednym z celów życiowych Saint-Simona. Natomiast jemu samemu udało się skłonić regenta
do dymisjonowania Pontchartraina ze stanowiska sekretarza stanu i członka
Rady Regencyjnej w zamian za nominację jego syna, Maurepas, na razie
formalną, gdyż miał lat piętnaście.
Saint-Simon opisuje szczegółowo posiedzenie parlamentu, na którym
pogrążono bastardów, 2 września 1715 roku.]

W parę minut po rozpoczęciu posiedzenia przybyli bastardzi.
Pan du Maine pękał z radości. Osobliwe to określenie, lecz nie
da się inaczej nazwać jego zachowania. Wyraz radości i satysfakcji dominował jeszcze nad zuchwalstwem i pewnością siebie,
które przebijały jednak przez nie, jak również nad układnością,
która zdawała się z nimi walczyć. Kłaniał się na prawo i lewo
i przeszywał każdego spojrzeniem. Wszedłszy parę kroków na
salę skłonił się z miną wielce rozradowaną pierwszemu prezy-
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dentowi, a twarz prezydenta jak zwierciadło radość jego odbiła,
parom skłonił się poważnie, może nie przesadzę, jeżeli powiem,
iż z szacunkiem, przy czym powolność, głębokość ukłonu w ich
kierunku, na trzy strony, były wielce wymowne. Głowa jego
pozostała pochylona, nawet kiedy się wyprostowywał, tak wielki
jest ciężar nadużycia, nawet w dniu, kiedy się nie wątpi już
o swym triumfie. Śledziłem go bacznie i nie wymknął się mej
uwadze żaden jego ruch. Zauważyłem, że z wszystkich trzech
kierunków oddano mu ukłon sztywno i krótko. Co do jego brata,
ten jak zawsze zachował chłodną postawę.
Zaledwie usiedliśmy powtórnie, weszli książęta Bourboński
i Orleański. Poczekałem, aż umilknie hałas wywołany ich wejściem, i kiedy ujrzałem, że pierwszy prezydent przygotowuje się
do zabrania głosu zdejmując kapelusz, uczyniłem znak ręką,
odkryłem i natychmiast znów nakryłem głowę, i powiedziałem,
iż otrzymałem zlecenie od parów Francji, by oznajmić zebranemu zgromadzeniu, że jedynie ze względu na wagę i pilność
spraw publicznych, jakie mają być teraz załatwione, parowie
zgadzają się jeszcze cierpieć bardziej niż nieprzystojną uzurpację ukłonu kapeluszem prezydenta oraz inne, na jakie mają
powody się skarżyć. By jednak okazać publicznie pierwszeństwo, które dają sprawom państwowym przed swymi prywatnymi, najbardziej im drogimi i słusznymi, nie chcą opóźniać
ich ani na chwilę; wszelako równocześnie protestuję w imieniu
parów przeciw tym uzurpacjom i ich dalszemu trwaniu w sposób najbardziej formalny, wyraźny, najbardziej autentyczny,
pośród i wobec najdostojniejszego zgromadzenia, upoważniony
aprobatą i obecnością wszystkich parów; protestuję także jedynie przez wzgląd na pozytywne i autentyczne oświadczenie tu
obecnego księcia Orleańskiego, złożone nam w dniu wczorajszym wieczorem w jego apartamentach w Wersalu, kiedy to
obiecał nam rozważyć i osądzić jasno te uzurpacje, gdy tylko
sprawy publiczne tyczące rządów zostaną uregulowane: wyraził
także zgodę, bym oznajmił to jasno dzisiaj, jak to niniejszym
czynię, i (zdejmując kapelusz i nakładając go natychmiast z powrotem) mam zaszczyt wezwać go tu osobiście, by potwierdził,
że takie było jego przyrzeczenie dane nam wczoraj, na co liczymy, i w konsekwencji ograniczamy się obecnie do tego, co zostało powiedziane i oświadczone przeze mnie z wiadomością
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księcia i zgodą wyraźną i formalną w obecności piętnastu czy
szesnastu obecnych tu parów, których zawezwał wczoraj do
siebie.
Głębokie milczenie, z jakim mnie wysłuchano, świadczyło,
jak wielkie było zaskoczenie wszystkich zgromadzonych. Książę
Orleański odkrył głowę i potwierdził to, co powiedziałem, głosem dość cichym i z miną niepewną, po czym nałożył znów
kapelusz.
Zaraz po opisanej tu scenie spojrzałem na księcia du Maine,
który zdał się być zadowolony, iż udało mu się wywinąć z sytuacji tak tanim kosztem, lecz, jak mówili mi moi sąsiedzi, wyglądał na nader zmartwionego na początku mego wystąpienia.
Po mym proteście nastąpiło bardzo krótkie milczenie, po czym
ujrzałem, jak pierwszy prezydent powiedział cicho parę słów
do księcia Orleańskiego, by następnie głośno wyznaczyć delegację parlamentu, która by się udała po testament króla wraz
z załączonym kodycylem. W czasie tego wielkiego i krótkiego
oczekiwania panowało milczenie; wszyscy spoglądali po sobie
bez najmniejszego ruchu. My zajmowaliśmy nasze niskie fotele,
drzwi były rzekomo zamknięte, lecz wielką salę wypełniał tłum
ciekawych, zarówno ze sfer najwyższych, jak i ludzi ze wszystkich stanów i z orszaku osób znajdujących się na zgromadzeniu.
Książę Orleański mógł bez trudności, w razie potrzeby, wyjednać dla siebie pomoc Anglii i w tym celu umieścił mylorda Stair
w jednej z galeryjek zasłoniętych od publiczności. Było to dzieło
księcia de Noailles, Canillaca i księdza Dubois.
Była też i inna pomoc, znacznie bliższa. Pułk gwardii zajął
cicho wszystkie drogi wiodące do gmachu, zaś oficerowie wraz
z wybranymi żołnierzami byli rozproszeni po całym pałacu.
Książę de Guiche, który zrezygnował ze swych praw na rzecz
syna, znajdował się w niższej loży przy kominku. Dogadał się
z księciem Orleańskim i uzyskał sześćset tysięcy liwrów za tę
usługę, której wartość miał czas odpowiednio mu przedstawić.
Za życia króla podawał się za człowieka oddanego bastardom.
Liczyli oni na niego, lecz jak ujrzymy, zawiodły ich te oczekiwania. Wszystkie te środki ostrożności nie przydały się na nic
nikomu poza księciem de Guiche; wszystko poszło, co prawda,
niezbyt delikatnie, jednak bez pozoru choćby jakiegokolwiek zamachu na absolutny spokój.
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Niedługo trzeba było czekać na powrót delegacji. Złożyła testament wraz z kodycylem w ręce pierwszego prezydenta, który
przedstawił go, nie wypuszczając z rąk, księciu Orleańskiemu,
po czym kazał go przekazać z rąk do rąk przez prezydentów
panu Dreux, radcy parlamentu, ojcu wielkiego mistrza ceremonii, mówiąc, że czyta dobrze i silnym głosem, który wszyscy
będą mogli usłyszeć, gdy stanie na swoim miejscu, w wyższych
ławach poza prezydentami, blisko okna prowadzącego do bufetu.
Można sobie wyobrazić, w jakiej ciszy go słuchano i ile oczu
i uszu skierowało się w jego stronę. Przy całej radości, jaką
odczuwał, książę du Maine okazywał głęboką troskę; była to
dlań chwila ciężkiej operacji, jaką należało wytrzymać. Książę
Orleański okazywał jedynie pilną, lecz spokojną uwagę.
Nie będę się zatrzymywał nad tymi dwoma dokumentami,
w których jest jedynie mowa o wielkości i władzy bastardów,
o pani de Maintenon i Saint-Cyr, o woli króla w sprawie wychowania swego następcy oraz o Radzie Regencyjnej w ostatecznym razie oddanej pod kierownictwo księcia Orleańskiego, ale
po pozbawieniu go wszelkiej władzy przez nieograniczoną władzę księcia du Maine.
Zauważyłem, jak twarze sposępniały i jak na wszystkich
ukazało się pewnego rodzaju oburzenie w miarę lektury, a następnie coś jak niemy ferment, kiedy ksiądz Menguy, inny radca
Wielkiej Izby, lecz urzędnik, począł czytać kodycyl z tego samego miejsca, które przed chwilą zajmował Dreux, by lepiej
być słyszanym. Książę du Maine poczuł to i zbladł, gdyż nie
czynił nic innego, tylko pilnie wodził oczyma po wszystkich
twarzach, moje zaś oczy śledziły go z bliska, choć nie przestawałem słuchać, a ponadto spoglądałem od czasu do czasu na
minę księcia Orleańskiego.
Kiedy skończono czytanie, książę ten zabrał głos, obwiódł
wzrokiem całe zgromadzenie, zdjął i nałożył kapelusz, a następnie powiedział parę słów wyrażających pochwałę zmarłego
króla i żal po jego stracie. Po czym podniósł głos i oświadczył,
że w usłyszanych przed chwilą poleceniach może tylko poprzeć
wszystko to, co odnosi się do wychowania młodego króla, a także
do jego wychowawców oraz do tak pożytecznej i pięknej instytucji, jaką jest Saint-Cyr; że w sprawie rządów państwem będzie
mówił osobno o tym, co zawiera testament i kodycyl; że trudno
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mu to pogodzić z tym wszystkim, co król mu powiedział w ostatnich dniach swego życia, oraz z jego publicznymi zapewnieniami, iż nie znajdzie w jego ostatniej woli nic, z, czego mógłby
być niezadowolony; w dowód czego król zawsze od tej chwili
odsyłał do niego po wszelkie rozkazy, a swych ministrów, by
porozumiewali się z nim w sprawach państwowych. Prawdopodobnie nie zrozumiał znaczenia tego, co kazano mu uczynić
w sprawie księcia du Maine, gdyż Rada Regencyjna została wybrana, zaś władza księcia du Maine tak umocniona testamentem,
że dla niego, księcia Orleańskiego, nic już nie pozostało. Ta
krzywda wyrządzona prawu należnemu mu z racji urodzenia,
przywiązaniu do osoby króla, miłości i oddaniu dla państwa jest
obrazą tego rodzaju, iż nie może jej ścierpieć nie narażając na
szwank swego honoru; ufa, iż obecni na tym zgromadzeniu na
tyle darzą szacunkiem jego osobę, że może spodziewać się przyznania jego regencji praw jej należnych, czyli iż będzie miał
władzę całkowitą, niezależną, wraz z prawem wyboru Rady Regencyjnej, której nie odmawia głosu doradczego w sprawach
państwowych, lecz chce, by była od niego zależna, gdyż może
dyskutować tylko z ludźmi, którzy, mając poparcie społeczeństwa, cieszyć się będą również jego zaufaniem. Ta krótka przemowa wywarła ogromne wrażenie.
Książę du Maine chciał mówić. Gdy zdjął już kapelusz, książę
Orleański wychylił głowę przed księciem de Bourbon i powiedział sucho: „Książę, zabierzesz głos, gdy przyjdzie twoja kolej."
W jednej chwili sprawy przybrały taki obrót, jakiego sobie
życzył książę Orleański. Postanowienie o władzy Rady Regencyjnej i jej składzie upadło. Prawo wyboru Rady zostało przyznane księciu Orleańskiemu, regentowi królestwa, wraz z całym
autorytetem regencji, zaś decyzja uzależniona była od większości
głosów Rady Regencyjnej, z tym, iż głos regenta miał się liczyć
za dwa, jeżeli zdania byłyby podzielone. W ten sposób prawo
karania i rozdawania łask pozostało wyłącznie w ręku księcia
Orleańskiego. Postanowienie to przyjęto z tak wielką aklamacją,
iż książę du Maine nie ośmielił się odezwać. Oszczędzał siły do
walki o kodycyl, którego utrzymanie w mocy obaliłoby wszystko, co uzyskał książę Orleański.
Po krótkim milczeniu książę Orleański znów zabrał głos.
Wyraził ponownie zdziwienie, iż postanowienia zawarte w testa-
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mencie nie wystarczały tym, którzy je podszepnęli, i nie zadowalając się tym, iż stali się na jego mocy panami królestwa,
sami uznali, iż zawarte w nim klauzule są tak osobliwe, że
trzeba im było się upewnić, zawładnąć osobą młodego króla,
księciem Orleańskim, dworem i Paryżem. Dodał, że jeżeli uznał,
iż honor jego wraz z wszelkimi prawami i przepisami zostały
obrażone postanowieniami testamentu, i to tak bardzo, że samo
zgromadzenie to odczuło, to zostały one jeszcze silniej zagrożone tym, co zawiera kodycyl, który nie tylko jego wolność, ale
nawet życie czyni niepewnym, zaś osobę króla stawia w całkowitej zależności od tych, którzy ośmielili się wykorzystać słabość
umierającego monarchy, by wydrzeć mu to, czego na pewno
sam nie chciał. Zakończył oświadczając, iż regencja nie jest
możliwa do sprawowania w takich warunkach i że nie wątpi, iż
mądrość zgromadzenia każe mu anulować ten kodycyl, który
nie da się utrzymać i którego przepisy doprowadziłyby Francję
do najstraszniejszych i absolutnie nieuniknionych nieszczęść. Gdy
książę mówił, głębokie i ponure milczenie było najlepszym potwierdzeniem jego słów, bez żadnych dodatkowych wyjaśnień.
Książę du Maine, mieniąc się na twarzy, zabrał głos, którego
tym razem nikt mu nie odmawiał. Powiedział, że wychowanie
króla, a w rezultacie jego osoba zostały mu powierzone i zupełnie naturalnie łączy się to z tym, iż jemu pierwszemu prędzej
niż komukolwiek innemu przysługuje całkowita władza nad dworem młodego króla, zarówno cywilnym, jak i wojskowym, bez
czego nie może odpowiadać za otoczenie ani też za osobę króla;
od tego przeszedł do sławienia swego przywiązania do zmarłego
króla, który całe swe zaufanie w nim złożył.
Książę Orleański przerwał mu przy tych słowach, które podchwycił. Książę du Maine chciał go ugłaskać chwaląc marszałka
de Villeroy, przydanego mu na tym samym stanowisku i obdarzonego tym samym zaufaniem, jednak pod jego władzą. Książę
Orleański odparł, iż dziwnym by było, gdyby najpierwej i największym zaufaniem nie był obdarzony on sam, a jeszcze dziwniejszym, by nie mógł żyć przy królu inaczej, jak pod opieką
i władzą tych, którzy nie mogliby zostać absolutnymi władcami
samego dworu i Francji, a nawet Paryża, inaczej, jak przy pomocy pułków gwardii.
Kłótnia się zaostrzała. Z jednej i z drugiej strony padały
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krótkie, przerywane zdania. Obawiając się rezultatu sprzeczki,
która zaczynała być nieprzystojna, i zgadzając się na perswazję
księcia de la Force, którą mi przedłożył wychylając się przed
księcia de la Rochefoucauld siedzącego między nami, skinąłem
ręką na księcia Orleańskiego, dając mu, znak, by wyszedł i zakończył tę dyskusję w czwartej izbie pierwszej instancji, przylegającej do wielkiej izby, w której nikogo nie było. Zdecydowałem się na to widząc, iż książę du Maine czuł się coraz
pewniejszy, że coś niejasno napominał o podziale władzy, a książę
Orleański niezbyt szczęśliwie grał swoją rolę, skoro zniżał się
do bronienia, że tak powiem, swego stanowiska przed księciem
du Maine. Książę Orleański miał krótki wzrok, a tak był pochłonięty atakiem i obroną, że nie dojrzał dawanych przeze mnie
znaków. W jakiś czas potem znów powtórzyłem swój manewr;
nie osiągnąwszy jednak więcej niż poprzednim razem, wstałem,
podszedłem parę kroków i powiedziałem doń, choć z dość daleka:
„Książę, jeżeli przejdziesz do czwartej sali, będziesz się czuł
z panem du Maine znacznie swobodniej", a podszedłszy jeszcze
bliżej, nalegałem nań znakami ręki i spojrzeniami, które mógł
dostrzec. Skinął mi głową i zaledwie usiadłem, zobaczyłem, iż
przeszedł przed księciem de Bourbon, kierując się do pana
du Maine; w chwilę później obaj powstali i udali się do sali
czwartej pierwszej instancji. Nie zdołałem dojrzeć, kto spośród
osób rozsianych po sali poszedł tam za nimi, gdyż wszyscy zgromadzeni powstali przy ich wyjściu i usiedli zaraz, nie ruszając
się z miejsc i w głębokim milczeniu. W jakiś czas potem hrabia
Tuluzy podniósł się ze swego krzesła i udał się do tego pokoju.
Po paru minutach książę de la Force zrobił to samo".
Był tam dość krótko. Powracając na zgromadzenie książę de la
Force przeszedł przed księciem de la Rochefoucauld i przede
mną, wsunął głowę między księcia de Sully i moją, gdyż nie
chciał być słyszanym przez de la Rochefoucauld, i powiedział do
mnie: „Na miłość boską, idżże pan do nich, źle się tam dzieje!
Książę Orleański mięknie; przerwij dyskusję i spraw, by tu
wrócił; a gdy tylko będzie na swym miejscu, niech powie, że jest
już zbyt późno, by dalej prowadzić zebranie; trzeba pozwolić
zebranym pójść na obiad, zakończy się je zaś po powrocie;
w czasie tej przerwy, dodał la Force, zawołać ludzi królewskich
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do palais-Royal i sprawić, by porozmawiano z parami, których
jesteśmy pewni, oraz z zaufanymi parlamentarzystami."
Rada wydała mi się dobra i ważna. Wyszedłem z zebrania
i poszedłem do czwartej sali. Zastałem tam duży krąg widzów,
hrabiego Tuluzy trochę z przodu, od strony wyjścia, lecz przyklejonego do tego kręgu, księcia de Bourbon bliżej środka w podobnej sytuacji, wszyscy dość daleko kominka, przed którym
samotnie stali książę Orleański i du Maine, dyskutując przyciszonym głosem, obaj jednak mocno rozindyczeni. Chwilę przyglądałem się tej scenie, następnie zbliżyłem się do kominka
z miną człowieka, który chce coś powiedzieć. „Czego tam?" —
odezwał się do mnie książę Orleański niecierpliwie. „Tylko parę
słów, lecz pilnych, które muszę księciu powiedzieć." Mówił dalej
do księcia du Maine przy mnie, prawie jakbym był trzecim w tej
rozmowie; ja znów powtórzyłem swoje; nadstawił ucha. „Nie
tak — powiedziałem i biorąc go za rękę: — Zechciej, książę,
przyjść tu." Pociągnąłem go w róg kominka. Hrabia Tuluzy,
który stał tam niedaleko, cofnął się nieznacznie i cały krąg wraz
z nim. Książę du Maine też odsunął się z miejsca, w którym stał.
Powiedziałem na ucho księciu Orleańskiemu, żeby nie liczył
na to, że uda mu się coś uzyskać od księcia du Maine, który nie
zrezygnuje z kodycylu z racji jego argumentów; że to przeciąganie rozmowy zaczyna być niewłaściwe, bezużyteczne, niebezpieczne; że znajduje się na widoku wszystkich tych, którzy tu
za nim przyszli, tak samo jakby był na zebraniu, a nawet jeszcze
lepiej jest tu widziany i obserwowany; że nie ma lepszego wyjścia, jak wrócić na zebranie i rozwiązać je itd. „Masz pan rację —
powiedział — tak zrobię." „Ale — dodałem — uczyń to, książę,
natychmiast i nie dawaj dalej się zwodzić. To panu de la Force
zawdzięczasz, książę, tę radę; on to przysyła mnie, bym ci ją, książę, przekazał." Zostawił mnie nie dodając ani słowa, podszedł
do księcia du Maine, powiedział mu w dwu słowach, że jest już
bardzo późno i dyskusję zakończy się po obiedzie.
Pozostałem tam, gdzie mnie zostawił. Ujrzałem wnet, jak książę du Maine skłonił mu się tak, jakby się rozstawali, i odszedł,
zaś w tej samej chwili książę de Bourbon podszedł do księcia
Orleańskiego i mówił z nim, a książę du Maine zbliżył się do
widzów, obrócony do nich plecami, widocznie, by obserwować
tę rozmowę. Trwała dosyć krótko i była bardzo uprzejma, choć
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książę de Bourbon miał minę bardzo natarczywą. Ponieważ trzeba było przejść mniej więcej niedaleko od miejsca, gdzie stałem
by wejść do wielkiej izby, obaj podeszli w moją stronę.
W tej chwili dowiedziałem się, że książę de Bourbon prosił
księcia Orleańskiego, by — ponieważ postanowiono nie honorować postanowień testamentu — mógł wejść do Rady Regencyjnej jako przewodniczący, co też uzyskał. Nienawiść do bastardów z powodu przyznania im praw książąt krwi itp., z powodu
procesu o sukcesję księcia Kondeusza, wszystko to skłoniło księżnę de Bourbon w czasie ostatnich tygodni życia króla do poczynienia pewnych kroków u księcia Orleańskiego, zaś księcia
Orleańskiego do życzliwego ich przyjęcia, by wzmocnić się w
walce z panem du Maine. Nie śmiał on, jak mi się zdaje, przyznać się wobec mnie, że już zobowiązał się mianować go na stanowisko przewodniczącego Rady Regencyjnej, lecz sądzę, że zobowiązanie to podjął i że książę de Bourbon zażądał raczej tego
stanowiska, niż o nie prosił. Jednym słowem, książę Orleański
powiedział mi, że przedstawi tę sprawę parlamentowi jeszcze
przed zakończeniem zebrania. Skłoniłem się księciu de Bourbon
z miną wyrażającą gratulacje i radość i weszliśmy na salę obrad.
Gdy umilkł hałas wywołany zawsze takim wejściem, książę
Orleański powiedział, że jest już zbyt późno, by dłużej przetrzymywać zebranych, pora już na obiad, a później nastąpi dalszy
ciąg zebrania. Potem dodał, że uważa za właściwe, by książę
de Bourbon od tej chwili był zaliczony w poczet Rady Regencyjnej jako jej przewodniczący; następnie, ponieważ zgromadzenie oddało mu w tej sprawie sprawiedliwość należną jego urodzeniu i jego stanowisku regenta, wytłumaczy, co myśli o formie,
jaką należy nadać rządom, na razie zaś korzysta z władzy, jaka
mu jako regentowi przysługuje, by korzystać z wiedzy i mądrości zgromadzenia, i od tej chwili przywraca mu dawne prawa
wnoszenia odwołań do sprawującego rządy. Słowa te wywołały
gwałtowne i ogólne oklaski, po czym zebranie zakończono.
Byłem tego dnia zaproszony na obiad do kardynała de Noailles,
lecz czułem, jak ważnym jest, by nie marnować tych chwil, jakie
dzieliły nas od dalszego ciągu zebrania, i nie odstępować księcia
Orleańskiego, na co nalegał książę de la Force, kiedy tylko wróciliśmy na salę. Podszedłem do księcia Orleańskiego na końcu
sali i powiedziałem mu do ucha: „Każda chwila jest droga, idę za
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księciem do Palais-Royal", i wróciłem na miejsce, na którym
winienem był się znajdować, by wyjść razem z parami. Wsiadając do karety posłałem szlachcica do kardynała de Noailles, by
przeprosić go i dać mu znać, że później wyjaśnię, jakie racje
mnie do tego skłoniły. Pojechałem do Palais-Royal, gdzie ciekawość zgromadziła wszystkich, którzy nie byli w parlamencie;
przyszła tam również część spośród tych, którzy asystowali w
parlamencie jako widzowie. Wszyscy moi znajomi wypytywali
mnie niecierpliwie o nowiny. Ograniczyłem się do odpowiedzi, że
wszystko idzie dobrze, tak jak powinno, lecz jeszcze nie wszystko
skończone.
Książę Orleański udał się do gabinetu, gdzie zastałem go samego z Canillakiem, który na niego czekał. Przygotowaliśmy tam
plan działania i książę posłał po prokuratora generalnego Daguesseau, późniejszego kanclerza, i pierwszego adwokata generalnego, Joly de Fleury, później generalnego prokuratora. Było około
drugiej po południu. Podano do małego czteroosobowego stolika
i Canillac, Conflans, pierwszy szlachcic komnaty księcia Orleańskiego, i ja zasiedliśmy wraz z księciem, a przy okazji powiem,
że nigdy później nie jadłem z nim, poza jednym razem u księżnej Orleańskiej w Bagnolet.
Marszałek de Villeroy pozostał w Wersalu. Polecił Goësbriandowi, zięciowi Desmaretza,. udać się do pałacu i często posyłać
mu wiadomości. W bardzo niewielkich odstępach czasu przybyło
doń trzech posłańców i nowiny, jakie przywieźli, tak go uradowały i takie w nim obudziły nadzieje, zarówno jak i w księżnie
de Ventaudour, jego dawnej przyjaciółce, że nie wątpili, iż
wszystko, co się stało w sprawie kodycylu, utrzyma go w mocy
i przywróci znaczenie testamentowi. Uwierzyli w to tak szczerze, iż nie zdołali się powstrzymać i rozgłosili po całym Wersalu
całkowite zwycięstwo księcia du Maine nad księciem Orleańskim.
W Paryżu takie samo panowało mniemanie dzięki wysłannikom
pana du Maine, którzy głosili wszędzie wieść o jego przewagach,
lecz tryumf ten był krótkotrwały.
Wróciliśmy do parlamentu na krótko przed czwartą. Przyjechałem tam sam własną karetą na chwilę przed księciem Orleańskim i zastałem już wszystkich na miejscu. Jak mi się wydawało,
przyglądano mi się z wielką ciekawością; nie wiem, czy wiedziano, skąd przybywam. Pilnowałem się, by nic po mnie nie po-
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znano. Powiedziałem tylko w przejściu księciu de la Force, że
rada jego była zbawienna i mam podstawy spodziewać się, że
przyniesie całkowity sukces; że powiedziałem księciu Orleańskiemu, iż to on wpadł na to i mnie o tym powiedział. Gdy
wszedł książę Orleański i umilkł hałas nieodłącznie towarzyszący
wejściu licznego orszaku, powiedział, że należy podjąć sprawę
tam, gdzie ją przerwano przed południem; musi powiedzieć zgromadzonym, iż nie doszedł do żadnego porozumienia z panem
du Maine, a równocześnie pokazał im potworne klauzule kodycylu, wydartego umierającemu monarsze, klauzule jeszcze bardziej niesłychane niż zalecenia testamentu, który, według sądu
trybunału, nie miał być wykonany. Dodał, że trybunał nie może
pozwolić panu du Maine, by stał się panem osoby króla, dworu,
Paryża, a w rezultacie i państwa, osoby, wolności i życia regenta,
którego mógłby w każdej chwili uwięzić, z chwilą kiedy by został panem absolutnym i niezależnym cywilnego i wojskowego
domu królewskiego; że trybunał widzi, jaki byłby nieunikniony
skutek tak niesłychanej i nowej rzeczy, jak oddanie wszystkiego
w ręce pana du Maine, i że zgromadzeniu, jego mądrości, roztropności, sprawiedliwości i miłości państwa, pozostawia oświadczenie, co o tym myśli.
Pan du Maine okazał się wówczas, na otwartym polu, równie
godzien lekceważenia, jak niebezpiecznym był w ciemnościach
gabinetów. Miał minę skazańca, i on, zawsze taki różowiutki,
teraz blady był jak trup. Odpowiedział głosem bardzo cichym,
mało dosłyszalnym i z miną tyle samo pokorną i potulną, co rano
była zuchwała.
Głosowano tymczasem, nie słuchając go wcale, -i jednogłośnie
wśród wielkiej wrzawy przeszło zniesienie kodycylu. Było to
przedwczesne tak samo jak unieważnienie testamentu rano, jedno i drugie skutkiem nagłego oburzenia. Przedtem powinni byli
zabrać głos prokuratorzy generalni (a znajdowali się na sali),
nim ktokolwiek miał prawo stawiać wnioski. Tak więc pierwszy
prezydent nie wzywał do głosowania: uprzedziło ono właściwą
chwilę. Daguesseau, choć prokurator generalny, i Fleury, pierwszy adwokat generalny, wypowiedzieli się więc: pierwszy w niewielu słowach, drugi dłużej, wygłaszając bardzo piękną mowę.
Ponieważ tekst ich znajduje się w bibliotekach, powiem krótko
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o wysuniętych przez nich wnioskach: we wszystkim były one
pomyślne dla księcia Orleańskiego.
Gdy skończyli mówić, książę du Maine, widząc, iż jest już
zupełnie pogrążony, spróbował ostatecznego ratunku. Powiedział
z większą siłą, niż można się było po nim spodziewać, widząc
jego postawę podczas tego drugiego posiedzenia, ale z umiarkowaniem, że jeżeli pozbawiono go władzy przyznanej mu kodycylem, prosi, by zwolniono go z obowiązku straży nad osobą
króla i odpowiedzialności za jego osobę, chciałby bowiem jedynie sprawować nadzór nad jego wychowaniem. Książę Orleański
odpowiedział: „Bardzo chętnie, książę, nie trzeba też niczego więcej." Po tych słowach pierwszy prezydent, nie mniej pognębiony
jak pan du Maine, przystąpił do zbierania głosów.
Każdy głosował za wnioskami mówców i uchwała została podjęta w ten sposób, iż nie pozostawiono żadnej władzy księciu
du Maine; został on całkowicie oddany we władzę regenta, który
otrzymał prawo wyznaczenia do Rady Regencyjnej, kogo będzie
chciał, usunięcia z niej, kogo będzie uważał, i czynienia wszystkiego, co uzna za stosowne w sprawie nadania odpowiedniej
formy rządom, z tym, że decyzje w sprawach politycznych będą
należały do Rady Regencyjnej, podejmowane na podstawie większości, przy czym głos regenta będzie się liczył za dwa jedynie
w wypadku, gdyby nie było jednomyślności. Książę de Bourbon
został wyznaczony przewodniczącym Rady pod władzą księcia
Orleańskiego wraz z prawem, już od tej chwili, wejścia do niej
i zabierania głosu.
Kiedy opiniowano, ogłaszano wynik głosowania i przez cały
pozostały czas zebrania książę du Maine miał oczy spuszczone,
wyglądał bardziej umarły niż żywy, siedział bez ruchu. Jego syn
i brat żadnym znakiem nie dali poznać, że biorą w czymkolwiek
udział.
Gdy ucichł dość długotrwały hałas, regent wygłosił krótkie
podziękowanie dla zgromadzenia, uprzejme, godne; zapewnił, że
z przyznanej mu władzy korzystać będzie dla dobra państwa.
Następnie oznajmił zgromadzeniu, iż czas powiadomić je o tym,
co według niego należy przedsięwziąć, by pomóc mu w administrowaniu państwem. Dodał, że czyni to z tym większą ufnością,
iż to, co postanowił przedsięwziąć, było jedynie wykonaniem
zamiarów księcia Burgundzkiego — tak go nazwał — które znale-
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ziono między papierami w jego kasecie. Wygłosił krótką i piękną
pochwałę tego księcia, a następnie oświadczył, że poza Radą Regencyjną, która będzie głównym organem decydującym w sprawie rządów państwem, ma zamiar ustanowić inną dla spraw
polityki zagranicznej, osobną dla spraw wojny, dla floty, dla
finansów, dla spraw kościelnych i dla spraw wewnętrznych królestwa i wybrać paru funkcjonariuszów parlamentu do tych dwu
ostatnich rad, by swym doświadczeniem pomogli właściwie rozwikłać kwestie policji królestwa, praworządności oraz tego wszystkiego, co odnosiło się do kościoła galickiego.
Słowa te wywołały burzę oklasków z ław urzędników i cały
tłum przyłączył się do nich. Pierwszy prezydent zakończył posiedzenie bardzo krótkim przemówieniem na cześć regenta, który
powstał, a wraz z nim wszyscy zgromadzeni, i opuszczono salę.
Trzeba tu przypomnieć bardzo dziwną zbieżność tych samych
myśli w sprawie owych rad między mną a księciem de Chevreuse; doradzaliśmy je księciu Burgundzkiemu, który je przyjął,
a teraz zostały przedstawione na tym drugim posiedzeniu przez
księcia Orleańskiego jako znalezione w jego papierach. Nie da
się opisać, jak wielkie wrażenie wywarło to dostojne nazwisko
ani jak bardzo droga zdała się pamięć tego księcia i jego osoba,
szanowana i żałowana z najbardziej szczerą czcią.
Książę Orleański wprost z pałacu pojechał do Wersalu, gdyż
było już bardzo późno, a chciał zobaczyć króla, nim uda się na
spoczynek, tak jakby chciał zdać mu sprawę z wydarzeń. Otrzymał tam wymuszone powinszowania dwojga starych kochanków.
Stamtąd poszedł do księżnej Orleańskiej, swojej matki. Wyszła
na jego spotkanie, by go uściskać, uniesiona radością, i po pierwszych pytaniach i gratulacjach powiedziała, że niczego nie pragnie
prócz sprawiedliwych i mądrych rządów, które by zapewniły
państwu szczęście a jemu sławę; że nigdy nie będzie go o nic
prosić poza jedną rzeczą dla jego dobra i honoru, otóż prosi, by
obiecał jej to pod słowem: mianowicie, że nie będzie nigdy posługiwał się w niczym, nawet w najmniejszej błahostce, księdzem
Dubois, który jest największym łajdakiem, najpodlejszą szelmą,
jaki kiedykolwiek stąpał po tej ziemi, na co ma setki i tysiące
dowodów; który, aby tylko udało mu się raz wśliznąć, będzie
chciał do wszystkiego się wcisnąć i sprzedać i jego, i państwo,
gdyby cokolwiek mógł na tym zyskać. Dodała jeszcze do tego
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wiele wymyślań na niego i tak nalegała na swego syna, że wydarła mu zdecydowane przyrzeczenie, iż nie użyje go nigdy.
Przyjechałem do Wersalu w godzinę później. Poszedłem do
księżnej de Berry, która była uradowana. Książę Orleański
właśnie od niej wychodził. Zobaczyłem następnie młodą księżnę
Orleańską, która, zdało mi się, czyniła wysiłki, by wyglądać na
zadowoloną. Unikałem poruszania z nią szczegółów, wymawiając
się, że muszę już odpocząć. Nie było to niepotrzebne. Dowiedziałem się nazajutrz o obietnicy żądanej i otrzymanej w sprawie
całkowitego wykluczenia księdza Dubois. Aż zbyt prędko okaże
się, że obietnice księcia Orleańskiego były zawsze tylko czczymi
słowami, czyli słowami rzuconymi na wiatr.
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ŚMIERĆ VOYSINA. DAGUESSEAU KANCLERZEM (1 II 1717)

[Jeszcze za życia Ludwika XIV pojawił się w Paryżu Szkot nazwiskiem
Law i proponował założenie banku emisyjnego, po którym obiecywał
królowi i skarbowi francuskiemu olbrzymie korzyści. Śmierć Ludwika XIV
przerwała jego starania. Zadłużenie wewnętrzne skarbu, spowodowane
długoletnią wojną i szaleńczą rozrzutnością króla, doszło do 700 000 000 liwrów. Książę de Noailles konwertuje je na pożyczkę w sumie 190 000 000
na 40/0, po czym jeszcze w jesieni 1715 roku utworzył komisję w celu dochodzeń przeciw finansistom i dzierżawcom podatków. Zaczęły się donosy,
rewizje, tortury, konfiskaty i wyroki śmierci. Ponieważ rezultaty pieniężne
nie były zbyt duże, Noailles przeprowadza oszczędności w wydatkach
dworskich.
W maju 1716 Law otwiera swój bank, który emituje banknoty przy
pełnym pokryciu kruszcem. Początkowo bank rozwija się doskonale.
W styczniu 1717 roku wraca z Anglii ksiądz Dubois i zbliża się do Lawa
w celu utrącenia księcia de Noailles, który działa w porozumieniu z parlamentem i pozyskuje coraz większy wpływ na regenta.]

W wilię Matki Boskiej Gromnicznej jedliśmy w sporym gronie
kolację na nieoficjalnym przyjęciu u Louville'a. W parę minut
po podaniu owoców przyszedł posłaniec do radcy stanu Saint-Contesta i powiedział mu coś na ucho. Radca natychmiast wyszedł. Nieobecność jego nie trwała długo, wrócił jednak bardzo
czymś przejęty, obiecując, że nam powie dlaczego, tak że nie
myśleliśmy już o niczym innym, jak o możliwie najszybszym
wstaniu od stołu. Kiedy zasiedliśmy znów przy kominku, powiedział nam swoją nowinę. Oto kanclerz Voysin, jedząc w rodzinnym gronie kolację, do której zasiadł w najlepszym zdrowiu,
został nagle rażony apopleksją i przewrócił się jak martwy na
panią Lamoignon, z domu również Voysin. Pozostało mu nie
więcej niż dwie godziny życia. W rzeczy samej nie pożył dłużej
i nie odzyskał już przytomności. Żona Saint-Contesta była z domu
Maistre i pochodziła z tej starej i znanej prawniczej rodziny
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paryskiej, a poza tym była siostrą matki d'Ormessona i żony
prokuratora generalnego, na którego od razu padł wybór Saint-Contesta. Podzieliwszy się z nami wiadomością, wyszedł zaraz,
by go uprzedzić. Zastał cały dom pogrążony we śnie, udał się
więc tam powtórnie nazajutrz wcześnie rano i wyciągnął z łóżka
generalnego prokuratora. Daguesseau tak mało liczył na to, by
to wysokie stanowisko mogło go interesować osobiście, że nie
wzruszył się zupełnie wiadomością; ubrał się spokojnie i wyruszył wraz z żoną na sumę do swojej parafii, do kościoła Saint-André-des-Arcs.
Książę de Noailles, uprzedzony wieczorem czy też w nocy, nie
zaniedbał tak wielkiej okazji zbliżenia się do stanowiska pierwszego ministra, które nie przestawało być najgorętszym z wszystkich jego pragnień. Od niepamiętnych czasów był przyjacielem
generalnego prokuratora. Liczne zasługi ojca, wspaniała reputacja syna nie umknęły uwadze pana de Noailles; pilnie zabiegał
o ich względy. Nie mógłby znaleźć kanclerza bardziej po swojej
myśli. Co więcej, był przekonany, że pokieruje tym człowiekiem
łagodnym, niezdecydowanym, który jak ślepiec błądziłby pośród
zgiełku i intryg dworu, będzie więc szczęśliwy, że przewodnik
tak pewny jak Noailles zechce go prowadzić. Z głową pełną tych
przewidywań, które nie miały go zawieść, udał się do księcia
Orleańskiego i przyszedł w momencie, kiedy ten po wyjściu
z łóżka szedł na sedes, cierpiąc mocno na niedyspozycję żołądka,
półprzytomny ze snu i po wczorajszej kolacji, jak każdego rana
po przebudzeniu i jeszcze przez pewien czas później. Książę de
Noailles wyprosił z pokoju nielicznych pokojowców, jacy się tam
znajdowali, powiedział księciu o śmierci kanclerza i natychmiast
ruszył do ataku o stanowisko dla Daguesseau. Niezwłocznie wezwał go do Palais-Royal, gdzie na wszelki wypadek pozostał aż do
jego przyjścia. W tym czasie la Rochepot, Vaubourg i Trudaine,
radcy stanu, pierwszy zięć, pozostali szwagrowie Voysina, odnieśli pieczęcie regentowi, który położył szkatułkę na stole i odprawił ich paru uprzejmymi słowami. Posłaniec wysłany po Daguesseau, nie znalazłszy go w domu, poszedł go szukać do parafialnego kościoła. Daguesseau przybył natychmiast do Palais-Royal w chwili, gdy regent skończywszy toaletę kazał zajeżdżać
karecie. Zastał księcia de Noailles wraz z regentem w gabinecie i, z uprzejmościami zwykłymi w takich razach, otrzymał za-
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wiadomienie o łasce, jaką mu książę Orleański wyświadcza.
Wkrótce potem regent wyszedł z gabinetu i biorąc go za rękę
powiadomił zebranych, że mają przed sobą nowego i bardzo
godnego kanclerza, i natychmiast, rozkazawszy nieść przed sobą
kasetę, wsiadł do karety wraz z kanclerzem zabierając kasetę.
Zawiózł go do Tuilerii, wygłosił pochwałę na jego cześć przed
królem, przedstawił mu kasetę z pieczęciami i król położył na
niej ręce, podczas gdy książę Orleański ją trzymał. Daguesseau
utrzymawszy w ten sposób pieczęć, zasypywany mnóstwem pochlebnych słów, zachował się z całą skromnością. Wymknął się
przy pierwszej sposobności i podążył z cenną kasetą do domu
pełnego już krewnych i przyjaciół, podnieconych wiadomością
o nominacji, która, nastąpiwszy tak prędko po wakansie, narobiła wiele hałasu w parafii Saint-André-des-Arcs i we wszystkich sąsiednich dzielnicach. Zaskoczonemu w najwyższym stopniu Daguesseau kręciło się w głowie i oprzytomniał dopiero w karocy, gdzie znalazł się wraz ze swymi pieczęciami w drodze do
domu. Przywitawszy się z obecnymi i odebrawszy powinszowania, czego uniknąć się nie dało, wybrał się do swego brata, który
był czymś w rodzaju epikurejczyka, bardzo dowcipny i uczony,
lecz i nieprzeciętny dziwak. Siedział w szlafroku przed kominkiem, otoczony kłębami tytoniowego dymu. „Bracie — rzekł Daguesseau wchodząc — przyszedłem ci oznajmić, że jestem kanclerzem." Tamten odwracając się zapytał: „Kanclerzem, a cóżeś
zrobił z tamtym?" — „Zmarł nagle dzisiejszej nocy." — ,,No,
no — ten na to — cieszę się bardzo; wolę, że to ty nim jesteś,
niżby to mnie miało spotkać." Tak wyglądały całe gratulacje,
jakie od niego uzyskał. Książę de Noailles otrzymał, je natomiast
od wielu osób. Jasnym było, że to on zrobił Daguesseau kanclerzem, i cieszył się, że nikt nie miał co do tego wątpliwości.
Ja dowiedziałem się o wszystkim wcześnie rano. Pojechałem
po obiedzie do Palais-Royal; książę Orleański nie wrócił był
jeszcze od księżnej, poszedłem tam przez gabinety. Zastałem go
u wezgłowia jej łoża, bo miała jakąś migrenę. Oznajmił mi zaraz
najnowsze wieści. Ponieważ rzecz już była dokonana, postąpiłem
wedle mej zasady, by się w niczym nie sprzeciwiać. Powiedziałem, że książę nie mógł znaleźć na to wysokie stanowisko urzędnika bardziej światłego, mądrego, prawego ani nikogo, czyje
wyniesienie byłoby bardziej godne pochwały. Dodałem tylko,
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że z przyczyny jego wieku wielu poczuje się urażonych, ci
mianowicie, którzy ze względu na swe lata nie będą już mogli
żywić żadnych nadziei, i że pragnę mocno, by Daguesseau zapomniał, iż dotychczasowe swoje życie spędził w parlamencie,
a także wyzbył się tego, czym tam dotychczas nasiąknął; aby
mógł myśleć teraz jedynie o obowiązkach swego nowego stanowiska i o wdzięczności. Regent tak był zamroczony pochlebstwami i ogólnym aplauzem, jakie otrzymał po tym wyborze, że nie
zwrócił na razie uwagi na znaczenie moich słów, lecz miał okazję
odczuć je później. W uniesieniu radości zapytał mnie z pewnym
zaniepokojeniem, jakie stosunki łączą mnie z nowym kanclerzem.
Już od rana podjąłem postanowienie mając jedynie na uwadze
dobro sprawy. Odpowiedziałem księciu, czy może przypomina
sobie, iż przed śmiercią króla proponowałem mu i nalegałem na
to często, by, zostawszy panem, wypędził Voysina i oddał pieczęcie zacnemu Daguesseau; wystąpienie w sądzie jego syna w naszym procesie o pierwszeństwo przeciw księciu de Luxembourg
zdobyło dlań moją sympatię i szacunek; chociaż nie utrzymuję
z nim stosunków towarzyskich, gdyż dzieli nas zarówno odmienny tryb życia, jak i stanowisko, jednak moje uczucia dla niego
pozostały niezmienne; prawda jest, iż od czasu sprawy o kapelusze i tego, co się wydarzyło w parlamencie, nastąpiło między
nami bardzo wyraźne ochłodzenie; jednak, żywiąc nadzieję, iż
Daguesseau będzie kanclerzem Francji w pełnym tego słowa znaczeniu i odrzuci precz pierwotne uprzedzenia, będę dla dobra
sprawy żył z nim przyjaźnie i już dziś pójdę mu złożyć gratulacje. Uczyniłem to w samej rzeczy, czym, jak mi się zdawało,
sprawiłem księciu Orleańskiemu przyjemność i ulgę, zaś nowy
kanclerz bardzo był wzruszony.
Kanclerz musi być osobistością grającą dużą rolę, zwłaszcza
zaś podczas regencji. Daguesseau był nią tak długo, jako że żyje
do tej chwili, i tak wielkie cięgi otrzymał od Fortuny na tym
wielkim stanowisku, które powinno stanowić do niej wrota i bezpieczne schronienie, że znajduję bardzo wiele powodów do odstąpienia od mojej zasady, by nie rozpisywać się o ludziach, którzy
żyją jeszcze w chwili, gdy piszę te Pamiętniki.
Daguesseau był wzrostu średniego, gruby, o twarzy bardzo
pełnej i miłej, aż do czasów ostatniej niełaski, a zawsze miał
fizjonomię mądrą i dowcipną, choć jedno oko było znacznie
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mniejsze od drugiego. Znamiennym jest to, że nigdy głos jego
nie był rozstrzygający, nim został kanclerzem, i że chętnie bawiono się w parlamencie, by postępować na przekór jego wnioskom, gdyż zazdroszczono mu chwalebnej opinii, jaką sobie wyrobił, i uczucie to brało górę nad szacunkiem i przyjaźnią. Dużo
rozumu, pracowitości, przenikliwości, wszechstronnej wiedzy, powagi i rutyny, sprawiedliwości, litości i czystości obyczajów —
oto jego główne cechy. Można powiedzieć, że był to piękny umysł
i człowiek nieskazitelny, jeżeli wyłączymy sprawę Bouillonów,
którą już opisałem; przy tym łagodny, dobry, ludzki, łatwo dostępny i przyjemny w obejściu, zaś w życiu prywatnym wesoły
i cięty, choć nigdy nikogo nie zranił; niezwykle wstrzemięźliwy,
uprzejmy bez pychy i szlachetny bez cienia skąpstwa, z natury
leniwy — pozostała mu po tym powolność. Któż by nie przypuścił, że człowiek ten piastujący wyższe urzędy, ozdobiony tyloma cnotami i talentami, a mianowicie pamięcią, szerokim oczytaniem, łatwością wymowy i pióra, ścisłością nawet w najdrobniejszych wyrażeniach, w rozmowach najzupełniej potocznych,
przy wielkim wdzięku i łatwości wymowy, że człowiek taki nie
zostanie największym kanclerzem na przestrzeni wielu wieków?
Prawdą jest, że byłby wspaniałym pierwszym prezydentem, równie jednak jest pewne, że kiedy został kanclerzem, żałowano
innych włącznie z Aligre'em i Boucheratem. Ten paradoks, trudny do pojęcia, rzuca się jednak w oczy od trzydziestu lat, odkąd
Daguesseau jest kanclerzem, i to tak wyraźnie, że mógłbym na
tym poprzestać; w istocie jednak rzecz tak osobliwa winna być
szerzej omówiona. Tak szczęśliwy zbiór zalet był zepsuty pod
wielu względami, co pozostawało niewidoczne w początkach jego
kariery, a objawiło się w całej okazałości, gdy przeszedł na wyższy jej stopień. Długie i wyłączne karmienie się zwyczajami parlamentu, jego zasadami i uroszczeniami sprawiło, iż patrzał na
tę instytucję z większą miłością, czcią i uwielbieniem niż Anglicy
na swój parlament, który z naszym ma jedynie wspólną nazwę;
i nie przesadzę, jeżeli powiem, że nie inaczej rozumiał wszystko
to, co emanuje z tego zgromadzenia, jak wierny, znający dobrze
zasady swej religii, przyjmuje decyzje soborów kościelnych w rzeczach wiary. Z kultu tego rodzaju biorą początek trzy wielkie,
bardzo często spotykane błędy: pierwszym było to, że zawsze
trzymał stronę parlamentu, cokolwiek by ten postanowił, choćby
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to godziło nawet we władzę królewską czy przekraczało jego
własne kompetencje, wówczas gdy z tytułu swojego urzędu, który stawiał go ponad parlamentem i czynił pośrednikiem między
nim a królem, powinien był powstrzymywać parlament, gdy ten
przekraczał wyznaczone mu granice, w szczególności przykrócać
go zdecydowanie, gdy czynił zamach na władzę królewską. Obdarzony poczuciem sprawiedliwości i jasnością sądu, widział dobrze
niewłaściwość postępowania parlamentu, ilekroć coś takiego się
wydarzyło, lecz hamowanie go przekraczało jego siły. Jego miękkość w połączeniu z tym rodzajem kultu, jaki okazywał parlamentowi, były zranione, zbolałe na widok niewłaściwości jego postępowania. Jednak wykazanie tego izbie stanowiło w jego oczach
zbrodnię, nad którą ubolewał widząc, jak popełniają ją inni,
a którą sam nie mógł się splamić w żadnym wypadku. Wszystkich swoich talentów używał więc na to, by łagodzić, pokrywać,
tłumaczyć, wynajdywać łudzące interpretacje i mydlić oczy,
kiedy parlament popełniał jakieś niewłaściwości, pertraktując
z nim z jednej strony a regentem z drugiej, wykorzystując jego
słabość, łagodność i lekkomyślność, by go jeszcze pozbawić sił
i uspokoić, i to tak dalece, że zamiast być podporą autorytetu
królewskiego i prawdziwym sędzią sprawiedliwości, zaledwie
zdolny był wydusić jakiś bełkot, który jeszcze osłabiał znaczenie
tego, co zdołał z trudem z siebie wydobyć, a co dodawało parlamentowi odwagi, sił i wyniosłości. Jeśli czasami doszło między
nimi do wyjaśnień w innym tonie, to jedynie po długiej walce
i zawsze wtedy występował znacznie łagodniej, niż to obiecał
uczynić.
Drugą jego złą stroną było rozszerzenie tego kultu okazywanego parlamentowi na wszystkich, którzy piastowali jakieś funkcje
urzędnicze, aż do królewskich urzędników mających pieczę nad
wymiarem sprawiedliwości. Każdy człowiek noszący strój urzędniczy winien był, jego zdaniem, wzbudzać szacunek, niezależnie
od tego, co czyni; tylko z największą ostrożnością można się było
nań skarżyć. Wszelkie skargi nie były wysłuchiwane inaczej jak
po dostarczeniu uprzednio licznych dowodów prawnych; jednak
i w takich wypadkach skargi te były odrzucane z wielką szkodą
dla skarżącego, nawet jeżeli zajmował wysokie stanowisko, jeżeli
nie były poparte najoczywistszymi dowodami; a i wówczas był
bardzo zagniewany tym, że zarzuty okazały się słuszne. Całą
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uwagę poświęcał bronieniu honoru sukni urzędniczej, tak jakby
cały stan był pohańbiony tym, że jakiś łajdak został w nią ustrojony za swoje pieniądze. Proponował układy, porozumienie, jeżeli
zaś skarżący należał do specjalnej kategorii ludzi, radził, aby
zrzekł się skargi i polegał na nim; w końcu uciekał się do fatalnego przewlekania sprawy, tak kosztownego, by mogło wyrównać odszkodowanie sądowe, urzędnik zaś zawsze wykręcał się
z takich spraw tanim kosztem, a przede wszystkim wybielony,
na ile się tylko dało, i jak najmniej możliwie zbesztany. Mając
takie zapatrywania, nie mógł pojąć, jak można porywać się na
obalenie ustawy wydanej przez parlament. By tego uniknąć,
uciekał się do tych samych sposobów i dopiero po bardzo dzielnej obronie mógł ścierpieć, by jakaś sprawa została przekazana
do trybunału kasacyjnego. Trybunał ten, utworzony przezeń na
wzór wszystkich innych rad, wiedział dobrze o jego uprzedzeniach. Łatwo można uwierzyć, że robił wszystko, by nie drażnić
uczuć kanclerza, i trzeba było bardzo już poważnych racji, by
skłonić trybunał do przekazania kasacji na Radę Państwa, która
ze swej strony nie mniej się liczyła z uczuciami kanclerza. Jeżeli
mimo wszystko oczywistość przeważała szalę, kanclerz, nie mogąc się zdobyć na świętokradztwo kasacji, wymyślił pierwszy
nową formułę i ogłaszał, że uznaje się ustawę jako niebyłą, i to
jeszcze po wstępnej mowie obrończej lub po wielkich lamentach;
widać wiec, że to uderza we władzę wykonawczą.
Inne zło wywodziło się z tegoż źródła; było to przywiązanie
do form, choćby nawet najbłahszych, a tak drobiazgowe, tak
dokładne, tak niewolnicze, że wszystkie inne względy, nawet
najbardziej przekonywające, ginęły w jego oczach, wobec najdrobniejszego przepisu formalistyki.
Długoletnie zasiadanie w trybunale popsuło mu umysł. Z natury był to człowiek o szerokich horyzontach, światły, o wielkiej wiedzy i oczytaniu. Funkcja trybunału polega na zbieraniu,
badaniu, ważeniu i porównywaniu różnych racji dwu lub więcej stron, gdyż nieraz w tym samym procesie występuje ich
kilka, wreszcie, na sporządzaniu swego rodzaju bilansu, jeżeli
mogę się tak wyrazić, przedstawianego sędziom z całym wdziękiem i z wszelkimi możliwymi upiększeniami, z taką sztuka
i dokładnością, że żadna racja każdej ze stron nie zostaje pominięta i nikt z licznego audytorium nie może przewidzieć, jaka
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będzie opinia adwokata generalnego, nim zacznie wnioskować.
Mimo że prokurator generalny, który stawia swe wnioski tylko
na piśmie, nie jest narażony na taką samą próbę, musi jednak
w swym gabinecie badać sprawę dokładnie, a także porównać ze
sobą wszystkie racje i ustalić taki sam bilans, nim zdecyduje się
wniosek postawić. Ta bezustanna, przez dwadzieścia lat, praktyka umysłu wykazującego wielką skrupulatność, zarówno gdy
chodzi o sprawiedliwość, jak i o procedurę, umiejącego zrozumieć
naraz rozmaite punkty widzenia, biegłego w prawie, znającego
ustawy i różne zwyczaje prawne, wyrobiła w kanclerzu niezdecydowanie i ze stanu tego nie mógł się wydobyć, a to z kolei
sprawiało, że o ile nie był przynaglony jakimś nieprzekraczalnym terminem, przeciągał każdą sprawę w nieskończoność. Sam
pierwszy nad tym cierpiał; podjęcie decyzji było dlań bolesne
jak poród; biada jednak temu, czyja sprawa musiała nań czekać.
Jeżeli naciskała na niego na przykład Rada Regencyjna czy też
jeśli jakaś sprawa miała być osądzona w oznaczonym dniu, on
trwał w niezdecydowaniu do chwili, kiedy miał oznajmić swoją
opinię, do tej pory będąc w najlepszej wierze raz tego zdania,
raz innego, przeciwnego, i opiniował następnie, gdy przyszła na
niego kolej tak, jak w tej chwili uważał, że opiniować należy.
We właściwym czasie podam osobliwy przykład tego rodzaju
postępowania, wybrany z tysiąca podobnych.
Powolność jego i niezdecydowanie wspaniale się uzupełniały
przyczyniając się do tego, że nic nie mógł doprowadzić do końca.
Inna wada również tu dopomagała, mianowicie że był ojcem
wszelakich trudności. Tyle rozlicznych spraw równocześnie zajmowało je'go umysł, że powstrzymywały go w działaniu. Mówiłem już to o księciu de Chevreuse, powtarzam tu to samo o kanclerzu: dzielił on włos na czworo. Toteż byli wielkimi przyjaciółmi. Nie znaczy to, by kanclerz nie miał jasnego sądu, jednak
najmniejsza trudność wprawiała go w pomieszanie, a szukał tych
trudności z taką samą gorliwością, jak inni sposobów zapobieżenia im. Najserdeczniejsi jego przyjaciele, których sprawy specjalnie leżały mu na sercu, nie stanowili pod tym względem wyjątku, a to upodobanie do wynajdywania trudności zostawiało
ślad na każdej sprawie, jaka przeszła przez jego ręce. Stara księżna d'Estrées-Vaubrun, osoba o błyskotliwym umyśle i wielka jego
przyjaciółka, była któregoś dnia zmuszona prosić go w czyjejś
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sprawie. Broniła się wiedząc, na jak trudnym terenie będzie musiała działać. „Ależ, księżno — powiada do niej petent — jest
on przecież twoim przyjacielem!" — „To prawda — odpowiedziała. — Muszę więc panu powiedzieć, jakim jest pan kanclerz:
jest to przyjaciel przebrany za nieprzyjaciela." Określenie było
doskonałe. Do tych wszystkich zasadniczych wad, u których jednak podstaw leżała zdolność obejmowania całości sprawy oraz
umiejętność przewidywania, zbyt długie zasiadanie w trybunale,
praktyka odbywana wyłącznie na ławach parlamentu, do wad
tych, które w niczym nie uchybiały jego honorowi czy uczciwości,
spotęgowane jednak były nadmierną wrażliwością sumienia, dołączały się inne, znajdujące źródło we wrodzonej mu powolności
i zbytnim przywiązaniu do dokładnej pracy: nie mógł nigdy wypuścić z rąk deklaracji, rozporządzenia, urzędowego listu, jakkolwiek byłby on błahy. Szlifował je i wykańczał bezustannie.
Niewolnik największej czystości wyrażenia, nie widział, że często
właśnie dzięki temu wypowiedzi jego były niejasne, czasem
wręcz niezrozumiałe. Zamiłowanie do nauk stanowiło ukoronowanie wszystkich jego niedoskonałości. Lubił języki, szczególnie
klasyczne; miał wielkie upodobanie do wszystkich działów fizyki
i matematyki. Równie zapalonym był metafizykiem. We wszystkich tych naukach wykazywał wiele zdolności i wiedzy; lubił
je zgłębiać i odrabiać u siebie przy zamkniętych drzwiach rozmaite ćwiczenia wraz ze swymi dziećmi lub jakimiś naukowcami
dość niejasnego autoramentu. Znajdował przy tym jakieś punkty
do wyjaśnienia w czasie następnych ćwiczeń i ten rodzaj studiów
zajmował mu nieskończoną ilość czasu, co doprowadzało do rozpaczy tych, którzy mieli do niego jakiś interes, którzy dziesiątki
razy zjawiali się u jego drzwi nie mogąc przebić się przez zajęcia związane ze stanowiskiem kanclerza i ulubione rozrywki.
Był stworzony właśnie na naukowca. Prawdą jest, że byłby doskonałym pierwszym prezydentem, lecz najbardziej nadawał się
do tego, by stanąć na czele literatury, Akademii, Obserwatorium,
Królewskiego Kolegium, bibliotek — w tym byłby celował. Wrodzona mu powolność, nie szkodząc nikomu, oraz zdolność w wynajdywaniu trudności przydałyby się jedynie do wyjaśnienia
różnych zagadnień, a niezdecydowanie, nie związane wówczas
z sumieniem, prowadziłoby do tego samego skutku. Miałby wtedy do czynienia tylko z pisarzami, a nie ze światem, którego
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nigdy nie znał i z którym, z wyjątkiem uprzejmości, nie miał
nic wspólnego. Żyłby daleko od rządów i spraw państwowych,
na czym tak dalece się nie rozumiał, że brak jakichkolwiek zdolności w tym kierunku, aż był zaskakujący przy tak światłym
i szerokim umyśle.
Rozwiodłem się o nim szeroko, lecz jeszcze parę pociągnięć
pędzlem. Starszy książę de Gramont, bardzo dowcipny, opowiadał mi, że znalazłszy się kiedyś w gabinecie królewskim sam na
sam z kanclerzem, w czasie gdy król był na mszy, zapytał go
w trakcie rozmowy, czy od chwili, kiedy został kanclerzem,
jako otrzaskany z pieniactwem i przewlekaniami procesów, nie
pomyślał kiedyś o tym, by wydać w tej sprawie rozporządzenie, które by je skróciło i uchroniło przed różnymi łajdactwami. Kanclerz odpowiedział mu na to, że wiele się nad tym zastanawiał, zaczął już układać projekt rozporządzenia, jednak
później przyszło mu na myśl, jak wielu adwokatów, prokuratorów, woźnych rozporządzenie takie doprowadziłoby do ruiny,
i współczucie dla nich wytrąciło mu pióro z ręki. Z tych samych
względów trzeba by zlikwidować straż marszałkowską i łuczników, którzy zatrzymują złodziei doprowadzając ich do nieuniknionej kaźni, gdyż w tym wypadku litość byłaby jeszcze
bardziej na miejscu. Jednym słowem, oznacza to, że długotrwałość i mnogość procesów stanowi o bogactwie i znaczeniu stanu
urzędniczego, wobec czego trzeba pozwolić im mnożyć się swobodnie i trwać w nieskończoność. Oto przydługi opis; zdał mi
się jednak tym bardziej ciekawy, że trzeba lepiej zrozumieć,
jak człowiek tak prawy, tak zdolny i tak dobrą cieszący się
opinią doszedł powoli, opuściwszy właściwe dla siebie miejsce,
do tego, że prawość jego stała się wątpliwa, a zdolności gorzej
niż bezużyteczne, w końcu zaś stracił dobrą opinię i stał się
igraszką losu.
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KUPNO WIELKIEGO DIAMENTU

[W ciągu roku 1717 Law mimo oporu parlamentu i niechęci de Noailles'a zakłada Compagnie d'Occident, pierwszą we Francji spółkę akcyjną
z udziałami na okaziciela. Celem spółki ma być eksploatacja bogactw
naturalnych Luizjany, w dorzeczu Missisipi w Ameryce Południowej.
W tym okresie na rozkaz regenta Saint-Simon co tydzień z nim konferuje i staje się jego zwolennikiem.
Bastardzi pragną apelować od postanowień parlamentu i Rady Regencyjnej do Stanów Generalnych — reprezentacji duchowieństwa, szlachty
i mieszczaństwa, które ostatni raz zwołane były w roku 1624. Jeszcze
silniej dąży do zwołania Stanów książę de Noailles, widząc zupełnie beznadziejny stan finansów państwowych. Saint-Simon, gdy w maju 1717 roku
radzi się go regent, co robić, pisze w ciągu dwu dni długi memoriał,
prawdziwe arcydzieło jasności i wnikliwości, w którym analizuje interesy
poszczególnych stanów i motywy ich przypuszczalnych działań na zgromadzeniu Stanów Generalnych. W konkluzji Saint-Simon przewiduje nieuchronną rewolucję na wypadek zwołania Stanów, co sprawdziło się w
sześćdziesiąt lat później. Doradza proste skreślenie zadłużenia, co byłoby
ciosem dla finansistów, ale ratunkiem dla ludności, która podatkami opłaca
procenty i spłaty długu państwowego. Z powodu memoriału Saint-Simona
regent porzucił myśl o zwołaniu Stanów Generalnych.
Niezwykłą inteligencję i zdolność analizy Saint-Simąna przyćmiewa
ambicja, która zagłusza w nim wszelkie inne motywy działania. Oto jego
rola przy zakupie cennego diamentu przez regenta w tymże 1717 roku.]

Niezwykle rzadkim zbiegiem okoliczności zdarzyło się, że jeden
z pracowników kopalni diamentów Wielkiego Mogoła znalazł
sposób, by okaz niezwykłej wielkości włożyć sobie do kiszki odbytowej i, co jeszcze dziwniejsze — dostać się na brzeg morza,
a potem na statek uniknąwszy kontroli, jakiej zawsze poddawani są wszyscy pasażerowie, których nazwisko czy zawód nie
daje dostatecznej gwarancji. Kontrola polega na tym, że daje im
się na przeczyszczenie i robi lewatywę, by zwrócili wszystko to,
co mogli połknąć lub wsunąć do odbytu. Podobno ten tak był
zręczny, że nie podejrzewano go, by miał cokolwiek wspólnego
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z kopalniami lub handlem klejnotami. Ukoronowaniem jego powodzenia było to, że udało mu się ze swym kamieniem dotrzeć
aż do Europy. Pokazał go różnym książętom, dla których jednak
diament był kęskiem, na jaki nie mogli się zdobyć, i dowiózł go
nareszcie do Anglii, gdzie król oglądał go z zachwytem, nie mogąc jednak pozwolić sobie na kupno. Zrobiono w Anglii kopię
z kryształu i wysłano jegomościa wraz z brylantem i kopią zupełnie wierną do Lawa, który zaproponował regentowi, by kupił
go dla króla. Cena przeraziła regenta, który odmówił zakupu.
Law, który w wielu sprawach wykazywał wielkość myśli, przyszedł do mnie z kopią wielce skonsternowany. Sądziłem, tak jak
on, że wielkości króla francuskiego nie uchodzi odrzucać z powodu ceny okazji kupna bezcennego i jedynego w swym rodzaju
klejnotu, a tym bardziej nie można pozwolić umknąć okazji,
o której tylu potentatów nie ośmiela się pomyśleć. Law uszczęśliwiony tym, że tak się na tę sprawę zapatruję, poprosił mnie,
bym pomówił w tej sprawie z księciem Orleańskim. Stan finansów był przeszkodą, przy której regent obstawał uparcie. Obawiał się, że weźmie mu się za złe wydatek tak poważny, w czasie
gdy z trudnością zaspokajało się potrzeby bardziej naglące i kiedy
musiało się pozostawiać bez pomocy tylu cierpiących. Chwaliłem
te uczucia; powiedziałem mu jednak, że nie można największego
króla w Europie mierzyć tą samą miarą co zwykłego śmiertelnika, który by był w najwyższym stopniu godzien potępienia,
gdyby wyrzucił 100 000 franków, by ozdobić się pięknym brylantem, podczas gdy ma wielkie długi i nie jest w stanie zaspokoić swego pragnienia; że należy mieć na względzie honor korony
i nie dopuścić, aby umknęła jedyna okazja zdobycia bezcennego
diamentu, który zaćmi wszystkie istniejące w całej Europie;
przyniesie to chwałę regencji księcia Orleańskiego, która nigdy
nie przeminie; że w jakimkolwiek stanie są finanse, oszczędność,
uzyskana taką odmową, niewiele im ulży, a obciążenie nie bardzo się odczuje. W końcu nie odstąpiłem od księcia, dopóki nie
uzyskałem jego zgody na to, że kamień zostanie zakupiony.
Law przed rozmowa ze mną tak wymownie ukazywał kupcowi niemożność sprzedania jego diamentu za cenę, na jaką liczył,
szkodę i stratę, jaka wynikłaby z pocięcia go na drobniejsze
części, że wreszcie skłonił go do obniżenia ceny na dwa miliony,
prócz obrzynków, jakie pozostaną przy szlifowaniu. Na tych wa-
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runkach dokonano transakcji. Uzgodniono, że będzie się kupcowi
płacić procent od tej sumy aż do chwili, kiedy będzie można ją
wypłacić, a na razie otrzymał w zastaw kosztowności za dwa miliony, które miał zachować aż do otrzymania dwu milionów.
Książę Orleański został przyjemnie połechtany ogólnym aplauzem, z jakim spotkał się nabytek tak wspaniały. Diament został
nazwany Regentem. Jest tak duży jak śliwka zwana renklodą,
prawie okrągły, głębokości odpowiedniej do wielkości, idealnie
biały, bez żadnych plam, mgiełek czy baniek, przecudnej wody
i waży ponad pięćset gramów. Bardzo winszuję sobie, że namówiłem regenta do tak wspaniałego zakupu.
[W rzeczywistości kupno diamentu, który należał do Pitta (teść premiera
angielskiego, lorda Stanhope; nie mieszać ze słynnym politykiem, Pittem
starszym, żyjącym w latach 1708—1778), było ceną zapłaconą za wstrzymanie walki przeciw projektowi trójprzymierza franko-anglo-holenderskiego, do którego potem przystąpiłoby cesarstwo. Właściwym organizatorem kupna, który namówil Saint-Simona do interwencji, był Law.
Późną wiosną 1717 roku przypada podróż cara Piotra Wielkiego do
Paryża.]
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CAR PIOTR WIELKI

Monarcha ten był stałym przedmiotem podziwu z racji niezwykłego zainteresowania, jakie okazywał sprawom rządzenia,
handlu, oświaty, policji. Ciekawość ta docierała wszędzie i nie
gardziła niczym; miała cechy celowej, mądrej użyteczności; zainteresowanie to wyróżniało tylko rzeczy, które na to zasługiwały, co świadczyło o inteligencji, jasności sądu i zrozumieniu
istoty rzeczy. Wszystko mówiło w nim o szczerości umysłu
i konsekwencji w postępowaniu. W niezwykły wprost sposób
łączył w sobie wyniosły, dumny, wytworny, niezmienny majestat,
a równocześnie najmniej onieśmielający z chwilą, gdy czuł, że
nic mu nie zagraża, z uprzejmością, w której ten majestat przejawiał się, którą okazywał zawsze, wszędzie i wszystkim z wyżyn swojej wysokości, stopniując ją jednak zależnie od osoby,
z którą miał do czynienia. Miał ten rodzaj bezpośredniego sposobu bycia, jaki wywodzi się z naturalnej swobody, nie był jednak wolny od silnego znamienia dawnego barbarzyństwa swego
kraju, które czyniło wszystkie jego odruchy szybkimi, nawet
gwałtownymi, życzenia niepewnymi, przy czym nie znosił żadnego skrępowania ni sprzeciwu. Jego biesiady, często niezbyt
przystojne, a jeszcze mniej to, co po nich następowało, często
były wprost wyzywające i znać po nich było, że król ten uważa
się wszędzie u siebie i robi zawsze to, na co ma ochotę, zupełnie
nie licząc się ze środkami, które musiały być dostosowane do
jego zachcianki i wyrażonego życzenia. Chęć swobodnego oglądania wszystkiego, co chciał widzieć, oraz niechęć do robienia
z siebie widowiska, przyzwyczajenie do zachowania we wszystkim całkowitej swobody, wszystko to sprawiało, że często wolał
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najemne karety, a nawet dorożki czy pierwszą karetę, jaką zobaczył, należącą do osób, które u niego gościły, a których nie
znał. Wskakiwał do niej i kazał się obwozić po mieście czy też
wieźć na wieś. Przytrafiło się to pani de Matignon, która przyjechała, by się na niego pogapić, i której karetą zabrał się do
Boulogne, a także do innych wiejskich miejscowości, a ona sama
wielce była zdziwiona, gdy się okazało, że musi wracać piechotą.
Wtedy to car uciekł w ten sposób od marszałka Tessé i osób mu
towarzyszących, którzy nieraz musieli gonić za nim, czasem nie
mogąc go nigdzie znaleźć.
Car był człowiekiem bardzo wysokiego wzrostu; doskonale
zbudowany, dość szczupły, o twarzy dość okrągłej, nos miał
raczej krótki, choć nie zadarty, gruby na końcu; wysokie czoło,
piękne brwi, wargi dość grube, twarz smagłą i czerwoną; piękne
czarne oczy, duże, przenikliwe, o ładnym wykroju; spojrzenie —
majestatyczne i urocze, gdy uważał na siebie, inaczej surowe
i dzikie, przy czym miał tik, który nieczęsto się powtarzał, lecz
szpecił mu wówczas oczy i całą twarz, czyniąc wrażenie przerażające. Trwało to tylko chwilę, a towarzyszyło temu spojrzenie straszne i nieprzytomne, ale zaraz potem twarz przybierała
swój zwykły wyraz. Cały jego wygląd zdradzał rozum, rozwagę,
wielkość i pewien wdzięk. Nosił tylko płócienny kołnierzyk,
okrągłą brązową perukę, wyglądającą jakby nie była pudrowana,
która nie sięgała mu ramion, ciemne obcisłe ubranie, jednolite,
ze złotymi guzikami, kurtkę, spodnie, pończochy, ani rękawiczek,
ani koronkowych mankietów, gwiazdę swego orderu na ubraniu,
a wstęgę pod spodem; kurtka nieraz zupełnie porozpinana, kapelusz na stole, nigdy na głowie, nawet na dworze. Przy tej
prostocie, choćby siedział w podłej karecie i w jak najpodlejszej
asyście, nie można było wątpić, kto to jest, tak wiele majestatu
było w jego postawie.
Zjadał i wypijał nieprawdopodobne ilości w czasie dwu regularnych posiłków dziennych, nie mówiąc już o niezliczonej ilości
piwa, lemoniady i innych napojów między posiłkami, a cała jego
świta piła jeszcze więcej. Jedną czy dwie flaszki piwa, tyleż lub
więcej wina; słodkie wina po jedzeniu, a na końcu wódkę zaprawioną pijał szklanką, a czasem i kwartą. Zdarzało się to niemal
przy każdym posiłku. Świta jego siedząca z nim przy stole pochłaniała jeszcze więcej i jadano tyleż o jedenastej rano co
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o ósmej wieczorem. Jeżeli porcja nie była większa, nic nie można
było po nim poznać. Był z nim też kapelan, który jadał przy jego
stole i już po wypiciu połowy normalnej porcji był bardziej pijany niż którykolwiek z biesiadników, czym car, który go lubił,
bardzo się bawił. Książę Kurakin36 chodził codziennie do pałacu
Lesdiguières, lecz mieszkał u siebie.
Car rozumiał dobrze po francusku i, wydaje mi się, mógłby
mówić w tym języku, gdyby chciał, lecz uważał, że wielkość jego
wymaga, by mieć tłumacza. Łacinę i wiele innych języków znał
doskonale. Miał u siebie oddział gwardii królewskiej, lecz nie
chciał, by mu towarzyszyła poza pałacem. Nie chciał wyjść z pałacu Lesdiguières, jakkolwiek miałby na to ochotę, ani dać żadnego znaku życia, dopóki król go nie odwiedził.
W sobotę rano, na drugi dzień po przyjeździe cara, regent
przyszedł go odwiedzić. Monarcha wyszedł ze swego gabinetu,
postąpił parę kroków na jego spotkanie, uściskał go z dumną
miną, pełną wyższości, wskazał mu drzwi swego gabinetu i, bez
zachowania żadnych względów uprzejmości, obrócił się na pięcie
i sam wszedł do niego. Regent poszedł za nim, a książę Kurakin
za nimi, by służyć za tłumacza. Były tam dwa fotele stojące
naprzeciw siebie; car usiadł na tym, który stał na wyższym miejscu, regent na drugim. Rozmowa trwała blisko godzinę, przy
czym nie poruszano żadnych spraw związanych z polityką; po
czym car wyszedł z gabinetu, a regent za nim; później po głębokim ukłonie regenta dość niedbale oddanym opuścił go w tym
samym miejscu, w którym go przyjął.
W następny poniedziałek, 10 maja, król pojechał złożyć wizytę
carowi, który go przyjął przy drzwiczkach karety, towarzyszył
mu przy wysiadaniu i szedł z przodu po lewej stronie króla aż
do swego pokoju, gdzie stały dwa fotele równe. Król usiadł na
tym, który stał po prawej stronie, car po lewej, książę Kurakin
służył za tłumacza. Ze zdziwieniem ujrzano, jak car wziął króla
pod ramiona, podniósł go na wysokość swej twarzy, pocałował
go tak w powietrzu i król, który w swym wieku nie mógł być
na to przygotowany, nic się nie przestraszył. Wszyscy byli zaskoczeni objawami łaskawości okazywanymi królowi, wyrazem
czułości, jaką wobec niego przybrał, tą uprzejmością, która zdawała się płynąć z serca, jednak zmieszana była z dumą, poczuciem równości rangi i przewagi wieku, wszystko to bowiem
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dawało się wyraźnie odczuć. Chwalił bardzo króla, zdawał się
być nim oczarowany i przekonał o tym wszystkich. Ucałował go
parokrotnie. Król bardzo milutko wygłosił małe i krótkie przemówienie powitalne, a książę du Maine, marszałek de Villeroy
i dygnitarze, którzy przyszli wraz z nim, podtrzymywali rozmowę. Wizyta ta trwała krótki kwadransik. Car odprowadził króla
tak samo, jak go przyjął, i czekał, aż wsiądzie do karety.
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DALSZE UDERZENIE W BASTARDÓW

[Z początkiem roku 1718 ksiądz Dubois zbliżył się bardzo do Lawa
przeciw księciu de Noailles i marszałkowi de Villeroy. Noailles ustępuje
wskutek tego z prezesury Rady Finansów, a miejsce jego zajmuje d'Argenson37, od dwudziestu lat prefekt policji, a od początku regencji prezes
Rady Spraw Wewnętrznych. Pod wpływem Saint-Simona regent powierza
mu również pieczęcie, po odebraniu ich kanclerzowi Daguesseau. Saint-Simon jest przekonany, że nowy kanclerz, który będąc na czele policji
nieraz wycierpiał wiele od parlamentu, potrafi skuteczniej stawić mu
czoło niż Noailles i Daguesseau.
W ciągu tego roku nadal trwa wojna Hiszpanii przeciw cesarstwu,
którą zapoczątkował Alberoni, faworyt króla Filipa V. 2 sierpnia podpisane zostaje czwórporozumienie francusko-angielsko-holendersko-cesarskie, w wielkiej mierze dzieło Dubois.
Jednocześnie parlament paryski prowadzi silną opozycję przeciw edyktom monetarnym, wydanym przez regenta pod wpływem Lawa. Regent
na wniosek Saint-Simona przygotowuje sądy królewskie dla obalenia
zakusów parlamentu. Książę de Bourbon pragnie połączyć to z dalszym
odebraniem bastardom znaczenia, a mianowicie opieki nad następcą tronu.
Saint-Simon sprzeciwia się tym planom, lękając się wojny domowej.
Książę de Bourbon jest jednak nieubłagany i dowodzi, że jeżeli przez
pozostałe do pełnoletności cztery lata pozostawi się króla pod opieką
księcia du Maine, zarówno on, książę de Bourbon, jak i książę Orleański
z dniem koronacji będą zgubieni. Saint-Simon wreszcie się zgadza pod
warunkiem, że spełni się dawne jego marzenie: bastardom odbierze się
również pierwszy krok przed książętami parami Francji.
Sądy królewskie są przygotowane w takiej tajemnicy, że zaproszenia
posyła się dopiero w dniu sesji, o godzinie szóstej rano.]

Przybyłem o ósmej na wielki dziedziniec w Tuileriach, nie
zauważywszy po drodze nic niezwykłego. Stały tam już karoce
księcia de Noailles i marszałków de Villars i d'Huxelles oraz
parę innych. Wszedłem nie spotykając po drodze wielu osób
i kazałem sobie otworzyć drzwi wejściowe i wyjściowe z kordegardy, zamknięte do tej chwili. Tron, na którym miał zasiąść
król, by uczestniczyć w rozprawie, był przygotowany w wiel-
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kim przedpokoju, w którym zwykle jadał. Zatrzymałem się na
chwilę, by sprawdzić dokładnie, czy wszystko jest w porządku
i złożyłem Fontanieu na ucho moje powinszowanie. Odpowiejdział mi tak samo, że przyszedł do Tuilerii dopiero o szóstej
rano ze swymi robotnikami i materiałami, że wszystko tak się
szczęśliwie i cicho udało zrobić, iż król nie posłyszał niczego;
że pierwszy pokojowiec wyszedł po coś z pokoju króla około
siódmej i bardzo się zdziwił widząc całe to urządzenie; że marszałek de Villeroy dowiedział się o tym dopiero od niego, a tak
mało hałasu uczyniono przy wznoszeniu trybuny, że nikt nic
nie spostrzegł. Po obejrzeniu dokładnie wszystkiego podszedłem
aż do tronu, który kończono właśnie przygotowywać; kiedy
chciałem wejść do drugiego przedpokoju, podeszli do mnie paziowie mówiąc, że nie można wejść, bo przedpokój jest zamknięty. Zapytałem, gdzie oczekuje się na zaczęcie obrad i gdzie
są ci, których karety widziałem na dziedzińcu. Paru paziów
ofiarowało się zaprowadzić mnie na górę, gdzie byli ci, których
szukałem. Syn de Coste'a zaprowadził mnie małymi schodkami,
nad którymi była sala zapełniona różnymi osobami oraz urzędnikami kancelarii. Doprowadził mnie do strzeżonych drzwi, które
otwarto przede mną, gdy tylko się pokazałem. Znalazłem tam
strażnika pieczęci i de la Vrillière'a z całym ich kramem. Byliśmy
bardzo zadowoleni mogąc jeszcze chwilę być sami i przygotować
dobrze plan kampanii. Nie było to jednak to, czego oczekiwałem.
Na podwórcu widziałem karoce tylko ludzi podejrzanych. Udając,
że ich za takich nie mam i że sam nie wiem o niczym, grając
jednak moją rolę bez afektacji, chciałem znaleźć się przy nich,
by przeszkodzić im w naradzie i z min ich wywnioskować, ile
się da. Znalazłszy się przypadkiem w izbie strażnika pieczęci,
sądziłem, że nie wypada mi prosić, by pójść gdzie indziej; tak
więc zrezygnowałem z moich poprzednich planów.
Strażnik pieczęci stał z kromką chleba w ręku, tak spokojny,
jakby chodziło o zwykłe zebranie rady, nie przejmując się widokiem tego, co go czeka, ani koniecznością publicznego zabierania głosu w sprawach tak innych, tak ważnych i tak łatwo
mogących wywołać niepożądane skutki. Zdawał mi się tylko
żywić obawy co do stanowczości regenta oraz słuszne przekonanie, że nie pora już dać się przejednać, a tym bardziej cofnąć
choć o krok. Utwierdzałem go w tym przekonaniu, choć sam
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tak przekonany nie byłem. Zapytałem ich, czy uczynili wszystko, co trzeba, by być w każdej chwili poinformowanymi o tym,
co się dzieje w parlamencie. Zapewnili mnie, że tak, i w rzeczy
samej bardzo dobrze byli obsłużeni. Chciałem następnie nie
czytać, bo było to niepotrzebne, ale zobaczyć wszystko, co miało
zostać zarejestrowane; pokazali mi te dokumenty we właściwym
porządku. Chciałem także przyjrzeć się bliżej temu dokumentowi, który dotyczył przesunięcia bastardów do rangi parów, jaka
dawniej im przysługiwała. „Proszę — powiedział mi strażnik
pieczęci, pokazując mi go — oto pański dokument." Mówię o tym
umyślnie, gdyż powtarzano mi później te słowa na dowód, że
byłem we wszystko wtajemniczony, gdyż jakiś ciekawski podsłuchał to pod drzwiami: byliśmy bowiem w pokoju sami, przy
drzwiach zamkniętych. Chciałem przejrzeć najważniejsze miejsca; zapewnili mnie, że nic nie zmieniono, i przekonałem się
o tym dokładnie podczas czytania. Tak samo byłem ciekaw deklaracji, jaka miała być wydana na rzecz hrabiego Tuluzy, lecz
otrzymałem podobną odpowiedź. Później prosiłem o pokazanie
nie wytłoczonych jeszcze pieczęci znajdujących się w aksamitnym
woreczku wraz z potrzebnymi instrumentami, wszystko zapakowane, opieczętowane i gotowe na wszelki wypadek. Były tam
dwa duże aksamitne worki, oba pełne, których strażnik nie
Spuszczał na moment z oka i które zawsze były noszone pod
jego pieczą i składane u jego stóp, zarówno w czasie zebrań
rady, jak i sprawowania sądów, bowiem znajdowały się w nich
pieczęcie. Cokolwiek by było, wiedział o wszystkim tylko regent,
książę de Bourbon, strażnik pieczęci, de la Vrillière i ja. Naczynie do podgrzewania wosku i cały jego warsztat znajdował
się w osobnym, sąsiednim pokoju, wraz z wodą i palącym się
ogniem, wszystko przygotowane tak, by nikt nie zdołał tego zauważyć. Kiedy kończyliśmy nasz przegląd, ciągle zastanawiając
się nad tym, czego można oczekiwać, otrzymaliśmy wiadomość
o przybyciu księcia Orleańskiego. W jednej chwili skończyliśmy
oglądać to, cośmy jeszcze mieli do zobaczenia, i omawiać, co do
omówienia pozostało, i przez ten czas, kiedy strażnik nakładał na
siebie togę, w jakiej miał występować podczas sprawowania
sądów, by już nie musiał się przebierać po zakończeniu zebrania
rady, udałem się na dół, by nie widziano, że idę od niego. Chcia-
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łem nawet, by de la Vrillière pozostał, aby nie wchodzić razem
na salę obrad.
Odkąd zaczęły się wielkie upały, obrady odbywały się w tej
sali, znajdującej się w końcu amfilady pokojów, ponieważ król,
źle się czując w swym bardzo małym pokoiku, nocował w gabinecie rady; jednak w tym wielkim dniu, skoro tylko król wyszedł z łóżka, zaprowadzono go, aby zrobił toaletę, do małego
pokoju, a stamtąd do jego gabinetów. Kotary jego tronu oraz
łóżka marszałka de Villeroy zostały zaciągnięte i u jego stóp
został postawiony stół rady, przy którym odbyło się posiedzenie.
Wchodząc do pierwszej sali, zastałem tam pełno ludzi, których
sprowadziły prawdopodobnie pierwsze pogłoski o sprawie, której
nikt prawie się nie spodziewał, a między nimi dostrzegłem paru
członków rady. Książę Orleański znajdował się w większej grupce
osób w innym końcu tej izby i, jak dowiedziałem się później,
wracał właśnie od króla, u którego widział księcia du Maine
w płaszczu, który szedł za nim aż do drzwi, gdy wychodził, przy
czym nie wymienili ze sobą ani słowa.
Po dość pobieżnym przyjrzeniu się temu licznie zgromadzonemu tłumowi wszedłem do izby posiedzeń. Zastałem tam rozproszonych prawie wszystkich członków rady z minami pełnymi
powagi i wewnętrznego zadowolenia, co zwiększyło jeszcze zadowolenie moje. Prawie nikt się nie odzywał, a każdy, czy to stojąc,
czy siedząc, był niedaleko swego miejsca. Nie podszedłem do
nikogo, by lepiej móc się wszystkiemu przyjrzeć. W chwilę
później wszedł książę Orleański z miną wesołą, swobodną, bez
śladu zdenerwowania, spoglądając na zgromadzonych z uśmiechem: zdało mi się to dobrą wróżbą. Zapytałem go, jak się czuje.
Odpowiedział mi głośno, że dosyć dobrze; później zbliżając usta
do mego ucha dodał, że mimo częstych przebudzeń dla wydawania rozkazów spał doskonale i przychodzi zdecydowany nie dać
się zmiękczyć. Niezmiernie mnie to ucieszyło, gdyż po jego zachowaniu mogłem przypuścić, że mówi prawdę, i w paru słowach zaklinałem go jeszcze, by trwał przy tym postanowieniu.
Następnie wszedł książę de Bourbon i niezwłocznie podszedł
do mnie pytając, czy dobrze wróżę o regencie i czy będzie stanowczy. Ten tryskał radością, dającą dużo do myślenia osobom,
które były wtajemniczone. Książę Conti, ponury, niespokojny,
zazdrosny o swego szwagra, wydawał się zaabsorbowany, lecz
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nie wiadomo czym. Książę de Noailles pożerał wszystko wzrokiem,
a oczy błyszczały mu z wściekłości, że w tak wielkim dniu jest
odsunięty od wszystkiego, bo nie wiedział nic o niczym. Zapytałem o to wyraźnie księcia de Bourbon, sądząc, że są ze sobą
bardziej związani, niż mogłem to teraz zauważyć. Odnosił się
doń z nieufnością, nie żywiąc dla niego żadnego szacunku, a jeszcze mniej przyjaźni, niezależnie od tego, czego mógł się ostatnio
obawiać ze zbliżenia księcia de Noailles z panem du Maine.
Z kolei ukazał się i pan du Maine wchodząc w płaszczu przez
drzwi wiodące do apartamentów królewskich. Nigdy chyba tyle
i tak głębokich nie złożył ukłonów, choć nigdy ich nie skąpił.
Stał sam oparty na swej lasce przy stole obrad od strony łóżek,
przyglądając się wszystkim obecnym. Tam też, stojąc naprzeciw
niego i mając między nami dwoma stół, złożyłem mu najbardziej
rozpromieniony ukłon, jaki zdarzyło mi się mu złożyć w całym
mym życiu, i to z największą rozkoszą. Oddał mi go podobnie
i w dalszym ciągu z twarzą niespokojną obserwował każdego,
póki się nie spotkał z czyimś wzrokiem, prawie zawsze odwracając pierwszy oczy.
Prawie nikt nie zadawał sobie pytania, co to wszystko ma
znaczyć; wszyscy wiedzieli o podjętym postanowieniu obalenia
uchwały parlamentu, gdyż brali udział w debacie na ten temat.
Narada ta była nadzwyczajna, wyznaczona już raz, a później
odłożona dla rozpatrzenia uchwały Rady Kasacyjnej. Było więc
jasne dla wszystkich, że będzie przedłożona ta uchwała w celu
natychmiastowego zarejestrowania, choć niejeden może cierpiał
nad tym, że nic nie wie o zamierzonym sądzie królewskim,
zwłaszcza ci, którzy uważali, że cieszą się specjalnymi względami
regenta. Po dość krótkiej chwili podszedł do mnie znów książę
de Bourbon, by wyrazić mi swoje niezadowolenie z tego, że
książę du Maine znajduje się tu w płaszczu, i zaklinał mnie, bym
krzepił jeszcze księcia Orleańskiego w jego postanowieniu; później
strażnik pieczęci zbliżył się do mnie w tym samym celu. W chwilę
potem przyszedł książę Orleański, by pomówić ze mną, dość
zdenerwowany płaszczem, lecz nie okazując słabości. Przedstawiłem mu, że zawsze uprzedzałem go, iż musi tego oczekiwać;
że wszelkie ustępstwo będzie dlań zgubne; że przekroczył już
Rubikon. Dodałem jeszcze, co tylko mogłem wymyślić najbardziej mocnego i lakonicznego, by go podtrzymać, a równocześnie
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nie zwracać niczyjej uwagi zbyt długą z nim rozmową. Kiedy
tylko odszedł, natychmiast przysunął się książę de Bourbon, zniecierpliwiony i niespokojny, pragnąc się dowiedzieć, w jakim
nastroju jest regent. Odpowiedziałem mu monosylabą, że w dobrym, i odesłałem go, by sam z nim porozmawiał.
Nie wiem, czy te spacery, bacznie obserwowane przez wszystkich obecnych, przestraszyły księcia du Maine; zaledwie jednak
książę de Bourbon opuściwszy mnie podszedł do regenta, książę
du Maine przybliżył się do marszałka de Villeroy i d'Effiata
siedzących obok siebie u końca stołu, niedaleko małych drzwi
królewskich i plecami do ściany. Nie wstali dla księcia du Maine,
który stał naprzeciw bardzo blisko, i zaczęli ze sobą rozmawiać
cicho i dosyć długo, jak ludzie zakłopotani i niespokojni, wnioskując z twarzy dwu siedzących, które widziałem dosyć dobrze
i usiłowałem nie stracić z oczu. W tym czasie książęta Orleański
i de Bourbon rozmawiali ze sobą przy oknie, przy drzwiach wejściowych, mając niedaleko od siebie strażnika pieczęci, który się
do nich później przyłączył. W tej chwili książę Bourboński odwrócił się trochę, co mi pozwoliło powiadomić go o tamtej konferencji, o czym natychmiast książę dał znać pozostałym. Stałem
sam przy stole obrad pilnie bacząc na wszystko, zaś inni, rozproszeni po całym pokoju, zaczynali jeszcze uważniej obserwować.
Wkrótce potem książę du Maine powrócił na swoje poprzednie
miejsce, a tamci dwaj pozostali — gdzie byli. Książę du Maine
znalazł się więc znów naprzeciw mnie i oddzieleni byliśmy od
siebie tylko stołem. Zauważyłem, że ma wyraz twarzy dość nieprzytomny i że mówi sam do siebie więcej niż przedtem.
Hrabia Tuluzy wszedł w płaszczu w chwili, kiedy regent odchodził od tych dwu, z którymi rozmawiał. Hrabia był w płaszczu
i ukłonił się towarzystwu z miną poważną i skupioną nie podchodząc do nikogo ani też przez nikogo nie nagabywany. Książę
Orleański znalazł się naprzeciw niego i zwrócił się do mnie, choć
z pewnej odległości, wskazując mi go oczami i miną wyrażając
odczuwaną przykrość. Pochyliłem nieco głowę nie odrywając odeń
oczu, jakbym mu chciał powiedzieć: „No więc co?" Książę
Orleański zbliżył się do hrabiego Tuluzy i powiedział doń głośno
wobec wszystkich tych, którzy znajdowali się blisko, że dziwi
się widząc go w płaszczu, że nie chciał go uprzedzić o mającym
się zaraz odbyć sądzie królewskim, wiedział bowiem, że, od
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ostatnio podjętych uchwał, niechętnie pokazywał się w parlamencie. Hrabia Tuluzy odrzekł, że tak było w istocie; jednak gdy
chodzi o dobro państwa, zapomina o wszystkich innych względach.
Książę Orleański odszedł zaraz nie odpowiadając na to ni słowa,
zbliżył się do mnie i odciągając mnie nieco dalej powiedział
cicho: „Oto człowiek, który przeszywa mi serce. Czy wiesz, co
mi powiedział?" — i powtórzył mi rozmowę. Pochwaliłem postępowanie jednego i uczucia drugiego; przypomniałem mu przy
tym, że przywrócenie stanowiska hrabiemu Tuluzy było rzeczą
postanowioną, i to na tym samym posiedzeniu, więc jego stan
nie powinien go martwić. Po czym cicho jąłem go uspokajać.
Przerwał mi wyrażając chęć porozmawiania z nim. Począłem mu
przedkładać, że jest to sprawa bardzo delikatna i należałoby zachować to już na ostateczność. Obróciłem się następnie, by przyprowadzić go do innych, chcąc skrócić tę rozmowę na osobności,
gdyż obawiałem się, że zanadto zwraca to uwagę. Hrabia Tuluzy
widział nas i pozostał na tym samym miejscu, i każdy z obecnych
równie widział nas rozmawiających na osobności.
Książę du Maine wrócił do marszałka de Villeroy i d'Effiata,
którzy ciągle siedzieli nieruchomo na tym samym miejscu, a on,
jak poprzednio, stanął naprzeciw nich. Przyglądałem się bardzo
poruszony tej schadzce. Trwała jakąś chwilę, w czasie której
książę de Bourbon przyszedł, by ze mną porozmawiać, a następnie przyłączył się do nas strażnik pieczęci. Obaj, zaniepokojeni, chcieli się dowiedzieć, jaki skutek wywarło pojawienie
się hrabiego Tuluzy, co spowodowało rozmowę księcia Orleańskiego ze mną na osobności. Odpowiedziałem im i odsunąłem się
jak najprędzej. Spieszyłem się z odejściem, tym bardziej że
spostrzegłem, iż książę de Noailles nie spuszcza mnie z oczu
i śledzi każdy mój gest, zmieniając nawet miejsce i pozycję, by
w każdej chwili mnie widzieć. Książę de la Force chciał wówczas do mnie podejść. Ta obserwacja sprawiła, że pozbyłem się
go szybko; później la Vrillière'a, któremu powiedziałem parę
słów i odesłałem go do strażnika pieczęci, by podtrzymywał regenta na duchu. Tymczasem książę du Maine opuścił swych dwu
rozmówców i skinął na brata, by przyłączył się do niego obok
fotela marszałka de Villeroy, przy którym się ustawił. Powiedział
doń w podnieceniu parę słów, drugi odpowiedział tak samo
i robiło wrażenie, że nie zgadzają się ze sobą. Książę du Maine
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zdwoił atak; po czym hrabia Tuluzy przeszedł między fotelami
i stołem do kominka, przed którym książę Orleański rozmawiał
z księciem de Bourbon, i zatrzymał się o parę kroków od nich
z miną człowieka, który czeka, by coś powiedzieć. Książę
Orleański spostrzegł to, po chwili opuścił księcia de Bourbon
i podszedł do hrabiego Tuluzy. Obrócili się obaj nosami do ściany
i trwało to dość długo, a nikt nie mógł niczego z tej rozmowy
wywnioskować, gdyż widać było tylko ich plecy i nie można było
domyślić się z nich uczuć rozmówców ani nawet dojrzeć żadnych
prawie gestów.
Książę du Maine pozostał sam na miejscu, gdzie rozmawiał ze
swym bratem. Ukazywał oblicze człowieka na pół żywego; spoglądał, jakby ukradkiem, na toczącą się za jego przyczyną rozmowę, później nieprzytomnym wzrokiem wodził po zgromadzonych z miną winowajcy i niepokojem skazańca. Wówczas zawołał
mnie marszałek d'Huxelles. Stał naprzeciw księcia du Maine
i jedynie stół dzielił ich od siebie — obrócony do księcia plecami. Marszałek był tam w grupie marszałków de Tallarda
i d'Estrées oraz dawnego biskupa Troyes38, do których książę
de Noailles zbliżył się jednocześnie ze mną.
Huxelles zapytał mnie, co właściwie mają znaczyć wszystkie
te spacery tam i sam, a kiedy miast odpowiedzi zadałem mu to
samo pytanie, zapytał, czy może są jakieś trudne sprawy, które
mają być rozpatrzone przez sądy królewskie, a odnoszące się do
księcia du Maine i jego dzieci. Odpowiedziałem mu na to, że
jeżeli chodzi o panów du Maine i Tuluzy, nie może być żadnych,
gdyż na mocy porozumienia zawartego między nimi i książętami
krwi mają prawo korzystania ze wszystkich zaszczytów, jakie
uzyskali; co się zaś tyczy dzieci księcia du Maine, to nie ścierpimy tych zaszczytów.
Przez jakiś czas staliśmy tak w grupie, ja patrząc na księcia
du Maine, a od czasu do czasu oglądając się dla przyjrzenia się
trwającej wciąż rozmowie księcia Orleańskiego z hrabią Tuluzy.
W końcu się rozstali i miałem czas przyjrzeć się dobrze dwom
braciom, gdyż hrabia Tuluzy wrócił w naszym kierunku, wzdłuż
foteli, jedynie oddzielony od nas stołem, i doszedł do swego
brata opartego na lasce i stojącego wciąż samotnie u nóg łóżka
marszałka de Villeroy, w tym samym miejscu, z którego się nie
ruszył. Hrabia Tuluzy wyglądał jak człowiek bardzo niezado-
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wolony, a nawet zły. Książę du Maine, widząc go zbliżającego
się doń w takim stanie ducha, zmienił się na twarzy.
Ja pozostałem także na swym miejscu, natężywszy uwagę
w zamiarze przeniknięcia treści ich rozmowy, i widziałem, jak
odległość między nimi malała, choć książę du Maine stał ciągle
nieruchomy. Nagle usłyszałem, że ktoś mnie woła. Był to książę
Orleański, który, uczyniwszy sam parę kroków wzdłuż kominka,
chciał ze mną pomówić. Podszedłem i zastałem go bardzo przejętego. „Powiedziałem mu wszystko — oświadczył mi natychmiast — nie mogłem się powstrzymać; to najszlachetniejszy
człowiek, który rani mi serce!" — „Jakżeż to, książę — ja na
to — i cóż mu, książę, powiedziałeś?" — „Przyszedł do mnie
występując w imieniu swego brata, z którym mówił uprzednio,
by mi powiedzieć, jak bardzo książę du Maine jest tym wszystkim zaniepokojony; że widzi dobrze, iż coś wisi w powietrzu;
że równie dobrze zdaje sobie sprawę, że nie jest w dobrych
stosunkach ze mną; że prosił go, hrabiego Tuluzy, by mnie zapytał szczerze, czy chcę, by pozostał, czy też może dobrze uczyni,
jeżeli się oddali. Muszę przyznać, że zdało mi się, iż dobrze
uczynię, jeżeli powiem, iż równie dobrze będzie, jeśli wyjdzie,
skoro już mnie o to pyta. Słysząc to hrabia Tuluzy chciał dalej
rzecz wyjaśniać; uciąłem krótko i powiedziałem, że jeżeli chodzi
o niego, może być spokojny, gdyż zostanie tym, czym jest, bez
żadnych zmian; że jednak mogą się dziać rzeczy przykre dla
księcia du Maine, więc może lepiej będzie dla niego, jeżeli nie
będzie tego świadkiem. Hrabia Tuluzy trwał przy zdaniu, że nie
może pozostać tym, czym jest, jeżeli degraduje się jego brata;
że są tak jakby jedną osobą, bo są braćmi, a także przez wzgląd
na honor. Odpowiedziałem mu na to, iż bardzo to dla mnie
przykre; że jedyne, co mogę uczynić, to wyróżnić zasługę i cnotę
i inaczej je potraktować; po czym powiedziałem mu parę przyjaznych słów, które przyjął dosyć ozięble, i odszedł, by powtórzyć
rozmowę bratu. Czy uważasz pan, że źle zrobiłem?" — „Nie —
odrzekłem — gdyż nie ma już mowy o nowej debacie nad tymi
sprawami, a mniej jeszcze o stawianiu w przykrej sytuacji człowieka, którego należałoby jedynie podnieść na duchu; cieszę się
z tego — dodałem — że mówiłeś, książę, jasno, jak człowiek,
który już powziął postanowienie i niczego się nie obawia. Trzebaż
więc tym bardziej okazać stanowczość po podjętym w ten sposób
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zobowiązaniu." Zdał mi się bardzo zdecydowany; równocześnie
jednak pragnął mocno, by bastardzi sobie poszli, co też było, jak
mi się zdawało, przyczyną tego, co uczynił.
Książę de Bourbon podszedł do nas. Pozostałem z nimi najkrócej, jak mogłem, i poradziłem, by również się rozeszli, zwłaszcza że wszyscy zgromadzeni dzielili swe spojrzenia między nas
i dwu braci.
Książę du Maine, blady i ledwo żywy, zdał mi się bliski zemdlenia; z trudnością zrobił parę kroków, by dojść do końca
stołu, którego był dość blisko, w czasie kiedy hrabia Tuluzy
poszedł powiedzieć kilka krótkich słów regentowi i ruszył
wzdłuż gabinetu. Wszystko to stało się w jednym mgnieniu oka.
Regent stojący przy fotelu królewskim powiedział głośno: „No,
panowie, siadamy." Każdy zbliżył się do swego miejsca, ja spoglądałem spoza mego i ujrzałem obu braci przy drzwiach wejściowych, wyglądających na ludzi, którzy mają wyjść. Rzuciłem
się, że tak powiem, między fotele króla i księcia Orleańskiego,
by nie być słyszanym przez księcia Conti, i z przejęciem powiedziałem do ucha regentowi, który już siedział na swoim:
„Książę, oto wychodzą!" — „Wiem o tym" — odpowiedział spokojnie. „Tak — rzekłem z żywością — lecz czy wiesz, książę,
co zrobią, kiedy będą poza tą salą?" — „Nic nie zrobią — powiedział — hrabia Tuluzy przyszedł poprosić mnie, bym im pozwolił wyjść; zapewnił, że zachowywać się będą rozsądnie." —
„A jeżeli nie?" — ja na to. „Ależ będą, a gdyby nie byli rozsądni, wydano odpowiednie rozkazy, by miano na nich baczenie." — „Lecz jeżeli narobią głupstw albo wyjadą z Paryża?" —
„To zostaną zatrzymani; wydano odpowiednie rozkazy, ręczę ci za
to." Po tej rozmowie, spokojniejszy już, zająłem swoje miejsce.
Zaledwie zasiadłem, regent mnie znów zawołał i powiedział, że
skoro wychodzą, zmienia zdanie i ma ochotę na Radzie poruszyć ich sprawę. Odpowiedziałem na to, że jedyna rzecz, która
stała temu na przeszkodzie, została usunięta wraz z ich wyjściem,
i sądzę, że bardzo źle by uczynił, gdyby nie mówił o tym na Radzie Regencyjnej. Regent powiadomił o tej decyzji cicho księcia
de Bourbon poprzez stół i fotel królewski, następnie przywołał
strażnika pieczęci, a kiedy obaj zgodzili się z nim, zajęliśmy
nasze miejsca już na dobre.
Wszystkie te poruszenia wzmogły ogólne pomieszanie i cieką-
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wość. Wszystkie oczy, zajęte obserwowaniem regenta, odwróciły
się od drzwi wejściowych i prawie nikt nie zauważył, że bastardzi
opuścili salę. W miarę jak przy zasiadaniu na miejscach spostrzegano ich brak, każdy poszukiwał ich wzrokiem stojąc przez ten
czas. Usiadłem na miejscu hrabiego Tuluzy. Książę de Guiche39,
który znajdował się po mojej drugiej stronie, pozostawił między
nami wolne miejsce i z wyniosłą miną oczekiwał wciąż na przyjście bastardów. Zwrócił się do mnie, bym siadł bliżej niego, ponieważ pomyliłem się o miejsce. Nie odpowiedziałem na to ni
słowa, przyglądając się towarzystwu, które tworzyło widok godny
widzenia. Na drugie lub trzecie jego wezwanie odpowiedziałem,
że, przeciwnie, niech on się do mnie przysunie. „A pan hrabia
Tuluzy?" — odpowiedział. „Przysuń się pan" — powtórzyłem
i, widząc, że znieruchomiał ze zdziwienia patrząc na miejsce naprzeciwko, należące do księcia du Maine, a zajęte teraz przez
strażnika pieczęci, pociągnąłem go za ubranie, siedząc ciągle,
i rzekłem: „Chodź, książę, siadaj!" Ciągnąłem tak mocno, że siadł
nic nie rozumiejąc. „Ale co to ma znaczyć — powiedział — gdzież
są ci panowie?" — „Nie mam pojęcia — odrzekłem zniecierpliwiony — ale w każdym razie nie tu." Równocześnie książę
de Noailles, który usiadł obok księcia de Guiche, wściekły, że
nie ma żadnej roli w tak ważkich przygotowaniach, obserwując
pilnie wszystko i wyciągając z tego wnioski, domyślił się widocznie, że w tym siedzę po uszy, i popychany ciekawością, wychylony
przed księcia de Guiche, powiedział: „Wyjaw mi, książę, na miłość
boską, co to wszystko ma znaczyć?" Nie utrzymywałem z nim
żadnych bliższych stosunków, jak to już wykazałem parokrotnie,
i miałem zwyczaj traktować go bardzo zimno. Obróciłem się
z miną chłodną i pogardliwą i po wysłuchaniu go i przyjrzeniu
się jego obliczu odwróciłem głowę. Tak wyglądała cała moja
odpowiedź. Książę de Guiche nalegał, bym mu coś powiedział,
i posunął się do tego, że stwierdził, iż wiem o wszystkim. Przeczyłem mu ciągle, a przez ten czas wszyscy powoli zajmowali
miejsca, zajęci tylko przyglądaniem się wszystkiemu i snuciem
domysłów, co to wszystko ma oznaczać, i długo nie mogli zrozumieć, iż trzeba zasiadać bez bastardów, choć nikt ust nie otworzył.
Kiedy wszyscy już siedzieli, książę Orleański przez chwilę
popatrzywszy na zebranych, których oczy były weń wlepione,
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powiedział, że zwołał tę Radę Regencyjną w celu wysłuchania
lektury tego, co postanowiono na ostatnim posiedzeniu; że wydało mu się, iż nie ma innego sposobu, by spowodować zarejestrowanie uchwał Rady, które obecnie się odczyta, jak przedłożyć je sądowi królewskiemu, wreszcie, że z uwagi na upał panujący obecnie, który nie pozwala narażać zdrowia królewskiego
na tłumy w pałacu parlamentu, sądził, że powinien pójść za przykładem zmarłego króla, który czasami sprowadzał swój parlament do Tuilerii; ponieważ trzeba było zwołać sąd królewski,
uważał, iż należy skorzystać z okazji, by zarejestrować listy
uwierzytelniające strażnika pieczęci, i zacząć od tego posiedzenie.
Po czym kazał mu je odczytać.
Podczas tej lektury, która nie miała innego celu, jak skorzystanie z okazji, by zmusić parlament do uznania strażnika pieczęci, chociaż go zgromadzenie nienawidziło tak samo jak i jego
uprawnień, zajmowałem się obserwowaniem wyrazu poszczególnych twarzy. U księcia Orleańskiego widziałem wyraz godności
i uwagi, co było dla mnie taką nowością, że czułem się zaskoczony. Książę de Bourbon, wesoły i błyskotliwy, zdał się być
niezwykle zadowolony z siebie. Książę Conti, zdziwiony, roztargniony, zamknięty w sobie, wyglądał tak, jakby nie widział nic
i w niczym nie brał udziału. Strażnik pieczęci, poważny i zamyślony, miał minę taką, jakby zbyt wiele miał do myślenia;
w rzeczy samej miał wiele do roboty, i to tytułem próby. Niemniej rozsiadł się ze swym workiem jak człowiek zdecydowany,
pewny siebie, wiedzący, co robić. Książę de la Force spod oka
badał twarze. Marszałkowie de Villeroy i de Villars rozmawiali
ze sobą od czasu do czasu: obaj patrzyli okiem gniewnym i miny
mieli przygnębione. Nikt nie panował lepiej nad sobą jak marszałek de Tallard; nie udało mu się jednak ukryć zupełnie wewnętrznego podniecenia, które nieraz przebijało na zewnątrz.
Marszałek d'Estrées wyglądał jak osłupiały i zdawał się wszystko
widzieć dosyć mętnie. Marszałek de Bezons, owinięty więcej niż
kiedykolwiek w swą ogromną perukę, wyglądał na bardzo skupionego i spod oka rzucał wściekłe spojrzenia. Le Peletier, bardzo
oderwany od wszystkiego, taki jak zwykle, przyglądał się wszystkiemu z zainteresowaniem. Torcy, trzykrotnie bardziej sztywny niż zwykle, zdawał się ukradkiem badać otoczenie. Effiat,
podniecony, dotknięty, rozgniewany, gotów porwać się lada
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chwila, namarszczony na wszystkich, bez przerwy rzucał nieprzytomne spojrzenia na wszystkie strony. Tym, co siedzieli z mojej
strony, nie mogłem dobrze się przypatrzyć; widziałem ich tylko
chwilami, przy zmianie pozycji jednych czy drugich i kiedy ciekawość kazała mi czasem wychylić się i obrócić w ich stronę,
by obejrzeć ich szeregi; lecz zdarzało mi się to rzadko i na krótko.
Mówiłem już o zdziwieniu księcia de Guiche, o pretensji i ciekawości księcia de Noailles. D'Antin, zawsze tak swobodny, wydał
mi się zakłopotany i przerażony. Marszałek d'Huxelles starał się
nadrabiać miną, lecz nie umiał skryć przeszywającej go rozpaczy.
Stary biskup Troyes, całkiem osłupiały, pokazywał po sobie tylko
zdziwienie, zmieszanie i właściwie nie wiedział, co się z nim
dzieje.
Już od tego pierwszego czytania każdy z łatwością domyślił
się, z chwilą odejścia bastardów, po wszystkim, co się działo w
sali Rady przed posiedzeniem, że chodzi tu o coś wymierzonego
przeciw nim. Rodzaj i większe lub mniejsze znaczenie tego czegoś
trzymało umysły w napięciu, a to wszystko w połączeniu z królewskimi sądami, przygotowanymi już w chwili, kiedy je oznajmiono, oznaczało, że jakieś wielkie postanowienie zostało podjęte
przeciw parlamentowi, ujawniając również niespodziewane zdecydowanie i nieprzewidziana akcję księcia, który powszechnie
był uznany za niezdolnego do takich posunięć, tak że nikt nie
mógł ochłonąć ze zdziwienia. Każdy w jakikolwiek sposób zaangażowany, albo po stronie parlamentu, albo bastardów, zdawał się
z przerażeniem oczekiwać, co z tego wyniknie. Wielu innych
robiło wrażenie mocno dotkniętych tym, że nie mieli w niczym
żadnego udziału, że zostali tak samo zaskoczeni jak tamci i że
regent wymyka im się z rąk. Nigdy nie widziało się tak wydłużonych min ani zmieszania tak powszechnego i tak wyraźnego.
W tym pierwszym zamęcie tylko niewielu, jak mi się zdaje,
zwracało jaką taką uwagę na treść listów odczytywanych przez
strażnika pieczęci. Kiedy lektura została zakończona, książę
Orleański powiedział, że nie sądzi, by warto było zabierać kolejno
głos w sprawie ich treści czy zarejestrowania, i uważa, że można
przystąpić teraz do otwarcia sądów królewskich.
Po krótkiej, lecz wymownej przerwie regent w paru słowach
wyjaśnił powody, które skłoniły Radę, by unieważnić w czasie
ostatniej sesji uchwały parlamentu, odczytane wówczas, i uczy-
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nić to na podstawie uchwały Rady Regencyjnej. Dodał, że jeżeli
weźmie się pod uwagę obecne zachowanie się parlamentu, to
odesłanie tej uchwały ponownie do niego byłoby narażaniem
autorytetu królewskiego, gdyż odmowa rejestracji dałaby społeczeństwu przykład nieposłuszeństwa. Skoro jedyną drogą, jaka
pozostawała, było ustanowienie sądów królewskich, postanowił
trzymać to w jak najgłębszej tajemnicy, by nie dopuścić do knucia
intryg, a ludziom żywiącym złe uczucia nie pozwolić trwać w nieposłuszeństwie, co uczyniliby, gdyby im dano czas na przygotowanie sobie sposobów; obaj z panem strażnikiem pieczęci doszli
do wniosku, iż częstość i sposób, w jaki parlament składał odwołania do króla, zasługują, by zgromadzenie to zostało przywołane
do porządku i utrzymane w wyznaczonych sobie granicach, gdyż
od jakiegoś czasu zapominało o swych obowiązkach; że strażnik
pieczęci odczyta Radzie uchwałę, która zawierała kasację rozpatrywaną uprzednio oraz przepisy, jakich parlament winien się
trzymać na przyszłość. Następnie patrząc na strażnika pieczęci:
„Wytłumaczysz pan to lepiej niż ja ichmościom; zechciej to
uczynić przed odczytaniem uchwały."
Strażnik pieczęci zabrał głos i omówił to, co Jego Królewska
Wysokość powiedział krócej; wyjaśnił, czym był zwyczaj składania przez parlament odwołań do Korony, skąd pochodził, jakie
dawał korzyści, jakie złe strony, jakie jego granice, jak go nadużywano, jaką łaską było przyjmowanie ich; określił różnicę.
jaka zachodzi między władzą królewską a autorytetem parlamentu, który jest jakby emanacją królewskiego, niekompetencję
trybunałów w sprawach państwa i finansów oraz konieczność
ograniczenia ich przez rodzaj kodyfikacji (takim określeniem się
posłużył), która w przyszłości określi autorytatywnie treść i formę
tych odwołań. Wytłumaczywszy to bez zbytnich słów, ściśle
i zręcznie, począł odczytywać treść uchwały, jaka została wydrukowana i znajdowała się w rękach wszystkich, z wyjątkiem
paru mało ważnych punktów, tak mało ważnych, że ich jakość
sprawiła, że uszły mojej uwagi.
Po skończeniu lektury regent, wbrew swemu zwyczajowi,
ujawnił swą opinię chwaląc ten akt, następnie, przybierając ton
i postawę regenta, czego nikt jeszcze u niego nie widział i co
było ukoronowaniem zaskoczenia obecnych, dodał: „Na dziś zerwę
z normalnym przepisem odnoszącym się do zbierania głosów
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i wydaje mi się, że dobrze będzie, jeżeli zastosuję to do całej
dzisiejszej narady." Później, przebiegłszy lekko wzrokiem wszystkie twarze po obu stronach stołu — w tym czasie dałoby się
słyszeć brzęczenie muchy — zwrócił się do księcia de Bourbon
i poprosił o wyrażenie opinii. Ten głosował za uchwałą przytaczając parę argumentów zwięzłych, lecz mocnych. Książę Conti
mówił w tym samym duchu. Następnie ja zabrałem głos, gdyż
strażnik pieczęci wotował natychmiast po zakończeniu czytania.
Byłem również tego samego zdania, lecz mówiłem bardziej ogólnikowo, choć równie mocno, nie chcąc niepotrzebnie atakować
parlamentu i uzurpować sobie prawa popierania Jego Królewskiej
Wysokości, tak jak książęta krwi. Książę de la Force mówił
obszerniej. Wszyscy zabierali głos, lecz większość bardzo krótko,
niektórzy zaś, tacy jak marszałkowie de Villeroy, Villars,
d'Estrées, Bezons, biskup Troyes [Chavigny] i d'Effiat pozwolili
się domyślać, że nie śmią sprzeciwiać się temu, co już zostało
postanowione, kiedy jasnym jest, iż nie można mieć nadziei na
obalenie uchwały. Znać było na ich twarzach przygnębienie i kto
chciał, mógł widzieć, że pognębienie parlamentu nie było ani tym,
czego pragnęli, ani czego się nawet mogli spodziewać. Tallard
był jednym spośród nich, który nic nie dał po sobie poznać, lecz
zdyszane monosylaby marszałka d'Huxelles wydały go, choć się
maskował. Książę de Noailles z takim trudem panował nad sobą,
że mówił więcej, niż to było w jego zamiarach, i ze strapieniem
godnym Fresne40. Książę Orleański wotował ostatni, lecz z niezwykłą siłą, później znów zrobił przerwę obwiódłszy wzrokiem
całe zgromadzenie.
W tej chwili marszałek de Villeroy, pochłonięty swymi myślami, szepnął do siebie przez zęby: „Ale czy przyjdą?" Zostało
to podchwycone. Książę Orleański powiedział, że zapewnili o tym
Desgranges'a, i dodał, że wcale o tym nie wątpi, a zaraz potem,
że trzeba, by powiadomiono go, kiedy już wyruszą. Strażnik
pieczęci zapewnił, że zostanie o tym powiadomiony. Książę
Orleański powtórzył, że trzeba jednak przypomnieć o tym ludziom stojącym przy drzwiach, i oto już zerwał się biskup Troyes.
Chwycił mnie nagły strach, by nie poszedł plotkować przy
drzwiach, i popędziłem jeszcze przed nim. Kiedy wracałem,
d'Antin, który obrócił się, by złapać mnie w przejściu, poprosił,
bym mu powiedział, co to ma znaczyć. Wywinąłem mu się mó-
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wiać, że nie wiem o niczym: „Dobra — odrzekł — mów to
Waszmość innym!" Kiedy usiadłem na miejscu, książę Orleański
znów coś powiedział, już nie pamiętam co: i znów leci biskup
Troyes, a ja za nim, jak poprzednio. Wracając powiedziałem
la Vrillière'owi, by przejmował wszystkie polecenia, i sam szedł
do drzwi, bojąc się gadania biskupa Troyes lub kogoś innego,
gdyż siedziałem tak daleko od wyjścia, że spacery moje zbyt
wielką zwracały uwagę. W rzeczy samej było to ważne i la Vrillière od tej chwili mnie zastąpił. Kiedy wracałem na miejsce,
znów czatujący d'Antin mnie przychwycił i ze złożonymi rękami
począł zaklinać w Imię Boże; trzymałem się mocno i powiedziałem: „Zobaczysz pan sam." Po mym powrocie na miejsce książę
de Guiche również nalegał na mnie bezskutecznie i powiedział
mi znów, że widać to dobrze, iż w tym siedzę: pozostałem głuchy.
Gdy minęło to małe zamieszanie, książę Orleański wstał i z wysokości swego niewielkiego podwyższenia powiedział zgromadzonym, tonem jeszcze bardziej zdecydowanym i władczym, że
jeszcze inną sprawę ma przedstawić, znacznie ważniejszą niż
poprzednia. Ten wstęp powtórnie wywołał zdziwienie i sprawił,
że obecni znieruchomieli. Po chwili milczenia regent powiedział,
że rozpatrzył spór, jaki powstał między książętami krwi i uznanymi — takiego użył określenia nie dodając słowa: „książętami"; że miał wtedy powody, dla których nic poza rozpatrzeniem
nie uczynił, wszelako zmuszony jest uczynić sprawiedliwość parom Francji, którzy równocześnie prosili o nią króla w delegacji,
w której stawili się wszyscy; że Jego Królewska Mość przyjął
osobiście tę delegację i że on sam, regent, powiadomił o tym
uznanych; że nie można dłużej tej sprawiedliwości odmawiać tak
znakomitemu ciału, w którego skład wchodzą wszyscy wielcy
panowie królestwa, najwyżsi dygnitarze państwowi, osobistości
dzierżące najwyższe odznaczenia, z których większość wsławiła
się oddanymi wielkimi usługami; jeżeli w chwili, kiedy ich prośba
została wniesiona, uznał, iż nie może dać na nią odpowiedzi, to
teraz tym bardziej nie może dłużej odkładać wymiaru sprawiedliwości, która dalej nie może być już zawieszona i której wszyscy
parowie pragną bardziej niż czegokolwiek innego; że bolesnym
dla niego jest patrzeć, jak ci ludzie (użył tego słowa), którzy są
mu tak bliscy, uzyskali rangę, której byli pierwszym przykładem i która bez przerwy była podwyższana wbrew wszelkim pra-
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wom; że nie może zamykać oczu na prawdę, że awans paru
książąt, i to bardzo świeżych, obalił rangę parów; że ujma wyrządzona tej godności mogła trwać tylko tak długo, jak władza,
która pogwałciła prawa; że tak samo książęta de Joyeuse i d'Epernon, tak samo panowie de Vendôme zostali przyprowadzeni do
porządku i do swej rangi, zgodnie ze starszeństwem, w poczcie
parów natychmiast po śmierci Henryka III i Henryka IV; że pan
de Beaufort nie miał innej rangi pod okiem zmarłego ostatnio
monarchy ani też pan de Verneuil, którego zmarły król uczynił
księciem i parem w roku 1663, wraz z trzynastoma innymi41, co
zostało uznane przez parlament w czasie sądów królewskich,
i zajął miejsce w senacie za wszystkimi parami, dawniej od niego
posiadającymi ten tytuł, i nigdy nie miał innego; że sprawiedliwość, porządek, sprawy tylu osobistości tak znamienitych oraz
pierwsza godność w państwie nie pozwalają mu dłużej tolerować
tej niesprawiedliwości; że uznani mieli dosyć czasu na obronę,
lecz nie mogli wysunąć żadnego poważnego argumentu przeciw
mocy praw i przykładów; że chodzi tylko o wymierzenie sprawiedliwości w załatwieniu podania, w procesie istniejącym i będącym dotychczas w zawieszeniu i nikt nie może wysunąć zarzutu,
że nie wiedział o nim; że aby wyrok w tej sprawie wydać, kazał
sporządzić deklarację, którą odczyta strażnik pieczęci, aby mogła
być następnie zarejestrowana po sądach królewskich, które król
będzie sprawował.
Po tych słowach, tak nieoczekiwanych, a poczynających wyjaśniać zagadkę wyjścia bastardów, zaległo głuche milczenie.
Bardzo wiele twarzy zszarzało. Gniew rozpalił oblicza marszałków de Villars i de Bezons, d'Effiata, a nawet marszałka
d'Estrées. Tallard zgłupiał na jakiś czas, a marszałek de Villeroy
stracił całą pewność siebie. Nie zdołałem dojrzeć twarzy marszałka d'Huxelles, czego gorzko żałowałem, ani marszałka de
Noailles, którego tylko z ukosa chwilami udało mi się widzieć.
Musiałem myśleć o tym, by samemu zachować twarz nieodgadnioną, gdyż wszystkie oczy po kolei na niej spoczywały. Nałożyłem na nią jeszcze jedną warstwę powagi i skromności. Panowałem nad mym spojrzeniem, które starałem się uczynić powolne,
i patrzyłem tylko w kierunku poziomym i jak najwyżej. Gdy
tylko regent otworzył usta w tej sprawie, książę de Bourbon
rzucił na mnie tryumfalne spojrzenie, które o mało co nie zniwe-
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czyło całej mojej powagi i uprzytomniło mi, że musze ją zdwoić
i uważać, by nie narazić się po raz drugi na spotkanie z jego
oczami. Trzymając tak swoje uczucia na wodzy, chłonąłem z największą uwagą spojrzeniem miny wszystkich, bacząc na wszystko
i na samego siebie, nieruchomy, przylepiony do fotela, sztywny
w całej postaci, przepojony wszystkim, co radość może dać najbardziej żywego i wzruszającego, pomieszaniem najbardziej uroczym, radością niepohamowaną i najwytrwalej upragnioną; pociłem się w utrapieniu z powodu opanowywanych uniesień, ale
nawet to utrapienie było taką rozkoszą, jakiej nie doznałem
nigdy, ani dotychczas, ani po tym pięknym dniu. O ileż rozkosze
zmysłowe mniejsze są od duchowych i jakże prawdziwym jest
twierdzenie, że natężenie cierpień można mierzyć szczęściem,
które stanowi ich kres.
W chwilę po zakończeniu przemówienia regent zwrócił się
do strażnika pieczęci z poleceniem odczytania deklaracji. Strażnik pieczęci przeczytał ją natychmiast bez wstępnych wyjaśnień,
takich jak w poprzednim wypadku. W czasie tej lektury, z którą
żadna muzyka nie mogła się dla mnie równać, moja uwaga była
podzielona między badanie, czy deklaracja ta nie różni się od tej,
którą Millain sporządził i mnie pokazał (i miałem przyjemność
stwierdzić, że jest idealnie tą samą), a śledzenie wrażenia, jakie
deklaracja czyniła na zgromadzonych. Parę chwil mi wystarczyło,
by ukazać dzięki nowym zmianom twarzy, co działo się w sercach, a parę dalszych chwil, by mi uprzytomnić po minie wyrażającej rozpacz, jaka ogarnęła marszałka de Villeroy, i wściekłości, jaka opanowała Villarsa, że trzeba będzie znaleźć jakieś
lekarstwo na to, co mogło im podszepnąć wzburzenie, nad którym
widocznie już nie panowali. Miałem je w kieszeni i wyciągnąłem
w tym momencie. Była to nasza skarga przeciw bastardom, którą
położyłem przed sobą na stole, otwartą na ostatniej stronie, gdzie
widniały nasze podpisy wydrukowane wielkimi literami. Natychmiast zostały dojrzane przez tych dwu marszałków i prawdopodobnie poznane sądząc po desperackim przygnębieniu, jakie natychmiast odbiło się w ich oczach, gasząc jakiś wyraz groźby,
szczególnie u marszałka de Villars. Moi dwaj sąsiedzi zapytali,
co to są za papiery; wyjaśniłem im pokazując podpisy. Każdy
przyglądał się tym osobliwym dokumentom, z tym, że nikt nie
pytał o rzecz tak łatwą do zrozumienia, i tylko ułatwienie, jakie
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dawało sąsiedztwo, sprawiło, że informowali się o to książę Conti
j de Guiche, dwaj ludzie, którzy nigdy nie widzieli tego, na co
patrzyli. Wahałem się z tą demonstracją między obawą zbyt jasnego ukazania w ten sposób, że jestem wtajemniczony we wszystko, a możliwością wrzawy, jaką ci marszałkowie bardzo łatwo
mogli wywołać, oraz powodzenia, które mogli osiągnąć. Nic nie
mogło lepiej ich powstrzymać niż ukazanie ich własnych podpisów. Pokazanie ich jednak dopiero potem, kiedy by się odezwali,
mogłoby co najwyżej ich zawstydzić, a nie zahamowałoby już
tego, co by mogli wywołać. Wybrałem więc drogę pewniejszą
i mam powody sądzić, że postąpiłem właściwie. Całe to czytanie
zostało wysłuchane z największą uwagą, której towarzyszyło najsilniejsze napięcie uczuć. Kiedy zostało zakończone, książę Orleański powiedział, że przykrą mu jest ta ostateczność, że chodzi tu
o jego stryjecznych braci, lecz winien oddać sprawiedliwość zarówno parom, jak książętom krwi; następnie zwracając się do
strażnika pieczęci kazał mu zabrać głos. Ten powiedział niewiele,
acz godnie, używając właściwych wyrażeń, lecz nie dotykając
sedna sprawy, jak pies biegnący po gorących węglach, i głosował
za zarejestrowaniem. Następnie Jego Królewska Wysokość, obrzuciwszy wzrokiem zgromadzonych, powiedział, że w dalszym ciągu
będzie kolejno wysłuchiwał opinii, i poprosił księcia de Bourbon
o zabranie głosu. Ten mówił krótko, ale nerwowo, uprzejmie dla
parów; książę Conti tak samo głosował, lecz krócej mówił. Wtedy
książę Orleański zapytał mnie o opinię. Wbrew moim zwyczajom skłoniłem się głęboko, jednak nie wstając z miejsca, i powiedziałem, że kiedy mam zaszczyt być najwyższy starszeństwem
ze wszystkich parów należących do Rady, składam Jego Królewskiej Wysokości moje najpokorniejsze podziękowania w imieniu
własnym, innych obecnych i żyjących w całej Francji parów za
sprawiedliwość, tak gorąco przez wszystkich upragnioną, którą
zechciał łaskawie nam wymierzyć w sprawie tak zasadniczo godzącej w naszą godność i nasze osoby. Że błagam go, by zechciał
uwierzyć w naszą wdzięczność i przywiązanie do jego osoby,
jakim będziemy starali się odpłacić za ten akt sprawiedliwości
tak pożądanej i tak całkowitej; że to wyrażenie szczere naszych
uczuć będzie zastępowało wotum, gdyż będąc stroną nie możemy
być sędziami. Zakończyłem tych niewiele słów głębokim ukłonem,
który złożyłem nie wstając, a który książę de la Force powtórzył
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równocześnie ze mną. Natychmiast zwróciłem, moją uwagę na to
kogo następnego książę Orleański wezwie do oddania głosu, bym
mógł przerwać, gdyby to był par, i w ten sposób odebrać bastardom najmniejszy pretekst formalny do powtórnego wniesienia
sprawy. Nie musiałem tego uczynić. Książę Orleański dobrze
mnie usłyszał, zrozumiał i przeskoczył do marszałka d'Estrées.
On i wszyscy inni głosowali prawie bez dyskursów, zatwierdzając
to, co po większej części wcale im się nie podobało. Starałem
się nadać taki ton memu głosowi, by zaledwie być słyszanym
przez wszystkich, wolałem bowiem raczej nie być słyszanym
przez najdalszych niż mówić zbyt głośno, i całej mojej postaci
starałem się nadać wyraz powagi, skromności i wdzięczności, najlepiej, jak umiałem. Książe de Bourbon uczynił mi porozumiewawczy, wesoły znak, że dobrze mówiłem; zachowałem jednak
powagę i odwróciłem się, by obserwować innych. Miny i zachowanie obecnych nie dadzą się opisać. Jak już; powiedziałem,
uczucia, jakie ich ogarnęły, potęgowały się z minuty na minutę.
Widziało się tylko ludzi zgnębionych i opanowanych przytłaczającym ich zdziwieniem, skupionych, podnieconych, niektórych
poirytowanych, paru bardzo zadowolonych, jak la Force i Guiche,
który przyznał mi się do tego wielkodusznie.
Po zebraniu głosów, które skończyło się prawie natychmiast,
książę Orleański powiedział: „Panowie, oto rzecz została przyjęta; sprawiedliwości stało się zadość i prawa parów są zabezpieczone. Chcę wam teraz zaproponować akt łaski i czynię to
z tym większą ufnością, że nie zaniedbałem porozumieć się
z zainteresowanymi stronami, które zechciały udzielić poparcia;
akt ten sporządziłem w ten sposób, że nikogo nie może zranić.
To, co przedstawię, dotyczy jednego tylko hrabiego Tuluzy. Nie
ma nikogo, kto by nie wiedział, jak nie pochwalał on wszystkiego,
co zostało uczynione dla braci, a znosił to od czasów regencji
jedynie z szacunku dla woli nieboszczyka króla. Wszystkim też
znana jest jego cnota, jego zasługi, gorliwość, prawość, bezinteresowność. Jednak nie zdołałem uniknąć objęcia go deklaracją,
której przed chwilą panowie wysłuchali. Sprawiedliwość nie dopuszcza wyjątków na jego korzyść i trzeba było zabezpieczyć
prawa parów. Teraz, kiedy prawu temu nie grozi już żaden
gwałt, wydało mi się, że mogę oddać, w drodze udzielenia łaski
ze względu na zasługę, to, co odbieram w imię sprawiedliwości
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ze względu na urodzenie, i uczynić wyjątek dla osoby hrabiego
Tuluzy; wyjątek, który potwierdzając regułę, pozostawi jemu
jednemu wszystkie zaszczyty, jakie mu przysługiwały, z wyłączeniem wszystkich innych i z tym, że nie mogą one przejść na
jego dzieci, jeżeli się ożeni i będzie je miał, ani nie może nikomu
bez wyjątku posłużyć jako precedens. Jest to dla mnie przyjemnością, że książęta krwi zgadzają się na to i ci spośród parów, którym mogłem się zwierzyć, podzielili moje uczucia, a nawet zechcieli mnie o to prosić. Nie wątpię wcale, że szacunek,
jaki sobie hrabia zdobył, uczyni wam, panowie, tę propozycję
miłą. — I zwracając się do strażnika pieczęci: — Czy zechcesz
Waszmość odczytać deklarację?" Ten bez słowa zabrał się do
czytania.
W czasie przemówienia Jego Królewskiej Wysokości całą moją
uwagę skierowałem na badanie wrażenia, jakie wywarło ono na
zebranych. Spowodowało powszechne zdziwienie; było ono tak
wielkie, że patrząc na tych, do których przemówienie było skierowane, można by sądzić, że nic nie rozumieją i nie oprzytomnieli
do samego końca lektury. Ci zwłaszcza, których poprzednie czytanie najbardziej zabolało, okazywali przy obecnym konsternację,
która stanowiła najwyższą pochwałę tego rozróżnienia dwu braci;
zmartwiło ono jeszcze więcej należących do tego stronnictwa,
a ten mimowolny odruch pozwolił domyślić się, że chodzi im
o samo stronnictwo, a nie o przywiązanie do osób; w tym bowiem
wypadku ta druga deklaracja mogłaby ich raczej pocieszyć,
a tymczasem była dla nich powodem do wielkiej irytacji i cierpienia, gdyż pogłębiała jeszcze upadek księcia du Maine i odbierała mu poparcie brata, w najlepszym wypadku uzależniając go
od łaski juniora tak wspaniale wyróżnionego. Tryumfowałem
w głębi serca z powodzenia tak jasno ukazanego i niezbyt dobrze
przyjąłem księcia de Guiche, który mi okazał swą dezaprobatę.
Villeroy zmieszany, Villars wściekły, d'Effiat toczący złym wzrokiem, d'Estrées nieprzytomny ze zdziwienia najbardziej dawali
poznać swe uczucia. Tallard, z wysuniętą szyją, zdawał się ssać,
że tak powiem, wszystkie słowa regenta, w miarę jak były wymawiane, i wszystkie słowa deklaracji, w miarę odczytania ich
Przez strażnika pieczęci. Noailles, przerażony w głębi serca, nie
krył tego nawet na zewnątrz. Huxelles, zajęty wysiłkami, by
opanować swe uczucia, nawet się nie zmarszczył. Dzieliłem swą
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uwagę na badanie zachowania obecnych i pilne słuchanie deklaracji, i z satysfakcją przekonałem się, że jest ona całkowicie
zgodna z tą, którą sporządził książę de la Force, oraz z dwoma
specjalnymi klauzulami stwierdzającymi zgodę książąt krwi
i prośbę parów, których dołączenie spowodowałem pod pretekstem zabezpieczenia na zawsze osobistego stanowiska hrabiego
Tuluzy, a w rzeczywistości, by zabezpieczyć honor i prawa parów.
Ta klauzula jeszcze o jeden stopień wzmocniła uczucia, o których
mówiłem powyżej.
Po zakończeniu czytania deklaracji książę Orleański pochwalił
ją w paru słowach, a następnie polecił strażnikowi pieczęci wyrazić swoją opinię. Zrobił to w kilku zdaniach i głosował na
chwałę hrabiego Tuluzy. Książę de Bourbon po paru pochwałach tegoż dał wyraz swemu zadowoleniu, które wypływało
z szacunku i przyjaźni. Książę Conti powiedział wszystko w dwu
słowach. Po nim ja wyraziłem Jego Królewskiej Wysokości swą
radość, iż zdołał pogodzić sprawiedliwość i zabezpieczenie praw
parów z niebywałą łaska okazaną cnotom hrabiego Tuluzy, który
zasługiwał na nią przez swój umiar, prawość, troskę o dobro
państwa; że im bardziej uznawał niesprawiedliwość uzyskania
rangi, do której został wyniesiony, tym godniejszy jej się stawał,
tym milsza jest dla parów rezygnacja z prywatnych praw wobec
zasługi, skoro wyjątek ten jest ograniczony tylko do jego osoby,
przy zabezpieczeniach tak formalnych i prawnych zawartych w
samej deklaracji, i przyczynienie się w ten sposób osobiście
i dobrowolnie do bezprzykładnego wywyższenia, tym bardziej
pochlebnego, że jedyną jego podstawą jest cnota, aby zachęcić
tę samą cnotę do oddania większych jeszcze usług państwu;
głosuję więc z radością za zarejestrowaniem deklaracji i nie obawiam się dołączyć do tego bardzo pokornych podziękowań parów,
jako najstarszy z tych, którzy są obecni na tej sali. Zamykając
usta, rzuciłem wzrokiem naprzeciw siebie i z łatwością spostrzegłem, że mój poklask się nie podoba, a, być może, moje podziękowanie jeszcze mniej. Głosowali ci panowie schyleniem głowy,
pod wrażeniem tego uderzenia; bardzo niewielu wymamrotało
coś między zębami, jednak to uderzenie pioruna, które poraziło
stronnictwo księcia du Maine, coraz dotkliwiej ich bolało i w
miarę jak zastanowienie następowało po pierwszym zaskoczeniu,
w miarę również jak ból ostry i dotkliwy jął ukazywać się tak
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wyraźnie na twarzach, coraz jaśniejszym się stawało, że pora
uderzyć.
Po ukończeniu głosowania książę de Bourbon rzucił mi radosne spojrzenie i chciał zabrać głos; lecz kiedy i strażnik pieczęci, który ze swego miejsca tego nie spostrzegł, chciał również
coś powiedzieć, książę Orleański rzekł mu, że książę de Bourbon
zamierza mówić, i natychmiast, nie dając mu na to czasu, podniósł
się majestatycznie ze swojego fotela i rzekł: „Panowie, książę
de Bourbon chce wam przedstawić pewną propozycję; uznałem,
że jest słuszna i rozsądna; nie wątpię, że będziecie tego samego
mniemania. — I zwracając się do niego: — Książę, czy zechcesz
nam ją wyjaśnić?" Poruszenie wywołane tymi paru słowami było
nieopisane. Zdawało mi się widzieć ludzi osaczonych ze wszech
stron, którzy ujrzeli nowego nieprzyjaciela zjawiającego się między nimi w schronieniu, którego dopadli bez tchu. „Książę —
odezwał się książę de Bourbon zwracając się zgodnie ze zwyczajem do księcia Orleańskiego — kiedy wymierzasz sprawiedliwość
książętom, wydaje mi się, że mam prawo domagać się jej dla
siebie: zmarły król powierzył wychowanie Jego Królewskiej
Mości księciu du Maine. Byłem niższy rangą i w mniemaniu nieboszczyka króla książę du Maine był księciem krwi, zdolnym do
dziedziczenia korony. Teraz jestem wyższy rangą, a książę du
Maine nie tylko nie jest księciem krwi, lecz został cofnięty do
swej rangi parów. Marszałek de Villeroy ma dziś przed nim starszeństwo i wszędzie będzie szedł przed nim: nie może więc dłużej
być guwernerem królewskim pod nadzorem księcia du Maine.
Proszę więc o to stanowisko, które nie może, jak mi się wydaje,
być mi odmówione, ze względu na mój wiek, moje urodzenie
i przywiązanie do osoby królewskiej i do państwa. Mam nadzieję — dodał zwracając się w lewo — że będę korzystał z nauk
pana marszałka de Villeroy, by dobrze się z tego obowiązku wywiązać i zasłużyć na jego przyjaźń."
Na te słowa marszałek prawie że dał nurka pod stół; kiedy
tylko usłyszał o nadzorze nad wychowaniem, oparł czoło na
lasce i przez parę chwil pozostawał w tej pozycji. Zdawać by się
nawet mogło, że nie słyszał dalszego ciągu przemówienia. Villars,
Bezons, d'Effiat opuścili ramiona jak ludzie, którym zadano ostateczny cios; nie zdołałem dojrzeć nikogo z tych, którzy siedzieli
po mojej stronie, poza jedynym księciem de Guiche, który pota-
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kiwał z wyrazem najwyższego zdumienia. D'Estrées pierwszy
odzyskał przytomność, otrząsnął się, parsknął, spojrzał na towarzystwo jak człowiek powracający z tamtego świata.
Gdy tylko książę de Bourbon skończył, książę Orleański przeszedł wzrokiem po kolei całe zgromadzenie, a następnie powiedział, że życzenie księcia jest słuszne i nie wydaje mu się, by
można mu tego odmówić; że nie można marszałkowi de Villeroy
czynić krzywdy pozostawiając go pod nadzorem księcia du Maine,
ponieważ ma teraz przed nim pierwszeństwo; że nadzór nad wychowaniem króla nie może być sprawowany przez kogokolwiek
godniej niż przez księcia de Bourbon i że jest przekonany, że
wniosek ten przejdzie jednogłośnie. Zaraz poprosił o opinię księcia
Conti, który wyraził ją w dwu słowach, następnie strażnika pieczęci, nie rozwodzącego się dłużej nad tą sprawą, a później mnie.
Patrząc na księcia de Bourbon powiedziałem tylko, że całym
sercem głosuję za tym wnioskiem. Wszyscy inni, z wyjątkiem
księcia de la Force, głosowali nic nie mówiąc, tylko skłaniając
głowę, marszałkowie prawie nieznacznie, d'Effiat również, a jego
oczy, tak jak i Villarsa rzucały błyskawice wściekłości.
Po zebraniu głosów regent zwracając się do księcia de Bourbon powiedział: „Książę, sądzę, że chcesz przeczytać to, co masz
zamiar powiedzieć królowi na sądzie królewskim." Książę
de Bourbon odczytał to, co było wydrukowane. Po tej lekturze
nastąpiło parę chwil głębokiego i ponurego milczenia, tylko marszałek de Villeroy, blady i podniecony, mamrotał coś sam do
siebie. Wreszcie, jak człowiek, który podjął decyzję, zwrócił się
do regenta, z głową spuszczoną, wzrokiem mdlejącym, głosem
słabym: „Powiem tylko tyle — powiedział — oto wszystkie zarządzenia nieboszczyka króla obalone; nie mogę patrzeć na to
bez bólu. Książę du Maine jest bardzo nieszczęśliwy." — „Marszałku — odrzekł regent żywo i głośno — książę du Maine jest
mym bratem stryjecznym, wolę jednak jawnego wroga od ukrytego." Na te śmiałe słowa wielu opuściło głowy. Effiat silnie
potrząsnął głową z boku na bok. Marszałek de Villeroy był bliski
omdlenia; jakby mimowolne westchnienia dały się słyszeć naprzeciw mnie tu i ówdzie; wszyscy czuli, że wojna została wypowiedziana, i nie wiedzieli, czy coś będzie w stanie ją powstrzymać. Strażnik pieczęci, chcąc nieco zmienić nastrój, zaproponował
odczytanie przemówienia, które przygotował jako wstęp do
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uchwały o kasacji tej, jaką wydał parlament, które miało być
wygłoszone na sądach królewskich przed propozycją uchwały.
Gdy kończył je czytać, ktoś wszedł, by mu powiedzieć, że ktoś
czeka przy drzwiach.
Wyszedł i wrócił bardzo niedługo, lecz nie na swoje miejsce,
tylko do księcia Orleańskiego, którego zaciągnął do okna, co
spowodowało ogólne prawie wzmożenie zainteresowania. Regent,
powróciwszy na miejsce, powiedział zebranym, iż otrzymał wiadomość, że kiedy wszystkie izby zebrały się razem, pierwszy
prezydent, mimo zapewnień danych Desgranges'owi, zaproponował, by nie iść do Tuilerii, bo właściwie, co robiliby w miejscu,
gdzie nie będą mieć swobody; że należy powiadomić króla, iż
parlament wysłucha jego woli w miejscu zwykłych swoich posiedzeń, kiedy zechce uczynić parlamentowi zaszczyt przybywając
doń osobiście lub każąc komuś życzenie swoje mu przekazać; że
słowa te narobiły hałasu i obecnie toczy się nad nimi debata.
Rada zdała się bardzo oszołomiona tą wieścią; lecz Jego Królewska Wysokość powiedział tonem bardzo swobodnym, że spodziewał się odmowy, i polecił strażnikowi pieczęci, by przygotował
projekt tego, co, jego zdaniem, należy uczynić w wypadku, gdyby
zdanie pierwszego prezydenta przeważyło.
Strażnik pieczęci oświadczył, że nie może uwierzyć, by parlament pozwolił sobie na takie nieposłuszeństwo; gdyby jednak
tak postąpił, to nieposłuszeństwo byłoby formalne i sprzeczne
zarówno z prawem, jak i ze zwyczajem. Rozwodził się nieco
obszerniej nad wykazaniem, że nic nie jest tak niebezpieczne
jak narażanie autorytetu królewskiego na nieposłuszeństwo,
i zakończył stawiając wniosek, aby na wypadek, gdyby parlament popełnił tę przewinę, natychmiast odjąć mu prawa zbierania się. Książę Orleański dodał, że nie ma się tu co wahać,
i wezwał do zabrania głosu księcia de Bourbon, który poparł
zdanie strażnika pieczęci z całą mocą, książę Conti także, ja tak
samo; panowie de la Force i de Guiche jeszcze mocniej. Marszałek de Villeroy łamiącym się głosem, szukając wielkich słów,
które nie przychodziły w porę, ubolewał nad tą ostatecznością
i robił, co mógł, by uniknąć wyrażenia jasnego wotum. Wreszcie,
kuszony przez regenta do sprecyzowania swego stanowiska, nie
ośmielił się przeciwstawić, ale dodał, że czyni to z żalem i chce
ukazać złe skutki takiego postępowania. Jednak regent przerwał
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mu ponownie; powiedział, że się o to nie troszczy, zabezpieczył
się przed wszystkimi ewentualnościami; nieposłuszeństwo parlamentu rozgniewałoby go bardzo i zaraz wezwał do oddania głosu
księcia de Noailles, który odpowiedział krótko, tonem przygnębionym, że byłaby to smutna ostateczność, lecz głosuje za nią. Villars chciał powiedzieć coś więcej, ale się powstrzymał; wyraził
tylko nadzieję, iż parlament usłucha. Naciskany przez regenta,
zaproponował, by poczekać ze stawianiem wniosków na dalsze
wiadomości; jednak naciskany mocniej, poparł propozycję zakazu
z miną rozgorączkowaną i bardzo widoczną niechęcią. Później
nikt już nie ośmielił się przeciwstawiać i większość głosowała
tylko skinieniem głowy.
Gdy wniosek przeszedł, dało to księciu Orleańskiemu okazję
do omówienia, jak sformułować zakaz, i rozmaitych sposobów
postępowania, zależnie od różnych przeciwności, takich, o jakich
mówiłem przedtem; nie poruszano tylko sprawy haseł ani
aresztowania kogokolwiek. Ograniczono się tylko do pytania, co
uczynić na wypadek, gdyby parlament wystąpił z odwołaniem
do króla. Strażnik pieczęci zaproponował, by pójść do króla,
a następnie, by oznajmić, iż król żąda posłuszeństwa natychmiast.
Wniosek ten zyskał poparcie.
Niedługo potem wszedł Desgranges i oznajmił księciu Orleańskiemu, że parlament jest już w drodze, że idzie piechota i już
zaczyna wyruszać z pałacu. Wiadomość ta wywołała wielkie odprężenie wśród zgromadzonych, a u księcia Orleańskiego większe
niż u kogokolwiek innego.
Jak tylko Desgranges odszedł z poleceniem zawiadomienia
Rady, kiedy parlament będzie już blisko, książę Orleański powiedział strażnikowi pieczęci, że gdy będzie przedstawiał na
sądach sprawę uznanych, musi pamiętać o tym, by uczynić to
w ten sposób, żeby ani chwili nie można było mieć wątpliwości
co do pozycji hrabiego Tuluzy; skoro bowiem ma się go zaraz
potem przywrócić do wszystkich godności, nie powinien ani chwili
cierpieć najmniejszej skazy. Ta troska, tak wyraźnie podkreślona
i w takiej formie, była nowym uderzeniem w starszego brata
i zauważyłem dobrze, że jego stronnicy zostali tym ponownie
zgnębieni. Regent przypomniał jeszcze strażnikowi pieczęci, by
nie zaniedbał dopilnować rejestracji uchwał na sądach jeszcze
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podczas posiedzenia i na jego oczach; a znaczenie dopełnienia tej
ostatniej formalności w obecności króla zrobiło duże wrażenie.
Następnie regent wezwał przewodniczących rad, by przedłożyli
swoje sprawy, ponieważ jednak nikt nie został powiadomiony,
że ma przynieść ze sobą akta, choć odpowiednie polecenie zostało
wydane, wszyscy sądzili, iż będzie mowa tylko o kasacji uchwał
parlamentu, i nikt nie przyniósł ze sobą odpowiednich dokumentów. Marszałek de Villars powiedział, że przedstawi jedną sprawę,
mimo że nie ma papierów, i w rzeczy samej przedłożył sprawozdanie najbardziej ścisłe i jasne ze wszystkich, jakie kiedykolwiek
złożył w mojej obecności w innych sprawach, nie było to bowiem
jego mocną stroną. Zdumiało mnie niezmiernie, że tak dobrze się
z tego wywiązał mimo tak wielkiego i szczególnego podniecenia.
Może przyczyniło się do tego właśnie to podniecenie, pobudzając
jego myśli i łatwość wysławiania, a może wysiłek czyniony, by
się opamiętać, i ostrożność zmuszająca go do okazania większego
opanowania. Nie mówił nawet zbyt krótko; lecz chociaż składał
sprawozdanie bardzo dobrze, sądzę, iż niewielu tylko słyszało, co
mówił. Towarzystwo było zbyt pochłonięte sprawami znacznie
bardziej interesującymi i każdy, milcząc, myślał swoje. Szczęściem dla tych, którzy mieli jakieś sprawy, nie były one przedstawiane w tym dniu; zapewne niewielu sprawozdawców wiedziałoby, co mówią, a jeszcze mniej słuchaczy.
W ten sposób z powodu braku materiałów do załatwienia
skończyła się narada i uczynił się ruch, jak zwykle pod koniec.
Pochyliłem się nad stołem przed księciem Conti, w stronę księcia
Orleańskiego, który mnie zrozumiał i poprosił zgromadzonych,
by pozostali na miejscach. Na jego rozkaz de la Vrillière wyszedł zasięgnąć języka, ale nie przyniósł nic nowego. Było nieco
po dziesiątej. Wszyscy siedzieli jeszcze tak około pół godziny bez
ruchu. Każdy rozmawiał co najwyżej z sąsiadami, i to niewiele.
Po upływie tego czasu niektórych zaczął ogarniać niepokój i poczęli wstawać, by wyjrzeć przez okna. Książę Orleański powstrzymywał ich, jak mógł; kiedy jednak Desgranges wszedł oznajmiając, że pierwszy prezydent przyjechał już karetą, a parlament
jest już dosyć blisko, ledwie opuścił pokój, Rada powstała grupami i nie było już sposobu jej zatrzymać. W końcu książę Orleański sam wstał również i zrobił jedyną rzecz, jaka mu pozostała:
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głośno wydał zakaz, by ktokolwiek pod jakimkolwiek pretekstem
opuszczał salę, co później jeszcze powtórzył dwa lub trzy razy.
Zaledwie wstaliśmy, książę de Bourbon podszedł do mnie, uradowany z sukcesu i dzieląc się ze mną uczuciem najwyższej ulgi
z powodu nieobecności bastardów, co pozwoliło mu postawić
przed Radą Regencyjną ich sprawy i usunęło trudności, jakich
należało oczekiwać na sądach królewskich. W paru słowach opisałem mu to, czego dopatrzyłem się w wyrazach twarzy różnych
osób. Nie chciałem zbyt długo stać przy nim. Kiedy oddaliłem
się od niego, uchwycił mnie książę Orleański, przepełniony tymi
samymi uczuciami. Wyjaśniłem mu dokładniej niż księciu de
Bourbon to, co wywnioskowałem po minach i zachowaniu każdego, i przyciąłem mu mocno jego Effiatem, czym nie wydał się
zdziwiony; zdziwił się raczej tym, co mu powiedziałem o Bezonsie, nad którego słabością i uleganiem d'Effiatowi mocno ubolewał, bowiem od śmierci króla stał się busolą Bezonsa. Zapytałem
regenta, czy nie obawia się, że bastardzi knują coś teraz razem
z parlamentem i swymi przyjaciółmi i nie zjawią się wcale na
sądach królewskich. Zwykła ufność księcia Orleańskiego, która
pomniejszała starania, rozwagę i niepokoje, nie pozwoliła mu żywić teraz najmniejszych obaw; w rzeczy samej książę du Maine
zdał mi się ledwie żywy, a jego przyjaciele z Rady tak strapieni,
że sam nie obawiałem się niczego; lecz licząc się z niespodzianką
chciałem przygotować i umocnić regenta.
Następnie odszedłem od niego i zobaczyłem marszałków de
Villeroy i de Villars siedzących przy d'Effiacie, nie tyle rozmawiających, ile raczej rozmyślających wspólnie, jak ludzie nagle
zaskoczeni, wściekli, lecz przybici. Przyłączyli się później do
nich Bezons i marszałek d'Estrées; potem się rozeszli, znowu
zbliżyli do siebie, tak że ci dwaj, trzej czy czterej razem nie
mieszali się prawie z innymi. Tallard przystąpił później, jednak
nie do wszystkich, lecz do niektórych, to tu, to tam, na krótko
i ukradkiem; także Huxelles i le Peletier. Strażnik pieczęci, dość
odosobniony, rozmyślał nad swymi sprawami, często wraz z księciem de Bourbon i księciem Orleańskim, czasami ze mną, często
z de la Vrillière'em, kiedy kogo z nas spotykał. Ja zaś spacerowałem tymczasem wolno i bez przerwy, nie przyłączając się do
nikogo, starając się nie przepuścić niczego, uważając zwłaszcza
na drzwi. Skorzystałem z tego przedłużającego się kręcenia, by
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zamienić parę słów to z jednym, to z tamtym, przechodzić nieustannie koło podejrzanych, żeby ich doprowadzać do wściekłości i przeszkadzać im w konszachtach. Do d'Antina, bardzo samotnego, często dołączał się książę de Noailłes. Ten znów podjął
swą grę i nie spuszczał mnie ani na chwilę z oczu. Miał minę
strapioną i zdradzał wielką konsternację, choć był to człowiek
tak zawsze swobodny i mistrz intrygi. D'Antin wziął mnie na
stronę, by mi wyrazić swoje zakłopotanie z powodu asystowania
w sądach królewskich, przez wzgląd na bastardów, i chciał się
mnie poradzić, czy może zaryzykować prośbę do regenta o uwolnienie go od tego obowiązku. Jego sytuacja rodzinna kazała mi
przypuszczać, że byłoby to możliwe. Prosił mnie, bym się tego
podjął; nie mogłem tego uczynić zaraz, gdyż konferencja d'Effiata
i jego przyjaciół zdała mi się zbytnio przedłużać, i podszedłem
do nich, a nawet usiadłem na chwilę. Widząc mnie przy sobie
d'Effiat nie mógł się powstrzymać, by mi nie powiedzieć, że usłyszeliśmy przed chwilą niezwykłe postanowienia; nie wie, kto
je podsunął, ale prosi Boga, by wyszły one na zdrowie księciu
Orleańskiemu. Odpowiedziałem mu, że te postanowienia były
bez wątpienia niezwykłej wagi i bardzo doniosłe; już to samo
pozwala mi przypuszczać, że przyczyny, jakie kazały je podjąć,
były takie same; jestem tym również zaskoczony i tego samego
sobie życzą. Marszałek de Villeroy wzdychał głęboko i wydawał
jakieś nieartykułowane okrzyki, które powstrzymywał potrząsając peruką. Villars, nieco wymowniejszy, potępiał ostro, lecz
krótko; okazał boleść z przyczyny księcia du Maine, jednak przeszedł do sprawy parlamentu, żeby ukryć, co go boli. Zachowywałem uprzejmą minę i gesty, nie przeczyłem niczemu, lecz też
nic nie mówiłem, gdyż nie przyszedłem tu po to, by mówić czy
przekonywać, lecz by patrzeć i słuchać. Ze wszystkiego, co od
nich usłyszałem, przekonałem się, że są to ludzie zaskoczeni
znienacka, nie przygotowani do intrygi, którzy nie liczą wcale
na parlament, równie nie przygotowany jak oni.
Opuściłem ich, by niczego nie dać poznać po sobie, i spełniłem
posłannictwo d'Antina. Regent powiedział, że już mówił z nim
o tym; pochwala jego zakłopotanie i delikatność i pozwala mu
nie przychodzić na sądy, pod warunkiem wszakże, że nikomu
o tym nie będzie mówił; pozostanie w gabinecie Rady, tak, jakby
miał udać się na sądy, i podczas sądów nie opuści gabinetu aż do
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chwili całkowitego ich zakończenia. Poszedłem później do d'Antina, który to samo mi powtórzył i dotrzymał tego skrupulatnie.
W samej rzeczy, legalny syn pani de Montespan, utrzymujący
stałe stosunki z bastardami swej matki, nie mógł bez ujmy dla
względów przyzwoitości brać udziału w tych sądach.
Następnie podzieliłem się z Tallardem obawami, jakie niepokoiły mnie bezustannie z powodu westchnień, okrzyków i widocznej desperacji marszałka de Villeroy z powodu tego, co
powiedział o obalonych zleceniach króla i o nieszczęściu księcia
du Maine, wobec całej Rady, tak niestosownie. Łączyłem z tym
jego ogromną, znaną nam obawę, że będzie aresztowany. Wszystko to kazało mi się lękać, czy nie uważa on, że upadek księcia
du Maine jest pierwszym tego zwiastunem, i czy jego słaby
umysł i rozsądek nie podszepną mu, że byłoby pięknie patos,
jakim się popisał na Radzie, okazać również na sądach królewskich, by zasłużyć się parlamentowi i swoim poplecznikom,
a także zyskać wdzięczność społeczeństwa, co mogłoby uczynić
trudniejszym jego aresztowanie, a przynajmniej nadałoby mu
większe znaczenie. Otóż patetycznemu wystąpieniu w takim
miejscu, pośród rozwścieczonego parlamentu lepiej było przeszkodzić niż się nań narazić. Poprosiłem więc Tallarda, by podszedł do marszałka de Villeroy, kiedy będzie to możliwe, gdyż ja
sam nie mogę z nim rozmawiać tu dłużej, i zapewnił go w mym
imieniu, że nie mogę się wstrzymać od wyszydzania obaw, jakie
ujawnia, że zostanie aresztowany; do czego dodałem wszystko,
co mogło mile połechtać miłość własną marszałka Villeroy, nie
mówiąc nic, co podnieciłoby go z innego względu i w rezultacie
dodało odwagi, lecz tylko to, co by w nim obudziło ufność w szacunek i przyjaźń regenta. Dodałem, że Jego Królewska Wysokość,
mówiąc mi o tym, odezwał się o nim w sposób, który powinien
kazać mu się wstydzić takich podejrzeń, i kiedy będę mógł sam
z nim porozmawiać, nie omieszkam zawstydzić go jeszcze bardziej. I naprawdę nie było ani sensu, ani powodu go więzić, zarówno dlatego, że nie było warto, jak i z powodu żałosnego, „co
na to świat powie", na wypadek, gdyby usunięto na raz dwu
znacznych ludzi postawionych przy młodym królu przez umierającego monarchę, jego pradziadka. Sądziłem tylko, że wskazanym
będzie uspokoić go i w ten sposób odebrać mu ochotę powiedzenia jakiegoś głupstwa na sądach królewskich, by jasnym się dlań
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stało, iż nie musi tego czynić w celu utrudnienia swego aresztowania i że głupstwo takie pogorszyłoby znacznie jego położenie,
gdyż może stracić szacunek i zaufanie regenta. Tallard nie przeczył, że kuzyn jego żywi takie obawy, i przeszedł nad tym wszystkim jak człowiek bardzo sprytny, nie pokazując po sobie, czy
sam uważa te obawy za uzasadnione, czy też nie. Podziękował
mi jednak gorąco za moją przyjazną atencję, która sprawia mu
wielką radość i uraduje również bardzo marszałka de Villeroy,
gdy tylko będzie mógł mu o tym powiedzieć. Nie zwlekał z tym,
gdyż już za pierwszym razem, gdy później ujrzałem marszałka
de Villeroy, powiedział mi, że marszałek de Tallard z nim rozmawiał, i dziękował mi z wylaniem. Jednak to, co mi opowiedział
wówczas, nie należy już do rzeczy.
Zaledwie skończyłem z Tallardem, kiedy de la Vrillière, który
czyhał na mnie od jakiegoś czasu, odciągnął mnie na bok. Zauważył prawdopodobnie moje nowe zbliżenie z księciem de Bourbon, które aż nadto było widoczne przed i po zakończeniu obrad
Rady, nie mówiąc już o wizycie, jaką mi złożył poprzedniego
dnia w sprawie cofnięcia bastardów do rangi parów. La Vrillière
prosił mnie więc, abym wyraził księciu de Bourbon jego zadowolenie i radość i zapewnił go o jego oddaniu, gdyż nie śmiał
sam tego uczynić przed ludźmi. Trudno o postępek lepiej cechujący dworaka. La Vrillière ciałem i duszą był oddany zmarłemu
królowi, a w rezultacie i bastardom, związany z nimi przez tę
Maintenon, ich mamkę, która, dodam mimochodem, rozchorowała
się z tego powodu i opłakiwała dłużej i boleśniej tę ruinę jej
pięknego dzieła niż śmierć nieboszczyka króla, ta bowiem nie
uczyniła żadnego uszczerbku w jej zdrowiu. La Vrillière miał
jakieś nieporozumienie z księciem de Bourbon o Burgundię, na
czym połamał sobie zęby, chciał więc teraz naprawić swe stosunki z księciem, który, jak to można było zauważyć, wypływał
na wielkie wody. Wywiązałem się chętnie z tego polecenia.
Tymczasem nudzono się bardzo czekając na marudzący parlament i posyłano często po nowiny. Niejeden chcąc wyjść, a może
pogadać, ofiarowywał się iść po wiadomości, jednak regent nie
pozwolił wyjść nikomu prócz la Vrillière'a, a widząc, że ochota
opuszczenia sali stawała się coraz większa, stanął sam przy
drzwiach. Miałem z nim parę krótkich rozmów o tym, co widziałem u poszczególnych osobistości, a także z księciem de Bourbon
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i strażnikiem pieczęci. Skłoniłem regenta do parokrotnego powtórzenia zakazu wychodzenia z sali obrad. W czasie jednego
z tych krótkich spotkań na uboczu mówiłem mu o przykrości,
jaką będzie miała księżna Orleańska; jak bardzo powinien jej
współczuć i pozostawić ją w spokoju oraz, że najpilniejszą sprawą, jaką powinien załatwić, było napisać do niej bardzo serdeczny list. Proponowałem mu nawet, by napisał go zaraz na
stole obrad, ponieważ nie ma nic do roboty, lecz odpowiedział
mi, iż nie może tego uczynić wśród tych wszystkich ludzi. Okazał się dość skłonny współczuć jej w zmartwieniu, lecz zdał mi
się niezbyt wzruszony, chociaż obiecał mi napisać do niej w ciągu dnia, jak tylko znajdzie pierwszą wolną chwilę. Niepokoiłem
się, co robią bastardzi, lecz nie śmiałem zbytnio mu tego okazywać. Rozmawiał to z tymi, to z tamtymi z miną swobodną, jakby
to był dzień najzwyczajniejszy w świecie, i trzeba powiedzieć,
że on jeden zachował ten spokój bez udawania.
W końcu parlament nadszedł i w jednej chwili, jak dzieci, znaleźliśmy się obaj przy oknie. Wkraczali w czerwonych togach, po
dwóch, przez wielką bramę dziedzińca, którą należało przejść, by
dojść do Sali Ambasadorów, gdzie czekał na nich pierwszy prezydent przybyły karetą w towarzystwie prezydenta d'Aligre. Przeszedł przez mały sąsiedni podwórzec, by skrócić sobie drogę,
jaką należało przejść piechotą. Kiedy nasze oba okna zapełniły
się widzami, starałem się nie tracić z oczu wnętrza gabinetu, zarówno z powodu odbywających się w nim narad, jak i z obawy,
by ktoś nie wyszedł. Desgranges wchodził parokrotnie, by meldować o tym, co się dzieje, bez żadnych trudności, ja zaś wciąż
przechadzałem się i przyglądałem uważnie wszystkiemu. Czy to
z potrzeby, czy z chęci zrobienia rzeczy zakazanej parę osób prosiło kolejno o zezwolenie na wyjście za swoją potrzebą. Regent
pozwalał pod warunkiem zachowania milczenia i natychmiastowego powrotu. Zaproponował nawet de la Vrillière'owi, by poszedł w tym samym celu wraz z marszałkiem d'Huxelles i paroma innymi niepewnymi; chodziło mu jednak o to, by nie tracić
ich z oczu. La Vrillière zrozumiał go i wywiązał się dobrze ze
swego zadania. Postąpiłem tak samo z marszałkami de Villars
i Tallardem, a widząc, jak Effiat otwiera małe drzwiczki królewskie dla marszałka de Villeroy, pobiegłem tam pod pretekstem,
by mu pomóc, w rzeczywistości zaś, by mu przeszkodzić w roz-
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mowie przy drzwiach i w wysłaniu wiadomości do bastardów. Pozostałem nawet wraz z Effiatem do powrotu marszałka de Villeroy, by uniknąć tego samego niebezpieczeństwa przy powtórnym
otwarciu drzwi, które później zamknąłem dokładnie; a trzeba
przyznać, że to zajęcie i umysłu, i ciała, badanie i nieustanna
uwaga, by w porę przerwać, uprzedzić, mieć stale pod obserwacją całą dużą komnatę i wielką ilość osób, które chce się powstrzymywać i przeszkadzać im tak, aby się to zbytnio nie rzucało w oczy, wszystko to wymagało niemało starań i było bardzo
męczące. Książę Orleański, książę de Bourbon i la Vrillière też
do tego przykładali ręki, lecz nie umniejszało to wcale mojej
pracy.
Wreszcie, kiedy parlament znalazł się na miejscu, nadeszli parowie, a prezydenci dwukrotnie chodzili za parawany ustawione
w sąsiadującej sali, aby nałożyć swe futra, Desgranges przyszedł
zawiadomić, że wszystko już gotowe. Poruszono też kwestię,
czy król zje przedtem obiad, czy nie; uzyskałem jednak to, że
nie będzie jadł, gdyż obawiałem się, że jeżeli natychmiast po
obiedzie przyjdzie na sądy, i to po wcześniejszym niż zwykle
jedzeniu, może się poczuć niedobrze, co byłoby bardzo niewskazane. Gdy tylko Desgranges powiadomił regenta, że może już
wyruszyć, Jego Królewska Wysokość polecił mu, by powiadomiono parlament, aby wyznaczył delegację mająca przyjąć króla
w miejscu znajdującym się na końcu sali szwajcarów, które
ustalono wcześniej. Następnie powiedział zgromadzonym, że teraz
trzeba już iść po króla.
Na te słowa poczułem radosne podniecenie, iż będę świadkiem
wspaniałego widowiska, a to uczucie uprzytomniło mi, że musze
podwójnie uważać na siebie. Zawiadomiłem Villarsa, że ma iść
razem z nami, a Tallarda, by się przyłączył do marszałków
Francji ustępując miejsca wedle starszeństwa, gdyż w takich
okazjach książęta z nominacji nie istnieją. Starałem się uzbroić
najlepiej, jak mogłem, w powagę, godność i skromność. Szedłem
za księciem Orleańskim, który wszedł do króla przez małe drzwi
i zastał go w gabinecie. Po drodze książę d'Albret i paru innych
zwróciło się do mnie z przesadną uprzejmością, pragnąc bardzo
dowiedzieć się czegokolwiek. Odpłaciłem im uprzejmościami,
narzekaniem na tłok, na skrępowanie, jakie odczuwam z powodu
niego stroju, i wszedłem do gabinetu króla.
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Był bez płaszcza i rabatu, ubrany w strój codzienny. W chwile
po przybyciu książę Orleański zapytał, czy król zechce już przyjść:
natychmiast kazano przygotować miejsce. Paru dworzan, którzy
powrócili tu nie mając się gdzie zmieścić w sali zebrań, rozstąpiło się na boki i uczyniłem znak marszałkowi de Villars. Powoli
skierował się do drzwi, książę de la Force za nim, a ja później,
uważając, by iść natychmiast przed księciem Conti. Książę
de Bourbon kroczył za nim, a książę Orleański z tyłu. Dalej
odźwierni pokojowcy królewscy ze swymi buławami, później
król w otoczeniu czterech kapitanów gwardii przybocznej, księcia
d'Albreta, wielkiego szambelana, i marszałka de Villarsa, królewskiego guwernera. Dalej szedł strażnik pieczęci, gdyż nie był
zarejestrowany w parlamencie, później marszałkowie d'Estrées,
Huxelles, Tallard i Bezons, którzy mogli wchodzić na posiedzenia jedynie w orszaku króla, a nie przed nim. Za nimi szli ci
spośród kawalerów orderu Sw. Ducha oraz gubernatorów i naczelnych dowódców prowincji, których uprzedzono, by tworzyli
orszak królewski; mieli oni siedzieć na dole, z odkrytymi głowami i bez prawa głosu, na ławach sędziowskich. W tym porządku
ruszono drogą prowadzącą przez terasę aż do sali szwajcarów,
na której niższym końcu znajdowała się delegacja parlamentu
złożona z czterech prezydentów izb i czterech radców, zgodnie
ze zwyczajem.
Kiedy zbliżyli się do króla, powiedziałem księciu de la Force
i marszałkowi de Villars, że uczynimy lepiej, jeżeli pójdziemy
zająć nasze miejsca, by uniknąć zamieszania przy wejściu z królem. Poszli za mną pojedynczo, według starszeństwa, krocząc
z zachowaniem ceremoniału. Tylko nas trzech mogło maszerować
tak, jak to uczyniliśmy, gdyż d'Antin nie szedł z nami, książę
de Guiche był ułomny, Tallard nie był parem, zaś czterej kapitanowie gwardii stali przy wielkich ceremoniach ze swymi laskami
przy królu.
Ponieważ parlament był już na miejscach, a król miał wejść
lada chwila, wszedłem tymi samymi drzwiami. Przejście okazało
się dość wolne, oficerowie gwardii przybocznej kazali zrobić mi
drogę, jak i księciu de la Force, i marszałkowi de Villars, którzy
szli za mną jeden za drugim. Zatrzymałem się chwilę w tym
przejściu, przy wejściu na trybunę, uradowany tak wspaniałym
widokiem i nadchodzącymi wielkimi wydarzeniami. Potrzebo-
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wałem tego również, by opanować się na tyle, aby móc widzieć
wyraźnie to, na co patrzałem, i przybrać twarz w nową warstwę
powagi i skromności. Spodziewałem się, że będę pilnie obserwowany przez zgromadzenie, gdyż dołożono wszelkich starań, by
nie darzyło mnie sympatią, i przez ciekawych widzów, oczekujących na to, co wyłoni się z tajemnicy tak pilnie strzeżonej, w tak
poważnym zgromadzeniu, wezwanym tak nagle. Co więcej, nikt
nie mógł wątpić, że ja ją znam, chociażby dlatego, że uczestniczyłem w Radzie Regencyjnej, skąd właśnie wychodziłem.
Nie myliłem się wcale: zaledwie się ukazałem, wszystkie
spojrzenia skierowały się w moją stronę. Postępowałem wolno
w kierunku naczelnego pisarza i, przesuwając się między dwoma
ławami, przeszedłem salę wszerz, idąc przed prokuratorami królewskimi, którzy złożyli mi ukłony z roześmianymi minami,
i wstąpiłem po trzech stopniach naszych wysokich ław, gdzie,
co podkreślam, wszyscy obecni już parowie wstali, gdy tylko
zbliżyłem się do stopni; skłoniłem im się z szacunkiem z wysokości trzeciego stopnia. Posuwając się wolno, wziąłem za ramię
de la Feuillade'a, choć nie łączyły mnie z nim bliższe stosunki,
i powiedziałem mu na ucho, by pilnie słuchał, co mam mu do
powiedzenia, i nie dawał żadnego znaku życia; że usłyszy deklarację odnoszącą się do parlamentu, po której nastąpią dwie
inne; że nareszcie doczekaliśmy się najszczęśliwszych chwil i najbardziej niespodziewanych; że bastardzi zostają cofnięci na należne im wedle starszeństwa rangi wśród parów, jedynie sam
hrabia Tuluzy będzie przywrócony do dawnych zaszczytów, choć
bez prawa ich przekazania, nawet własnym dzieciom. La Feuillade przez chwilę nie rozumiał, co doń mówię, tak przejęty radością, że zaniemówił. Przysunął się do mnie blisko i kiedy
miałem już odejść, zapytał: „Lecz w jaki sposób hrabia Tuluzy?"
— ,,Przekonasz się waszmość" — odparłem i odszedłem; przechodząc jednak przed księciem d'Aumont, przypomniałem sobie
to piękne spotkanie, na jakie umówił się po południu czy na
następny dzień z księciem Orleańskim, by pojednać go z parlamentem i zakończyć szlachetnie wszystkie te nieporozumienia,
i nie mogłem się powstrzymać, by, patrząc mu w oczy, nie rzucić
mu szyderczego uśmiechu. Zatrzymałem się między biskupem
Metzu, księciem de Coislin i księciem de Tresmes, którym powiedziałem to samo. Pierwszy zasapał, drugi był zachwycony
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i kazał mi z radości i zdziwienia powtórzyć wszystko jeszcze raz.
Toż samo powiedziałem księciu de Louvigny, który nie był tym
tak zdziwiony jak tamci, lecz co najmniej tak samo wzruszony.
W końcu dotarłem do mego miejsca między książętami de la Rochefoucauld i de Sully. Ukłoniłem im się i zaraz siedliśmy razem; rzuciłem wzrokiem na widok, jaki się przed nami roztaczał,
i natychmiast zbliżyłem obie ich głowy do siebie i oznajmiłem
im to samo. Sully przejął się tą wiadomością w najwyższym
stopniu; drugi zapytał sucho, po co ten wyjątek dla hrabiego
Tuluzy. Miałem dlań w zanadrzu niejeden argument i choć od
chwili uzyskanego przeze mnie wyroku w sprawie, jaką miałem
z nim o pierwszeństwo, zachowywał się bardzo poprawnie w tym
względzie, czułem dobrze, że to moje pierwszeństwo wiele cierpień mu przysparza. Zadowoliłem się więc odpowiedzią, że nic
nie wiem, zaś o samym fakcie powiedziałem wszystko, co mogło
mu przypaść do smaku. Jednak, jeżeli mego pierwszeństwa nie
mógł strawić, tym mniej mógł wybaczać hrabiemu Tuluzy, że
zdobył jego stanowisko wielkiego łowczego. Zachował tak wielki
chłód, że nie mogłem się powstrzymać, by nie zapytać go o przyczynę takiego nastroju i przypomnieć mu, jak namiętnie występował w tej samej sprawie w czasie naszych pierwszych zebrań
u pana de Luxembourg, kiedy miał podagrę, i podczas innych,
z których wyszła nasza skarga przeciw bastardom, a których
wnioski dziś, wbrew najśmielszym oczekiwaniom, zarejestrowane
ujrzymy. Odpowiedział, co mógł, wciąż zimny i ponury; nie
chciałem już więcej zaprzątać sobie nim głowy.
Siedząc na podwyższeniu, nie mając przed sobą nikogo na
wyższych miejscach, gdyż druga ława dla parów, którzy nie
znaleźli miejsca na naszej, nie dochodziła do księcia de la Force,
mogłem wygodnie przyglądać się zebranym. Wytężałem więc
wzrok, by widzieć jak najdalej i jak najlepiej. Jedna tylko rzecz
mnie krępowała — nie śmiałem tak, jak bym chciał, wpatrywać
się w poszczególne twarze; obawiałem się ognia i znaczącego
błysku mych spojrzeń, tak pożądliwych; a im częściej spostrzegałem, że spotykam wszystkie oczy zwrócone w moim kierunku,
tym lepiej zdawałem sobie sprawę, iż powinienem zmylić ich
uwagę powściągliwością. Rzuciłem jednak błyszczące spojrzenie
na pierwszego prezydenta i wielką trybunę, w stosunku do których miałem doskonałe stanowisko. Ogarnąłem wzrokiem rów-
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nież parlament; dostrzegłem tam zdziwienie, ciszę, konsternację,
czego się nie spodziewałem, co było dla mnie oznaką pomyślną,
pierwszy prezydent z miną zuchwałą, lecz zgnębioną, prezydenci
zbici z tropu i usiłujący wszystko zauważyć — stanowili dla
mnie najmilszy widok. Zwyczajni ciekawscy, do których zaliczam
tych wszystkich, którzy nie mieli prawa głosu, nie wydawali się
mniej zdziwieni, lecz nie okazywali zmieszania tamtych, a zdziwienie ich było spokojne; jednym słowem, wszędzie odczuwało
się wielkie oczekiwanie i każdy starał się je skrócić próbując
przejrzeć tych, którzy wracali z Rady.
Nie spocząłem ani na chwilę w tym badaniu, póki nie wkroczył
król. Gwar, jaki powstał przy tym wejściu i trwał aż do chwili,
kiedy Jego Królewska Mość i wszyscy towarzyszący mu panowie
znaleźli się na swych miejscach, był innym rodzajem osobliwości. Każdy chciał przejrzeć regenta, strażnika pieczęci i inne
najważniejsze osobistości. Opuszczenie sali obrad przez bastardów podwoiło uwagę, lecz nie wszyscy o tym wiedzieli i teraz
dopiero zauważyli ich nieobecność. Widoczną była konsternacja
marszałków, zwłaszcza ich dziekana zajmującego miejsce guwernera królewskiego. Spotęgowała ona jeszcze przygnębienie
pierwszego prezydenta, który, nie widząc na swym miejscu swego mistrza, księcia du Maine, rzucił straszne spojrzenie na pana
de Sully i na mnie, którzy właśnie zajmowaliśmy te, które winni
byli zajmować dwaj bracia. W jednej chwili oczy całego zgromadzenia skierowały się równocześnie na nas i zauważyłem, iż
skupienie i nastrój wyczekiwania jakiegoś wielkiego wydarzenia
odbiły się jeszcze silniej na wszystkich twarzach. Oblicze regenta
pełne było łagodnego majestatu, lecz i zdecydowania, co u niego
było rzeczą zupełnie nową; wyraz oczu czujny, postawa poważna,
lecz swobodna; książę de Bourbon, rozsądny, stateczny, promieniał jednak jakimś blaskiem, który jaśniał z całej jego postaci,
choć znać było, że stara się go przygasić. Książę Conti, smutny,
zamyślony, szybował pewnie w dalekich regionach. W czasie
posiedzenia mogłem go widzieć tylko od czasu do czasu i pod
pretekstem patrzenia na króla, który poważny, pełen majestatu,
a równocześnie najładniej, jak tylko można, wyglądający, w całej swej postaci pełen godności i wdzięku, z miną skupioną
i wcale nie znudzoną, bardzo dobrze i bez żadnego skrępowania
grał swą rolę.
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Kiedy wszystko się już uspokoiło i wszyscy usiedli, strażnik
pieczęci pozostawał parę minut na swej mównicy bez ruchu,
patrząc na dół, i ów błysk inteligencji tryskający mu z oczu zdał
się przeszywać wszystkie piersi. Ogromna cisza wymownie znamionowała obawę, skupienie, niepokój, zaciekawienie przeróżnych oczekiwań. Ten parlament, który za czasów zmarłego króla
często wzywał tego samego d'Argensona i jemu, jako szefowi
policji, wydawał rozkazy, on zaś musiał je przyjmować stojąc
przy balaskach z odkrytą głową; ten parlament, który od początku regencji okazywał w stosunku do niego całą swą zła wolę
tak dalece, że wszystkiego można się było po tym spodziewać,
i do tej chwili trzymał jeszcze więźniów i dokumenty, by go napełniać niepokojem; ten pierwszy prezydent, tak wyniosły wobec
niego, tak pyszny, tak dumny ze swego księcia du Maine, tak
pewny swych nadziei na pieczęcie; ten Lamoignon, który przechwalał się, że każe go powiesić w trybunale sprawiedliwości,
gdzie sam tak kompletnie się pohańbił — wszyscy oni ujrzeli go
teraz odzianego w insygnia pierwszego urzędnika państwa, prezydującego im, zaćmiewającego ich swym blaskiem i w chwili
objęcia swego stanowiska przywołującego ich do porządku i dającego im publiczną i mocną lekcję już za pierwszym razem,
kiedy się znalazł na ich czele. Widziano więc tych nadętych prezydentów, jak odwracali spojrzenia od człowieka, który tak silnie poraził ich butę, unicestwił arogancję na tym samym miejscu,
skąd się wywodziła, i sprawił, że byli zupełnie ogłupieni jego
spojrzeniami, których nie mogli znieść.
Kiedy strażnik pieczęci, wzorem kaznodziejów, oswoił się z tak
dostojnym zgromadzeniem, odkrył głowę, wstał, -podszedł do
króla, ukląkł na stopniach tronu, obok środka tych samych stopni,
gdzie wielki szambelan leżał na poduszkach, odebrał rozkazy
króla, zszedł, wkroczył na swą mównicę i nakrył głowę. Trzeba
powiedzieć teraz, by później nie powtarzać, że tę samą ceremonię odprawiał przed zaczęciem każdej sprawy, a także przed
zbieraniem wotów i po zebraniu wotów, że na sądach królewskich ani on, ani kanclerz nigdy nie mówili inaczej do króla,
a ilekroć strażnik pieczęci zbliżał się do króla, regent wstawał
i podchodził, by go słyszeć i podszepnąć rozkazy. Wróciwszy na
miejsce, po paru chwilach milczenia strażnik pieczęci otworzył
ten wielki spektakl przemową. Protokół z tych sądów, sporzą-
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dzony przez parlament, został wydrukowany i znajduje się we
wszystkich rękach, co zwalnia mnie od przytaczania tu przemowy strażnika pieczęci, jak również mów pierwszego prezydenta, prokuratorów i adwokatów generalnych, oraz innych dokumentów, które zostały odczytane i zarejestrowane. Zadowolę
się tylko paru uwagami. Pierwsze przemówienia, czytanie listów
strażnika pieczęci i mowa adwokata generalnego Blancmesnila,
która nastąpiła po nich, zbieranie wotów, wyrok ogłoszony przez
strażnika pieczęci, wydawane i parę razy powtarzane polecenia
otwarcia, a później pozostawienia otwartych obu skrzydeł drzwi,
wszystko to nie zdziwiło nikogo, służyło tylko jako wstęp do
dalszego ciągu i do coraz większego zaostrzenia ciekawości, im
bliższa była chwila jej zaspokojenia.
Gdy zakończył się pierwszy akt, drugi został zapowiedziany
mową strażnika pieczęci, której siła wstrząsnęła całym parlamentem. Ogólny popłoch odbił się na wszystkich twarzach. Prawie
żaden spośród tylu członków nie ośmielił się odezwać do swego
sąsiada. Zauważyłem tylko, że ksiądz Pucelle, który, choć urzędnik radca, znajdował się na ławach naprzeciw mnie, wstawał za
każdym razem, gdy mówił strażnik pieczęci, by lepiej słyszeć.
Głęboka boleść, pomieszana z urazą przyćmiły twarz pierwszego
prezydenta. Odmalował się na niej wstyd i zmieszanie. To, co
w gwarze parlamentu nazywają wielką ławą, by schlebić prezydentom izb, którzy ją zajmują, spuściło równocześnie głowy
jakby na dany znak, i to tak od razu, że choć strażnik pieczęci
obniżał ton głosu, żeby ledwie być przez wszystkich słyszany,
a robił to tak dobrze, że w całym zgromadzeniu nie było jednego człowieka, który by stracił choć jedno ze słów, a nie było
ani jednego słowa, które by celnie nie uderzało. Jeszcze gorzej
było przy czytaniu deklaracji. Każde zdanie zdawało się podwajać równocześnie i uwagę, i rozpacz wszystkich urzędników parlamentu, i owi dygnitarze tak wyniośli, których dumne rekursy
do króla nie zadowalały jeszcze ani pychy, ani ambicji, uderzeni
dziś karą tak ostrą i tak publiczną, ujrzeli, jak spycha się ich na
właściwe miejsca z całą sromotą, a litość z tego powodu tylko
odczuwali ich marni wspólnicy. Wyrazić to, co jeden rzut oka
odkrył w tych chwilach tak ciekawych, przechodzi ludzkie możliwości i jeżeli mogłem mieć satysfakcję, że nic nie uszło mej
uwagi, odczuwam równocześnie boleść, iż nie mogę tego wyrazie.
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Przytomność umysłu Blancmesnila zaskoczyła mnie w najwyższym stopniu. Mówił o każdej sprawie, w której minister go
wezwał, zachowując postawę skromną i roztropnie nieśmiałą,
nie będąc przez to mniej panem swych słów, tak delikatnie przemyślanych, jakby były z góry przygotowane.
Po głosowaniu, kiedy strażnik pieczęci ogłosił wynik, ujrzałem, jak rzekoma wielka ława poruszyła się. To pierwszy prezydent chciał przemawiać i zgłosić odwołanie, które okazało się
pełne wyrafinowanej złej woli, najbardziej jawnej bezczelności
wobec regenta i zuchwałości wobec króla. Łajdak drżał jednak
wygłaszając to przemówienie. Głos przerywany, niepewność
spojrzenia, pomieszanie widoczne w całej jego postaci zadawały
kłam tej resztce jadu, którym chciał uraczyć siebie i swoje
zgromadzenie. Teraz mogłem w pełni sycić się z niewysłowioną
rozkoszą widokiem tych dumnych prawników, którzy ośmielają
się odmawiać nam prawa do ich pokłonu, korzących się na kolanach i u naszych stóp składających hołd tronowi, kiedy my,
z nakrytymi głowami, siedzieliśmy na podwyższeniu obok tegoż
tronu. Te odmienne sytuacje i postawy, tak bardzo różne od
siebie, same świadczyły z całą oczywistością za sprawą tych,
którzy i faktycznie, i w wyniku tego są laterales regis przeciw
tym vas electum stanu trzeciego. Wpijałem wzrok w tych pysznych mieszczan, przebiegałem nim całą tę wielką ławę klęczącą
lub stojącą, szerokie fałdy futer falujące przy każdym uklęknięciu, długim i ponawianym, przerywanym jedynie na rozkaz
króla, przekazywanym przez strażnika pieczęci, te nędzne popielice, co się chciały przefarbować na gronostaje, oraz te głowy
odkryte i upokorzone na wysokości naszych stóp. Po zakończeniu
odwoławczej przemowy pierwszego prezydenta strażnik pieczęci
dostąpił do króla. Później, nie zbierając żadnych wniosków wrócił na miejsce, skierował spojrzenie na pierwszego prezydenta
i rzekł: „Król wymaga posłuszeństwa, i to natychmiast!" Te
wielkie słowa były gromem z jasnego nieba, który zmiażdżył
prezydentów i radców w sposób najbardziej widoczny. Wszyscy
schylili głowy, a większość długo nie mogła ich podnieść. Pozostali widzowie, z wyjątkiem marszałków Francji, nie bardzo
się przejęli tą rozpaczą.
Jednak tryumf ten był niczym w porównaniu z tym, który
miał zaraz nastąpić. Tym ostatnim orzeczeniem zakończywszy
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drugi akt, strażnik pieczęci otworzył trzeci. Kiedy przechodził
przede mną po zakończeniu zbierania głosów parów w sprawie
uchwały odnoszącej się do parlamentu, ostrzegłem go, by nie
zbierał ich opinii w tej, która miała teraz znaleźć się na porządku obrad, na co mi odpowiedział, iż tego czynić nie zamierza.
Była to ostrożność, której nie zaniedbałem obawiając się roztargnienia w tym względzie. Po paru chwilach, jakie upłynęły
od ostatniego orzeczenia w sprawie parlamentu, strażnik pieczęci
podszedł do króla i powróciwszy na miejsce pozostawał na nim
jeszcze przez jakiś czas w milczeniu. Wówczas wszyscy zrozumieli, że choć poprzednia sprawa została zakończona, jeszcze nie
koniec i jeszcze coś jest na porządku dziennym. Każdy, w niepewności, starał się przewidzieć ją w myśli. Dowiedziano się
później, iż cały parlament spodziewał się decyzji na naszą korzyść w sporze o nakrycie głowy, i wyjaśnię później, dlaczego
teraz o niej nie wspomniano. Inni, którym nieobecność bastardów wiele wyjaśniła, sądzili słuszniej, że nastąpi coś w związku
z nimi; nikt jednak nie domyślał się co, a tym bardziej że sprawy
tak daleko zajdą.
Na koniec strażnik pieczęci otworzył usta i już w pierwszym
zdaniu powiadomił o ,upadku jednego z braci i zachowaniu
wszystkich tytułów przez drugiego. Wrażenie, jakie to jedno zdanie wywarło na twarzach zebranych, jest nie do opisania. Jakkolwiek byłem zajęty panowaniem nad sobą, nie straciłem jednak żadnego szczegółu. Zdziwienie dominowało nad wszystkim
innym. Wielu zdało się być zadowolonych, czy to przez poczucie
sprawiedliwości, czy z nienawiści do księcia du Maine, czy z sympatii dla hrabiego Tuluzy; większość była zaskoczona. Pierwszy
prezydent stracił głowę; przez twarz jego, znamionującą zawsze
tyle zarozumiałości i zuchwalstwa, przebiegł konwulsyjny dreszcz;
jedynie miotająca nim wściekłość obroniła go od omdlenia. Jeszcze gorzej było przy czytaniu deklaracji. Każde słowo było prawnie obowiązujące i stanowiło nowy cios. Natężenie uwagi było
ogólne, wszyscy zamarli w bezruchu, by nie uronić ani jednego
słowa, z oczami utkwionymi w czytającego. Po wysłuchaniu
trzeciej części pierwszy prezydent, zgrzytnąwszy resztką zębów,
opadł czołem na trzymaną w obu rękach laskę i w tej osobliwej,
tak wymownej pozie trwał aż do końca lektury, tak ponurej dla
niego, tak ożywczej dla nas.
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Ja tymczasem zamierałem z radości. Uczucia miotające mną
były tak silne, że bałem się zemdleć; serce rozpierające mi pierś
nie znajdowało już w niej miejsca. Gwałt, jaki zadawałem sobie
nie chcąc się zdradzić, był niewysłowiony, lecz męka to była
rozkoszna. Porównywałem lata i długie okresy upodlenia, ponure
dni, kiedy, wleczony do parlamentu jako ofiara, wielokrotnie
służyłem bastardom do ich tryumfu, przypominałem rozliczne
stopnie, po jakich kroczyli, by dojść wreszcie tak wysoko depcząc po naszych karkach; porównywałem je, mówię, do tego dnia
sprawiedliwości i porządku, do tego straszliwego upadku, który
równocześnie ich obalił, a nas wyniósł. Wspominałem w najwyższym uniesieniu to, co ośmieliłem się zapowiedzieć księciu du
Maine w dniu skandalu o kapelusze, za despotycznych rządów
jego ojca. Oczy moje oglądały w końcu spełnienie tej groźby.
Winszowałem sobie, że to dzięki mnie właśnie została ona spełniona. Chłonąłem towarzyszący temu przepych uświetniony obecnością króla i tak znamienitego zgromadzenia. „Tryumfowałem,
mściłem się, syciłem mą zemstą; rozkoszowałem się tak pełnym
spełnieniem pragnień najgorętszych i najstalszych w mym życiu.
Kusiło mnie, by już nie myśleć o niczym. Mimo to nie przestawałem wsłuchiwać się w ożywcze słowa, z których każde grało
na strunach mego serca jak smyczek na skrzypkach, i nie przestawałem śledzić wrażenia, jakie wywoływały na twarzy każdego.
Po pierwszych słowach wypowiedzianych przez strażnika pieczęci spojrzenia dwu biskupów parów spotkały się z moim. Nigdy
nie widziałem podobnego zdziwienia ani tak widocznego uniesienia radości. Nie zdołałem ich przygotować, gdyż nasze miejsca
zbyt były od siebie oddalone, i nie mogli oprzeć się odruchowi
wywołanemu nagłym zaskoczeniem. Pożerałem oczyma rozkoszne objawy ich radości i odwróciłem je z obawy, by nie zesłabnąć
od tego nadmiaru szczęścia. Nie śmiałem już więcej patrzeć w ich
stronę.
Gdy czytanie zostało zakończone, wielki pisarz zabrał się natychmiast do lektury drugiej deklaracji wydanej na korzyść
hrabiego Tuluzy, spełniając rozkaz, jaki dał mu strażnik pieczęci,
kiedy wręczał obie razem. Zdało się, że lektura ta dobiła pierwszego prezydenta i przyjaciół księcia du Maine, czyniąc tak wielką różnicę między braćmi. Wywołała większe zaskoczenie niż
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jakakolwiek inna, a dla tych, którzy nie byli wtajemniczeni, była
niezrozumiała: przyjaciele hrabiego Tuluzy — bardzo uradowani,
obojętni zaś, zadowoleni z jego wyróżnienia, uważali jednak, że
brak było podstaw ku temu ani nie zgadzało się to z zasadami
sprawiedliwości. Spostrzegłem odruchy bardzo rozmaite w czasie
tego czytania i większą skłonność do rozmów z sąsiadami, choć
wszyscy słuchali pilnie.
Ważne klauzule odnoszące się do zgody książąt krwi i prośby
złożonej przez parów Francji obudziły czujność ogólną i sprawiły, że pierwszy prezydent podniósł nos znad swej laski, na
której go przedtem złożył. Kilku nawet parów, podjudzanych
przez biskupa Metzu, pomrukiwało pod nosem, dotknięci tym,
że jako mówili swym sąsiadom i konfratrom, nie poradzono się
ich na ogólnym zebraniu w sprawie tak ważnej, w której mimo
to kazano im się wypowiadać, a nawet składać prośby. Lecz jak
można było zaryzykować powierzenie tajemnicy tego rodzaju
ogólnemu zebraniu parów w różnym wieku, nie mówiąc już
o innych powodach, a tym bardziej dyskutować o przyczynach
takiego postępowania? Ci bardzo nieliczni, którzy poczuli się
urażeni, twierdzili, iż parowie należący do Rady Regencyjnej
widocznie wypowiedzieli się w imieniu pozostałych bez upoważnienia, i ta małostkowa zazdrość bolała ich może tyleż, co
zachowanie przez hrabiego Tuluzy rangi itp. Niezadowolenie to
uspokoiło się prawie w tej samej chwili, w której powstało: lecz
nie ma na świecie nic, co by nie wywołało jakiegoś sprzeciwu.
Po przemówieniu adwokata generalnego strażnik pieczęci podszedł do króla, poprosił o opinię książąt, następnie zbliżył się do
księcia de Sully i do mnie. Na szczęście miałem lepszą pamięć,
niż on mieć zechciał: bo też to była moja sprawa. Zdjąłem kapelusz i niejako oddzieliłem go nim od siebie, trzymając kapelusz
piórami w jego stronę, w sposób bardzo osobliwy, i mówiąc doń
dość głośno: „Nie panie, nie możemy być sędziami, jesteśmy stroną w tej sprawie i możemy jedynie złożyć dzięki królowi za
sprawiedliwość, którą łaskawie chce nam uczynić." Uśmiechnął
się i przeprosił. Odsunąłem go, nim książę de Sully zdążył otworzyć usta, a rozejrzawszy się natychmiast na wszystkie strony
spostrzegłem z przyjemnością, że ta odmowa głosowania została
zauważona przez wszystkich. Strażnik pieczęci zawrócił na miejscu i, nie zbierając już wotów od parów pełniących swe obo-
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wiązki ani od dwu biskupów parów, ruszył do marszałków Francji, a następnie zszedł do pierwszego prezydenta i prezydentów
izb, potem do reszty z niskich rzędów, wreszcie dostąpił do króla
i powróciwszy na miejsce ogłosił uchwałę o zarejestrowaniu
czym radość moja została ukoronowana.
Zaraz powstał książę de Bourbon i po złożeniu ukłonu królowi
zapomniał usiąść i nakryć głowę, co prawem i zwyczajem przysługiwało parom Francji, gdy zabierali głos: toteż żaden z nas
nie wstał. Tak więc na stojąco i z głową odkrytą wygłosił przemówienie później wydrukowane po poprzednich przemowach.
Czytał niezbyt wyraźnie, gdyż głos go zawodził. Jak tylko skończył, powstał książę Orleański i popełnił ten sam błąd. Powiedział
też stojąc i z odkrytą głową, że prośba księcia de Bourbon zda
mu się słuszną; po paru pochwałach dodał, że teraz, kiedy książę
du Maine znalazł się w randze parów, zaszeregowany zgodnie
z zasadą starszeństwa, marszałek de Villeroy, mający właśnie
przed nim miejsce, nie może dłużej pozostawać pod jego rozkazami, co stanowi nowy i bardzo silny argument oprócz argumentów, jakie wysunął książę de Bourbon. To żądanie doprowadziło
do zenitu zdziwienie zgromadzonych, do rozpaczy zaś pierwszego prezydenta i tych niewielu, którzy, sądząc po ich zmieszaniu,
interesowali się sprawą księcia du Maine. Marszałek de Villeroy,
nie zmrużywszy oka, miał ciągle minę zagniewaną, zaś oczy
pierwszego koniuszego coraz to zachodziły łzami. Nie udało mi
się dobrze dojrzeć zachowania jego kuzyna i serdecznego przyjaciela, marszałka d'Huxelles, który zabezpieczył się od ciekawych szerokim rondem kapelusza zsuniętego głęboko na czoło
i zresztą nawet nie drgnął. Pierwszy prezydent, unicestwiony
tym ostatnim uderzeniem gromu, zmienił się na twarzy i w pewnej chwili myślałem, że broda opadła mu aż na kolana.
Tymczasem gdy strażnik pieczęci wezwał generalnych adwokatów i prokuratorów, by zabrali głos, odpowiedzieli, że nie zdołali dosłyszeć propozycji księcia de Bourbon. Na to, z ręki do
ręki, przesłano im jego papier, a przez ten czas strażnik pieczęci
powtórzył bardzo głośno to, co regent dorzucił w sprawie starszeństwa marszałka de Villeroy przed księciem du Maine. Blancmesnil rzucił tylko wzrokiem na papier księcia de Bourbon i zaraz zabrał głos, po czym strażnik pieczęci przystąpił do zbierania
opinii. Ja wyraziłem swoją dość głośno i powiedziałem: „W tej
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sprawie, panie strażniku pieczęci, głosuję chętnie za oddaniem
księciu de Bourbon nadzoru nad wychowaniem króla."
po ogłoszeniu wyniku strażnik pieczęci zawołał naczelnego
pisarza i kazał mu przynieść swe papiery i swe biureczko ustawić koło niego, by załatwić na miejscu i natychmiast, w obecności króla, zarejestrowanie wszystkiego tego, co zostało odczytane i zarządzone, oraz położyć podpisy. Dokonano tego bez
żadnych trudności, zgodnie z przepisami i pod okiem strażnika
pieczęci, który go nie odrywał od dokumentów; ponieważ jednak
trzeba było zarejestrować piąć czy sześć edyktów, trwało to dosyć długo.
Przyglądałem się pilnie królowi, kiedy mowa była o jego wychowaniu, i nie zdołałem dojrzeć żadnego wzburzenia, zmiany,
nawet zmartwienia. Był to już ostatni akt tego widowiska, a młody król wyglądał zupełnie świeżo, kiedy sporządzano rejestrację.
Jednak, ponieważ nie było już przemówień, które by zajmowały
uwagę, począł żartować z tymi, którzy znajdowali się w jego
zasięgu, bawić się wszystkim, tak, że nawet zdołał spostrzec, że
książę de Louvigny ma aksamitne ubranie, choć znajdował się
dość daleko od tronu; dowcipkował, że jest mu w nim gorąco,
a wszystko to czynił z wdziękiem. Ta obojętność dla księcia
du Maine uderzyła wszystkich i publicznie zadała kłam temu,
co jego stronnicy starali się później opowiadać, że królowi oczy
poczerwieniały, lecz że ani w czasie sądów, ani później nie
ośmielił się pokazać czegokolwiek po sobie. Otóż, w rzeczywistości, oczy króla pozostały suche i pogodne, a wymówił imię
księcia du Maine jedyny raz po obiedzie tegoż dnia, pytając go,
gdzie idzie, z miną bardzo obojętną, nie dodając nic więcej, ani
wtedy, ani później, nie wspominając nawet jego dzieci; one także
wcale nie fatygowały się, by go odwiedzać, a kiedy już przychodziły, to tylko po to, by nawet w jego obecności trzymać się
razem i bawić osobno. Zaś książę du Maine, czy to z pewnych,
sobie wiadomych względów, czy też sądząc, że jeszcze nie czas
na to, odwiedzał go tylko rano, czasami, gdy król leżał jeszcze
w łóżku, a nigdy w dzień, poza uroczystymi przyjęciami.
Podczas rejestrowania ukradkiem rozglądałem się na wszystkie strony i jeżeli narzucałem sobie w tym pewien umiar, to nie
mogłem oprzeć się pokusie, by sobie to odbić na pierwszym prezydencie; gnębiłem go więc podczas posiedzenia nieustannymi
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spojrzeniami, wiercącymi go na wskroś i kierowanymi nań uparcie. Obelgi, pogardę, lekceważenie, tryumf miotałem nań oczyma
przeszywając go aż do szpiku kości; często opuszczał oczy, gdy
spotykał me spojrzenie; jeden czy dwa razy wbił swoje we mnie
i z przyjemnością lżyłem go skrytymi, lecz strasznymi uśmieszkami, które zmieszały go do reszty. Pławiłem się w jego wściekłości i rozkoszowałem tym, że mogę dać mu to odczuć. Bawiłem
się jego kosztem z moimi obydwoma sąsiadami, pokazując go im
mrugnięciem, wtedy kiedy mógł to zauważyć; jednym słowem,
używałem sobie na nim bez pardonu, jak tylko mogłem.
W końcu rejestrowanie zakończono i król zstąpił ze swego
tronu, i szedł przez niskie ławy do swych małych schodków,
za mównicą strażnika pieczęci, a za nim ruszyli: regent, książęta
krwi i panowie należący do świty. Równocześnie marszałkowie
Francji zeszli przy końcu swych ław stojących na podwyższeniu
i w czasie kiedy król przechodził obok ław sędziów i adwokatów w towarzystwie tej samej delegacji, która wyszła na jego
spotkanie, przeszli między ławkami radców, naprzeciw nas, by
dołączyć się do świty królewskiej przy drzwiach sali posiedzeń,
przez które Jego Królewska Mość wychodził, tak jak przedtem
wszedł; także w tym samym czasie dwaj biskupi parowie, przechodząc przed tronem, przyszli, by stanąć na naszym czele,
i uścisnęli mi rękę i głowę z żywą współradością, gdy przechodzili przede mną. Ruszyliśmy za nimi łącząc się parami, wzdłuż
naszych ław, najpierw najstarsi, i zeszliśmy schodami znajdującymi się przy końcu podwyższenia. Kroczyliśmy dalej prosto
i wyszliśmy przez drzwi znajdujące się naprzeciw. Następnie
wyruszył parlament i wyszedł przez inne drzwi — te, przez
któreśmy weszli oddzielnie i przez które król wszedł i wyszedł.
Zrobiono nam przejście aż do stopni. Tłumy, ludzie z towarzystwa i to, że byliśmy na oczach wszystkich, uniemożliwiło nam
swobodne rozmowy i okazywanie radości. Cierpiałem nad tym.
Poszedłem wprost do mej karety, którą miałem pod ręką; szczęśliwie bardzo wywiozła mnie z podwórca, tak że nie miałem
żadnych kłopotów, i przejazd do domu z sali posiedzeń nie zajął
mi więcej niż kwadrans.
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ŚMIERĆ PANI DE MAINTENON (1718)

W sobotę wieczorem, w dniu 15 kwietnia, w wilię Niedzieli
Przewodniej zmarła w Saint-Cyr sławna pani de Maintenon. Jaką wrzawę wywołałoby w Europie to wydarzenie, gdyby nastąpiło
parę lat wcześniej! Nie wiedziano o tym, być może, w Wersalu,
który jest tak blisko; zaledwie mówiono w Paryżu. Tyle już powiedziono o tej kobiecie, aż nazbyt i tak nieszczęśliwie sławnej,
z okazji śmierci króla, że nie pozostaje już nic do dodania, jedynie to, co się od śmierci króla z nią działo. Tak wielką, tak potężną i tak zgubną grała rolę przez trzydzieści pięć lat bez najmniejszej przerwy, że ciekawe jest wszystko, co jej tyczy, aż do
ostatnich lat odosobnienia.
Usunęła się do Saint-Cyr w tej samej chwili, kiedy umarł król,
i miała na tyle rozsądku, by ogłosić, iż umarła już dla świata,
i nigdy nie uczynić kroku poza bramy tego domu. Nie chciała
widywać nikogo z zewnątrz, poza nielicznymi wyjątkami, o których jeszcze będziemy mówić; nie chciała o nic prosić, nikogo
polecać ani mieszać się do niczego, co by można połączyć z jej
nazwiskiem. Panie de Caylus, de Dangeau i de Lévis były dopuszczane, lecz nieczęsto, dwie ostatnie jeszcze rzadziej, do uczestniczenia w jej obiadach. Kardynał de Rohan widywał się z nią
co tydzień, książę du Maine również i spędzał trzy do czterech
godzin na samotnych z nią rozmowach. Promieniała radością,
gdy jej go anonsowano. Całowała swego ulubieńca (bo zawsze go
tak nazywała) z największą czułością, choć bardzo mocno śmierdział. Dość często również odwiedzał ją książę de Noailles, którym zdawała się mało interesować, a jego żoną jeszcze mniej,
choć była ona jej rodzoną siostrzenicą. Przychodziła do pani
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de Maintenon bardzo rzadko, z miną niechętną i znudzoną, tak
też była przyjmowana; marszałek de Villeroy składał jej wizyty,
gdy tylko znalazł czas, i zawsze bardzo był honorowany; kardynał de Bissy prawie nigdy; paru biskupów nieznanych i fanatycznych — od czasu do czasu; dosyć często arcybiskup Rouen
Aubigny; Blouin od czasu do czasu; wreszcie biskup Chartres
de Mérinville, biskup diecezjalny i przeor zakładu.
Raz w tygodniu, kiedy królowa Anglii była w Saint-Germain,
przychodziła do niej na obiad, ale z Chaillot, w którym spędzała
wiele czasu, nie przyjeżdżała do niej. Każda z nich miała jednakowy fotel stojący jeden naprzeciw drugiego. W porze obiadowej stawiano między nimi stolik, kładziono nakrycie, pierwsze
dania i dzwonek. Młode panny, wychowanki zakładu, spełniały
wszystkie te czynności: nalewały szklanki, zmieniały talerze
i przynosiły dania na wezwanie dzwonka; królowa zawsze dawała im jakieś dowody dobroci. Po skończonym posiłku panny
sprzątały ze stołu, a później przynosiły i dolewały kawę. Królowa spędzała na tej rozmowie w cztery oczy dwie lub trzy godziny, a później ściskały się; pani de Maintenon robiła trzy lub
cztery kroki przyjmując ją i odprowadzając; panienki znajdujące
się w przedpokoju towarzyszyły królowej do karety i bardzo ją
lubiły, gdyż była dla nich bardzo uprzejma.
Specjalnie oczarowane były kardynałem de Rohan, który nigdy
nie przychodził z pustymi rękami; przynosił im ciastka i cukierki
w takiej ilości, że mogły się nimi raczyć przez kilka dni. Te
drobnostki sprawiały przyjemność pani de Maintenon. Prawdą
jest jednak, że przy tych niewielu wizytach, których nigdy nikt
nie ośmielił się złożyć bez uprzedniego wyznaczenia przez nią
dnia i godziny, o co specjalnie ją zapytywano, a wyjątek czyniła
tylko dla swego pieszczoszka, przyjmowanego zawsze z otwartymi ramionami, rzadko zdarzał się dzień, by nikt jej nie odwiedził. Te dnie oraz wolne chwile rano były wypełnione czytaniem
listów otrzymywanych przez nią i pisaniem odpowiedzi, przeważnie do opatów klasztorów męskich czy seminariów, do przeorysz,
a nawet zwykłych zakonnic, gdyż zamiłowanie do dyrygowania
zawsze dominowało w niej nad wszystkimi innymi skłonnościami, a że pisała szczególnie łatwo i dobrze, lubiła dyktować listy.
O wszystkich tych szczegółach dowiedziałem się od pani de Ti-
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bouville, z domu Rochechouart, która nie miała żadnego majątku
i jako dziecko oddana była do Saint-Cyr.
Pani de Maintenon, tak samo jak na dworze, wstawała rano
i kładła się spać wcześnie. Modlitwy zajmowały jej dużo czasu;
czytała również sama książki pobożne; czasami swym młodym
dziewczętom kazała sobie czytać coś z historii i lubiła później
słuchać ich uwag na przeczytany temat i pouczać je. Asystowała
podczas mszy z loży tuż obok swego pokoju, często uczestniczyła
w innych nabożeństwach, bardzo rzadko na chórze. Komunikowała nie — jak mówi Dangeau w swych Pamiętnikach — co dwa
dni ani o północy, lecz dwa razy w tygodniu, zwykle między
siódmą i ósmą rano, a później wracała do swej stalli, gdzie w te
dni pozostawała długo.
Obiady jej były proste, lecz delikatne, wyszukane w swej
prostocie i obfite. Książę de Noailles, później Mornay i Blouin
pilnowali, by nigdy jej nie brakło zwierzyny z Saint-Germain
i Wersalu ani owoców egzotycznych. Kiedy nie przyjmowała pań
spoza zakładu, jadała sama, obsługiwana przez wychowanki,
a niektórym spośród nich kazała siadać ze sobą do stołu, najwyżej trzy albo cztery razy do roku. Panna d'Aumale, stara już,
którą miała przy sobie na dworze przez dłuższy czas, nie należała do tych wyróżnianych. Dla tej panny d'Aumale i dla panien
usługujących, których była jakby ochmistrzynią, podawało się
specjalną kolację. Pani de Maintenon nie jadła nic wieczorem;
czasem w wyjątkowo piękne, bezwietrzne dni spacerowała trochę
w ogrodzie.
Mianowała wszystkie przełożone, starszą wśród nich i zastępczynie, a także wszystkie chórowe. Składano jej krótkie sprawozdania z codziennych wydarzeń; jednak we wszelkich sprawach
wychodzących poza zwykły bieg rzeczy starsza przełożona odbierała jej rozkazy. Była w zakładzie panią, bez żadnych tytułów,
i wszystko jej podlegało; a choć postępowała łagodnie i uprzejmie z zakonnicami z Saint-Cyr, a wiele dobroci okazywała wychowankom, wszystkie przed nią drżały. Do niezwykłej rzadkości
należało przyjęcie przez nią kogo innego niż przełożonych i chórowych, i to tylko gdy po nie posyłała, lub jeszcze rzadziej, kiedy
jakaś zakonnica ośmieliła się prosić ją o audiencję, której nigdy
nie odmawiała. Starsza przełożona przychodziła do niej, kiedy
chciała, ale nie nadużywając tego przywileju; składała jej spra-
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wozdanie ze wszystkiego i odbierała rozkazy do każdej sprawy
się odnoszące. Pani de Maintenon nie widywała nikogo poza nią.
Nigdy żadna przeorysza, córa Francji, jak to zdarzało się dawniej, nie rządziła tak absolutnie, nie była słuchana tak akuratnie,
nie wzbudzała takiej obawy i szacunku; a przy tym była kochana przez wszystko, co żyło w Saint-Cyr. Księża spoza zakładu
byli równie posłuszni i równie od niej zależni. Nigdy przy tych
pannach nie mówiła o niczym, co by miało jaki związek z rządami czy dworem, dość często o zmarłym królu, zawsze bardzo
pochlebnie, lecz nie zagłębiając się w szczegóły, nigdy też nie
mówiła o intrygach, koteriach, sprawach państwowych.
Nieraz podziwiałem, że marszałkowie: d'Harcourt, tak blisko
z nią związany, Tallard, Villars, który tyle jej zawdzięczał, pani
du Maine i jej dzieci, dla których sprawiła to, że podeptano
wszelkie prawa boskie i ludzkie, książę Rohan i tylu innych
nigdy jej nie odwiedzili.
Upadek księcia du Maine na sądach w Tuileriach przyniósł jej
pierwsze śmiertelne uderzenie. Nie będzie to zbyt daleko posuniętym domysłem, jeżeli powiem, że wiedziała dobrze o krokach
i zamiarach tego pieszczocha i nadzieje te podtrzymywały ją na
duchu. Kiedy jednak ujrzała, że nałożono mu kaganiec, dobiło
ją to; chwyciła ją uparta gorączka i umarła w wieku osiemdziesięciu trzech lat zachowując do końca jasność i siłę umysłu.
Żal po jej stracie, bynajmniej nie powszechny w Saint-Cyr,
nie wyszedł poza jego mury. Wiem tylko o Aubignym, arcybiskupie Rouen, jej domniemanym kuzynie, jedynym człowieku,
który był na tyle głupi, że umarł z tego powodu.
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MARKIZA DE PRYE I JEJ RODZICE

[Książę de Bourbon prawnuk Kondeuszów zaczyna odgrywać coraz
większą rolę w państwie. Saint-Simon daje charakterystykę margrabiny
de Prye, która wywierała na księcia, a przez niego na politykę, wpływ
niepomierny.]

Pléneuf był Berthelotem, czyli należał do tych ludzi pochodzących z najniższych warstw ludu, którzy bogacą się pożerając
go i od najpodlejszych zajęć folwarcznych dochodzą stopniowo
dzięki pracy i zdolnościom do najwyższych stanowisk zdzierców,
a później finansistów. Wszyscy ci Bertheloci, pomagając jedni
drugim, byli parweniuszami; jedni doszli wyżej, drudzy niżej;
ten dochrapał się sporo przy wielu zajęciach, na końcu przy
dostawach wojskowych. Ta właśnie umiejętność sprawiła, że
Voysin, zostawszy sekretarzem stanu do spraw wojny, uczynił
go jednym z głównych dostawców. Pléneuf ożenił się z kobietą
z tego samego co i on gatunku, wysoką, o figurze jak utoczonej,
twarzy niezwykle urodziwej, umyśle błyskotliwym, pełną wdzięku, uprzejmości, umiejętności zachowania się w towarzystwie,
ogłady i sprytu do intryg, stworzoną na to, by otwierać niebiosa
w Operze i wywoływać podziw dla boginki. Mąż był szpetny jak
małpa, inteligentny, który chciał mieć z niej, co można było mieć
najlepszego: lecz poza tym niezbyt krępujący, a niezmierne jego
dochody bez trudu zaspokajały potrzeby stołu najbardziej wytwornego i obfitego oraz wszystkie fantazje pięknej damy, zapewniając jej najwytworniejsze stroje, a domowi wszelki przepych.
Dom był odwiedzany; wszystko tu przyciągało; zręczna żona
uprzejmie znosiła niechlujnych przyjaciół męża, który, ze swej
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strony, przyjmował ludzi z innej gliny, nie dla niego tam przychodzących. Pani była wymagająca, chciała towarzystwa, które
by jej zaszczyt przynosiło; nie znosiła mieszanki w tym, co bywało dla niej. W najwyższym stopniu zakochana w sobie, chciała
by inni również kochali się w niej; trzeba było jednak uzyskać
na to zezwolenie. Umiejętnie wybierała między adoratorami; tak
dobrze umiała się trzymać na wodzy, że całkowite szczęście
nigdy nie przekraczało granic wyznaczonych przez przystojność
i przyzwoitość i ani jeden z wybrańców nie ośmielił się okazać
zazdrości czy przykrości. Każdy żywił nadzieję, że nadejdzie jego
kolej, a tymczasem wybór więcej niż podejrzany był respektowany przez wszystkich w całkowitym milczeniu, bez żadnego
zakłócenia spokoju. Dziwne jest, ilu to postępowanie zdobyło
jej przyjaciół spośród osób znacznych, którzy zawsze pozostali
jej wierni, choć nie było mowy o czymkolwiek innym prócz
przyjaźni, a gdy zaszła tego potrzeba, znajdowała ludzi, którzy
z największym zapałem gotowi byli przysłużyć się jej w interesach. Obracała się więc w najlepszym i najwyższym towarzystwie, w jakim wówczas mogła przebywać żona Pléneufa, i zachowała je we wszystkich kolejach losu, jakie przeszła.
Wśród kilkorga dzieci miała córkę, piękną, dobrze zbudowaną,
jeszcze bardziej czarującą, sam już nie wiem dzięki czemu, co
porywało, o lotnym umyśle, wykwintnym i wyrobionym na najlepszych lekturach, doskonałej pamięci i o dostatecznym rozsądku, by się tym nie popisywać. Matka z całą namiętnością poświęciła się dobremu jej wychowaniu i zajmowała się nią gorliwie.
Jednak gdy dorosła, zaczęła się podobać, a im więcej podobała
się innym, tym mniej zaczęła się podobać matce. Matka nie mogła ścierpieć w swym domu westchnień nie do siebie skierowanych; przewaga młodości drażniła ją. Córka, przed którą nie
umiała ukryć swych uczuć, znosiła zależność, cierpiała humory
i przymus; w końcu jednak złość wzięła górę. Wyrwały się jej
jakieś żarciki na temat zazdrości matki, co zostało matce powtórzone. Odczuła ona całą śmieszność, jaką się okrywała, i uniosła
się; córka postawiła się hardo, a Pléneuf, rozsądniejszy od nich,
przestraszył się rozgłosu, jakiego mogłaby nabrać sprawa, szkodząc wydaniu córki; zapobiegł następstwom, ale za to stosunki
matki z córką stały się tym ostrzejsze na terenie domowym, co
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dodało bodźca Pléneufowi, by pośpieszyć się ze znalezieniem
partii dla córki.
Spośród kilku możliwych wybrano markiza de Prye. Nie posiadał prawie nic, miał natomiast rozległy umysł i wiedzę; służył
w wojsku, lecz pokój uniemożliwił mu karierę na tym polu.
Ambicja dojścia do czegoś kazała mu zwrócić spojrzenie na ambasady, lecz brak było majątku potrzebnego do podtrzymania
tej godności. Znalazł go u Pléneufa, Pléneuf zaś był olśniony
chrześniakiem królewskim, wysokiego urodzenia, krewnym tak
bliskim księżny de Ventadour z jedynej linii legalnej, co sobie,
nie bez racji, wysoko bardzo cenił. Niedługo interes został ubity,
panna została przedstawiona nieboszczykowi królowi przez księżnę de Ventadour; uroda jej narobiła hałasu; jej dowcip, którym
umiała się posługiwać, i pokorna minka jeszcze tę zaletę podnosiły. Prawie natychmiast de Prye został mianowany ambasadorem w Turynie i oboje nie zwlekali z wyjazdem. Z męża byli
tam zadowoleni, żona odniosła sukces, jednak ich pobyt nie był
długi. Śmierć króla i panika wśród finansistów przyśpieszyły
powrót; ambasada żyła tylko przy pomocy kalety teścia. Pani
de Prye poznała więc wielki świat francuski i zagraniczny; przybrała ton i maniery ambasadorowej i wielkiej damy, znanej w
świecie; wszędzie przyjmowano ją z zachwytami. Nie była już
zależna od matki; patrzyła na nią z góry i postępowaniem swym
dawała jej odczuć różnicę, jaka zachodzi między pięknością w
rozkwicie a dojrzałością dawnych wdzięków matki, a także różnicę dzielącą markizę de Prye od pani de Pléneuf. Można sobie
wyobrazić, do jakiej wściekłości doprowadzało to matkę. Wojna
została wypowiedziana, adoratorzy przystąpili do poszczególnych
obozów i nie liczono się już z niczym; klęska i ucieczka Pléneufa
nastąpiła wkrótce potem. Bieda, prawdziwa czy pozorna, i jak
najgorszy stan interesów przybiły panią de Pléneuf. Córka śmiała się z jej klęski dopełniając kielicha goryczy. Oto długa opowieść o dwu kobietach bez znaczenia, niegodna, jak się zdaje,
zajmować najmniejszego miejsca w poważnych Pamiętnikach,
gdzie zawsze starano się unikać wszelkich głupstewek i miłostek, zwłaszcza gdy nie miały wpływu na żadne poważniejsze
sprawy.
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WIELKI KONIUSZY LUDWIK LOTARYŃSKI

[W roku 1718 znaczenie Saint-Simona doszło do szczytu. Kiedy regent
postanawia wprowadzić do Rady Regencyjnej księcia Vendôme, wielkiego
mistrza maltańskiego i jednego z długoletnich, najbliższych przyjaciół
króla i Orleanów, Saint-Simon podburza d'Antina i Villarsa, by zgłosili
królowi dymisję z Rady na wypadek wykonania tego zamiaru. Następnie
sam wymusza na regencie w sposób wyjątkowo bezwzględny odwołanie
powziętej decyzji.
Dom Lotaryński od wielu lat był we wrogich stosunkach z Saint-Simonem. Oto sylwetka księcia Ludwika Lotaryńskiego, wielkiego koniuszego
Francji.]

Wielki Koniuszy zmarł w Royaumont, opactwie od dawna należącym do jego rodziny, gdzie jego ojciec i on urządzili sobie
rezydencję, do której jeździli na wypoczynek i gdzie udał się
był właśnie odetchnąć świeżym powietrzem. Zmarł mając blisko
siedemdziesiąt siedem lat, w tym samym wieku co król i na tę
samą chorobę. Był wyraźnym i długotrwałym przykładem złego
gustu wykazywanego przez króla w doborze swych faworytów.
Żaden nie cieszył się tak stałymi jego względami, połączonymi
z szacunkiem, wyróżnieniami najwyższymi, najbardziej zaznaczanymi i niezmiennymi. Postać miał bardzo piękną i pańską,
wielką umiejętność bawienia dam; tańczył, fechtował się, przodował ówczesnej modzie; gorliwość jego była niezmordowana;
celował w pochlebstwach najpodlejszych, śmierdzących, bezustannych; przepych i maniery największego pana; wrodzona duma,
o której nie zapominał nigdy w towarzystwie, wobec nikogo
poza królem, przed którym potrafił pełzać jakby oślepiony jego
blaskiem i roztaczać tyle wdzięku, że oczarowywał tego monarchę i umiał zdobywać sobie przez czterdzieści lat bez przerwy
wszystkie wyróżnienia, dopuszczenie do wielkiej poufałości,
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wszelkie uzurpacje, o jakie spodobało mu się pokusić, wszelkie
laski dla siebie i swoich bliskich, jakich zapragnąć raczył, co
zmusiło wszystkich ministrów, mówię tylko o najbardziej śmiałych, takich Seignelay, Louvois i wszystkich ich następców, do
zaskarbienia sobie łask królewskich przez składanie wizyt wielkiemu koniuszemu i uprzedzanie wszystkich jego zachcianek,
faworyt zaś przyjmował to z uprzejmą wyższością, jako dań
sobie należną. Potrafił zmusić nawet książąt krwi, co więcej,
nawet bastardów królewskich do okazywania mu tych samych
względów i traktowania go jak równego sobie, nawet w jego
domu. Podagra, która początkowo służyła mu za pretekst, a później istotnie nie pozwalała już opuszczać swych apartamentów,
doskonały i wielki stół, nakryty rano i wieczór, i niesłychanie
wysoka gra przez cały dzień, w której brała udział duża część
dworu, wszystko to pomagało mu wydatnie w tak wyraźnym
okazywaniu wyższości. Opuszczał mieszkanie tylko bardzo rzadko, by kazać się zanieść do króla czy jechać do Marly, by grać
w karty w salonie.
Nie istniał chyba człowiek o tak ciasnym umyśle ani tak wielkiej ignorancji i to stanowiło jeszcze jedną przyczynę, że król
tak dobrze czuł się w jego towarzystwie; wiedział jednak wszystko, co odnosiło się do jego rodziny i do spraw Ligi, w której
mógł był odgrywać pewną rolę, gdyby był nieco mądrzejszy.
Stałe obracanie się w wielkim świecie i na dworze uzupełniało
nieco te braki umysłowe, nauczyło go dworskiego języka, sztuki
zachowania, wyszukanej uprzejmości, jednak najbardziej odmierzonej, najmniej wspaniałomyślnej, oraz ogłady towarzyskiej,
dzięki czemu umiał pozyskać sobie mieszaniną wyniosłości i służalczości wszystkich ważniejszych pokojowców królewskich. Poza
tym bezwzględnie brutalny, zarówno wobec mężczyzn, jak i kobiet, szczególnie przy grze, kiedy to bardzo łatwo wpadał w złość
i wygadywał najgorsze bezeceństwa, gdy komu trafiło się przypadkiem skrytykować jego grę. Damy (mówię o księżnych krwi)
spuszczały oczy, a panowie śmiali się z jego rubasznych wyrażeń. Nie istniał poza tym nigdy człowiek równie łakomy, co dawało mu jeszcze jedną częstą okazję do napaści na panie i panów,
kiedy to nie liczył się ze słowami, jeżeli przypadek sprawił, że
ktoś wziął sobie kąsek, na jaki on właśnie miał ochotę, albo
jeżeli był zaproszony gdzieś, czy też sam zamówił sobie potrawę,
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która nie przypadła mu do gustu. Był to poza tym tak wielki
egoista, że nie zatroszczył się nigdy o nikogo ze swej rodziny;
dbał tylko o jej wielkość; po śmierci swej żony i dzieci nie zadbał nawet o zachowanie jakichkolwiek pozorów żałoby nie odmieniając w niczym swoich obyczajów, czy to w stroju, czy
w grze, czy w bywaniu w świecie. Właściwie był to niezły człowiek, z poczuciem honoru, lubił oddawać usługi i w interesach
zdarzało mu się okazać największą szlachetność i wspaniałomyślność. Jednak mimo to nikt po nim nie płakał.
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SKANDALICZNE ZACHOWANIE KSIĘŻNY DE BERRY (1718)

Księżna de Berry żyła zwykle w atmosferze stanowiącej mieszaninę najwynioślejszej dumy i uniżoności oraz haniebnej służalczości. Częste, surowe, ale krótkie rekolekcje u karmelitanek
w dzielnicy Saint-Germain były przeplatane kolacjami w towarzystwie niecnych libertynów prowadzących plugawe i bluźniercze rozmowy; kiedy zachorowała w pałacu Luksemburskim, przeszła od rozpusty najbardziej bezwstydnej do okropnego strachu
przed diabłem i śmiercią. Trzeba wszystko powiedzieć, gdyż fakty
te są potrzebne do odmalowania historii epoki, tym bardzej że
w Pamiętnikach tych nie spotyka się opowiadań o żadnych innych
znanych miłostkach poza tymi, które konieczne są do zrozumienia ważnych wydarzeń opisywanych w okresie, który te Pamiętniki obejmują. Księżna de Berry nie chciała się w niczym
krępować; oburzona, że ośmielano się mówić o tym, czego ona
sama nie usiłowała ukrywać, martwiła się jednak tym, że konduita jej była znana. Była w ciąży z de Rionsem42 i kryła się
z tym, jak mogła. Pani de Mouchy odgrywała tu rolę przyzwoitki,
choć wszystko, co się z tym wiązało, odbywało się z całą ostentacją. Rions i ta Mouchy kochali się i żyli ze sobą w najbardziej
poufałych stosunkach, korzystając ze wszystkich ułatwień po
temu. Kpili wspólnie z księżnej, która pozwalała się oszukiwać
i z której wspólnie wyciągali wszystko, co się dało. Słowem, byli
panami jej osoby, jej domu, i to z największą bezczelnością, tak
dalece, że księstwo Orleańscy, którzy znali ich i nienawidzili,
obawiali się tej pary i starali się jej nie drażnić. Pani de Saint-Simon, daleka temu wszystkiemu, niezwykle kochana i szanowana przez cały dom, a nawet przez tę parę wzbudzającą taką
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obawę i respekt, widywała księżnę de Berry tylko przy oficjalnych okazjach, kiedy przyjeżdżała do Luksemburga, skąd wyjeżdżała zaraz po ich zakończeniu, i zdawała się nie wiedzieć
o niczym, choć była dokładnie poinformowana o stosunkach tam
panujących.
Ciąża dobiegała końca, a moment ten, który poprzedziły ustawiczne kolacje, gdzie obficie raczono się winem i innymi mocnymi napojami, wnet okazał się burzliwy, a wkrótce i niebezpieczny. Pani de Saint-Simon nie mogła uchylić się od okazania
pomocy, kiedy niebezpieczeństwo stało się widoczne, lecz nigdy
nie uległa naleganiom księcia, księżnej Orleańskiej i całej rodziny, by nocować w apartamentach zawsze dla niej zarezerwowanych, a gdzie nigdy noga jej nie postała, gdyż nie wchodziła tam nawet w dzień, pod pretekstem udania się do siebie
-na chwilę wytchnienia. Zastała księżnę obwarowaną w jednym
z małych pokojów swego apartamentu, z dogodnym wyjściem
ukrytym, i ktokolwiek by przyszedł do tego pokoju, zawsze zastawał tam tę Mouchy, Rionsa i jedną czy dwie zaufane pokojowe. Ktoś potrzebny do pomocy miał wstęp wolny przez boczne
wejście, młodzi księstwo Orleańscy, a nawet sama starsza księżna nie mogła wchodzić, gdy chciała, a tym bardziej ochmistrzyni
czy inne dworki, pierwsza pokojowa czy lekarze. Wszyscy oni
zjawiali się od czasu do czasu, lecz tylko na chwilę. Ostra migrena lub potrzeba snu często były pretekstem do prośby, by
nie wchodzić, a kiedy już ktoś wszedł, by opuścił pokój po paru
minutach. Widząc aż nadto wyraźnie, o co chodzi, nikt nie zdradzał zbyt często chęci wejścia, zadowalając się zasięganiem wiadomości przez panią de Mouchy, która zaledwie uchylała drzwi,
a te śmieszne zabiegi znalazły się na ustach wszystkich, gdyż
odbywały się na oczach tłumów dworzan z Luksemburga, Palais-Royal i wielu innych ludzi, którzy czy to dlatego, iż tak wypadało, czy to z ciekawości, przychodzili po nowiny.
Gdy niebezpieczeństwo stawało się coraz groźniejsze, sławny
proboszcz z Saint-Sulpice, który już przedtem okazywał swą
gorliwość, przyszedł pomówić z księciem Orleańskim o ostatnich
sakramentach. Trudność polegała na tym, by móc wejść i zaproponować je księżnej. Lecz wnet powstała inna, znacznie poważniejsza przeszkoda. Oto proboszcz, znający dobrze swe obowiązki, oświadczył, iż nie udzieli sakramentów i nie pozwoli, by
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kto inny ich udzielił, dopóki Rions i pani de Mouchy nie tylko
nie opuszczą pokoju, ale pałacu Luksemburskiego. Powiedział
to głośno, bez ogródek wobec wszystkich, a książę Orleański
mniej poczuł się tym dotknięty jak zmieszany. Odciągnął księdza
na bok i długo z nim pertraktował próbując go skłonić, by nie
był tak nieprzejednany. Widząc, że ksiądz zajmuje nieugięte
stanowisko, zaproponował w końcu, by odnieść się w tej sprawie
do kardynała de Noailles. Ksiądz zgodził się natychmiast i obiecał dostosować się do jego rozkazów, jako że winien był posłuszeństwo swemu biskupowi, pod warunkiem jednak, że przedstawi mu swoje argumenty. Sprawa była pilna, a księżna de Berry spowiadała się w czasie tej sprzeczki u swego spowiednika
franciszkanina. Książę Orleański schlebiał sobie prawdopodobnie,
że arcybiskup okaże się bardziej skłonny do ustępstw niż proboszcz, różnili się bowiem bardzo poglądami w sprawie bulli,
a arcybiskup z tych samych przyczyn tak bardzo był zależny
od regenta. Jeżeli książę żywił takie nadzieje, to spotkał go
zawód.
Kardynał de Noailles przyjechał, książę Orleański wziął go
na stronę razem z księdzem i rozmowa trwała przeszło pół godziny. Ponieważ oświadczenie proboszcza było złożone publicznie, kardynał osądził, że i jego takim być powinno. Zbliżając
się we trzech do większej grupy ludzi znajdujących się w pokoju i w pobliżu drzwi pokoju księżnej de Berry kardynał powiedział głośno do księdza, że bardzo godnie spełnił swój obowiązek, że właśnie tego oczekiwał po nim, jako po człowieku
szlachetnym, po jego doświadczeniu i znajomości obowiązków;
że pochwala go za to, czego się domagał, nim sam udzieli lub
pozwoli udzielić sakramentów księżnej de Berry; że zaklina, by
nie zmieniał swego stanowiska i nie pozwolił dać się oszukać
w sprawie tak poważnej; że jeżeli potrzeba mu czegoś więcej,
by czuć się bardziej utwierdzonym, zabrania mu jako biskup
jego diecezji i zwierzchnik udzielenia lub dopuszczenia do udzielenia ostatnich sakramentów księżnej de Berry tak długo, póki
Pan de Rions i pani de Mouchy pozostaną w pokoju, a nawet
w pałacu, i nie zostaną zeń oddaleni. Można sobie wyobrazić,
jak wielkie rozmiary przybrał skandal tak nieunikniony, jakie
wrażenie wywołał w sali tak pełnej, jak wielkie było zmieszanie księcia Orleańskiego, gdy natychmiast rozeszła się wiadomość
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o tym wydarzeniu. Kto żył, nawet najbardziej zagorzali wrogowie kardynała de Noailles, biskupi najbardziej świeccy, panie
najbardziej światowe, nawet libertyni sami — nikt nie potępił
proboszcza i jego arcybiskupa, jedni dlatego, iż znali przepisy
lub nie śmieli się im przeciwstawić, większość zaś z odrazy
do konduity księżny de Berry i z nienawiści, jaką budziła jej
pycha.
Później powstało zagadnienie między regentem, kardynałem
i proboszczem, rozważane w kącie przy drzwiach, który z nich
zaniesie tę decyzję księżnie de Berry, która wszystkiego prędzej
by się spodziewała niż tego i, wyspowiadana już, oczekiwała
każdej chwili na przyjęcie Najświętszego Sakramentu. Po niedługiej wymianie zdań, skróconej przez wzgląd na stan chorej,
kardynał i proboszcz oddalili się, podczas gdy książę Orleański
kazał uchylić drzwi i zawezwać panią de Mouchy. Ciągle na tym
samym miejscu, on z tej, a ona z tamtej strony uchylonych
drzwi, książę oznajmił, o co chodziło. Mouchy, bardzo zaskoczona, a jeszcze więcej oburzona, przybrała wyniosły ton, powiedziała, co chciała, o swych zasługach i o obrazie, jaką różne
świętoszki chciały wyrządzić jej i księżnie de Berry, która nigdy
tego nie ścierpi i nigdy się na to nie zgodzi, oni zaś sprawią, że
w tym stanie, w jakim księżna się znajduje, umrze, jeżeli popełni
się nieostrożność i okrucieństwo i powtórzy się jej tę decyzję.
Skończyło się jednak na tym, że owa Mouchy zobowiązała się
przekazać księżnie to, co postanowiono w sprawie sakramentów.
Odpowiedź odmowną przyniosła księciu Orleańskiemu ta sama
osoba, przez wpółotwarte drzwi. Przy takiej pośredniczce nie
powinien był oczekiwać innej odpowiedzi. Polecił natychmiast
zanieść ją kardynałowi i proboszczowi; proboszcz mając u boku
swego arcybiskupa, który podzielał jego opinię, zadowolił się
wzruszeniem ramion. Kardynał jednak oświadczył księciu Orleańskiemu, że pani de Mouchy, jedna z dwu osób, które mają
być oddalone koniecznie i bezpowrotnie, nie była osobą powołaną, żeby przedstawiać racje i wyjaśnić przepisy kościelne
księżnie de Berry, że to on, ojciec, winien zanieść jej te słowa
i skłonić do wypełnienia obowiązków chrześcijanki, która tak
bliska jest chwili, kiedy stanie na sądzie bożym; kardynał nalegał na księcia, by poszedł pomówić z córką. Nietrudno uwie-
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rzyć, że jego wymowa była daremna. Książę zanadto bał się
córki i słabym byłby przy niej apostołem.
po powtórnej odmowie kardynał postanowił osobiście w towarzystwie proboszcza porozmawiać z księżną de Berry; a kiedy
chciał wyruszyć tam natychmiast, książę Orleański, nie śmiać
mu przeszkadzać, lecz obawiając się jakiegoś nagłego i niebezpiecznego zaburzenia w zdrowiu córki na widok dwu pasterzy
i pod wrażeniem ich słów, jął zaklinać, by zechcieli poczekać,
aż córkę do tej wizyty przygotuje. Poszedł znów pertraktować
przez znów uchylone drzwi i z takim samym rezultatem jak
poprzednio. Księżna de Berry wpadła we wściekłość, jęła złorzeczyć obłudnikom, którzy wykorzystywali jej stan i jego charakter, by ją pohańbić nadając niezwykły rozgłos tej sprawie;
nie oszczędziła też i ojca lżąc go za głupotę i słabość, które kazały
mu to cierpieć. Gdyby jej posłuchano, zrzucono by ze schodów
kardynała i proboszcza. Książę Orleański powrócił do nich bardzo
pokorny i bardzo zmartwiony, nie wiedząc, jak ma się zachować
w tej sytuacji. Powiedział, że księżna jest tak słaba i cierpiąca,
trzeba więc poczekać i zwodził ich, jak umiał. Zainteresowanie
i uwaga całego towarzystwa obecnego w pokoju były ogromne;
dowiedziano się o wszystkim to stąd, to stamtąd, natychmiast,
tego samego dnia. Pani de Saint-Simon z paroma dworkami
księżnej de Berry i paroma innymi, przybyłymi po nowiny, siedziała we framudze jednego z okien, nieco dalej, i widziała wszystkie te spacery, od czasu do czasu powiadamiana o tym, co się
tam działo.
Kardynał de Noailles pozostawał ponad dwie godziny z księciem Orleańskim, a w końcu najważniejsze osobistości spośród
zgromadzonych ludzi zbliżyły się również. Wreszcie kardynał
widząc, że nie zdoła wejść do pokoju bez pewnego rodzaju gwałtu, bardzo dalekiego od perswazji, uznał, iż nie wypada mu dłużej
niepotrzebnie czekać. Odchodząc przekazał powtórnie swe rozkazy proboszczowi i polecił mu czuwać i nie dać się oszukać
w sprawie sakramentów, których może ktoś będzie się starał
udzielić skrycie. Podszedł następnie do pani de Saint-Simon
i Wziąwszy ją na bok opowiedział, co się stało, bolejąc wraz z nią
nad rozgłosem, którego nie dało się uniknąć. Książę Orleański
Pośpieszył zanieść swej córce wiadomość o odejściu kardynała,
które jemu samemu bardzo ulżyło. Wychodząc jednak z pokoju
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zdziwił się bardzo widząc proboszcza przyklejonego jakby do
drzwi, a jeszcze więcej, gdy ten mu oświadczył, że objął to stanowisko i nie opuści go pod żadnym pozorem, gdyż nie chce,
by go oszukano w sprawie sakramentów. W rzeczy samej tkwił
tam wytrwale przez cztery dni, z wyjątkiem krótkich przerw
dla przyjęcia posiłków i odpoczynku, na który udawał się do
siebie, bardzo blisko pałacu Luksemburskiego, pozostawiając do
swego powrotu dwu księży, którzy go zastępowali w tym czasie.
Wreszcie, gdy niebezpieczeństwo minęło, i on odstąpił od oblężenia.
Księżna de Berry, urodziwszy szczęśliwie córkę, już powracała do zdrowia, jednak zachowała jednakową nienawiść dla
proboszcza i kardynała de Noailles, którym nigdy nie wybaczyła,
i coraz bardziej dawała się omotać dwojgu kochankom, którzy
kpili sobie z niej jawnie, trwali zaś u jej boku jedynie przez
wzgląd na swe korzyści i interesy; przez pewien czas jeszcze
byli z nią zamknięci wpuszczając księcia i księżnę Orleańską
tylko na chwilę i z wielkimi trudnościami, także starą księżnę
Orleańską, która jednak poza pierwszymi dniami prawie się
u niej nie pokazywała.
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UPADEK BANKU LAWA (1720)

[Założona przez Lawa Kompania Zachodnia otrzymuje szereg przywilejów; w maju 1719 następuje fuzja z innym wielkim towarzystwem
handlowym pod wspólną nazwą Kompanii Indyjskiej. Nowe akcje sprzedaje się jedynie posiadaczom dawnych, co wywołuje zwyżkę kursu. W związku z nową emisją Law wystarał się o pozwolenie drukowania dalszych
100 000 000 pieniędzy papierowych. Obieg banknotów wynosi już jednak
400 000 000, co staje się groźne ze względu na brak pokrycia. 20 lipca
1719 roku Law domaga się stanowiska generalnego kontrolera finansów
państwowych, aby drogą dewaluacji monety ratować banknoty, i uzyskuje je.
21 lipca pierwszy sygnał alarmowy. Pewna wielka firma angielska
zażądała wymiany kilkunastu milionów posiadanych banknotów na monety złote lub srebrne. Law kazał wypłacić. W ślad za tym poszli czterej
bracia Paris, którzy dzierżawili za czynszem 48 000 000 wszystkie podatki
przynoszące 100000000 liwrów. Za nimi przychodzą do kas inni potentaci.
24 lipca Law zmusił regenta do wydania edyktu dewaluującego monety i ogłosił go dwudziestego piątego. Ludzie woleli banknoty stałe od
waluty chwiejnej i znowu przynieśli gotówkę do kas bankowych. Atak
był odparty.
Dwudziestego szóstego miało być zwołane pierwsze walne zebranie
akcjonariuszy. Law fałszuje bilans i zapowiada olbrzymią dywidendę.
Kurs akcji skacze do 1000 liwrów; Law wypuszcza więc nową emisję
akcji po cenie nominalnej 500 liwrów, które bank sprzedaje po 1000
liwrów.
Sierpień 1719 roku przynosi apogeum znaczenia Lawa; regent przywraca pensje dworskie zniesione przez de Noailles'a, kurs akcji idzie
ciągle w górę i osiąga 4000 liwrów. 27 sierpnia Law odbiera braciom Paris
dzierżawę podatków, płacąc skarbowi 50 000 000. Znosi dzierżawców pośredników i pozostawia tylko trzydziestu „dyrektorów" z płacą po 6000
liwrów.
13 września wypuszcza nową emisję, 50 000 000 wartości nominalnej,
ale sprzedaje je po kursie 5000. Aby umożliwić ich nabycie, sprzedaje
je na kredyt, biorąc gotówką tylko 10%.
22 września ogłasza, że nie przyjmuje już monet, tylko banknoty.
W następnym tygodniu wypuszcza bez pozwolenia dalszych kilka milionów akcji na kilkaset milionów. Spekulacja i gorączka ogarnia Paryż
i całą Francję. Kurs akcji dochodzi w październiku do 10000 i wyżej.
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W grudniu kurs dochodzi do 15 000, jednocześnie zaś rozsądniejsi finansiści wyzbywają się akcji, wycofują złoto albo kupują nieruchomości.
Na zebraniu akcjonariuszy 30 grudnia 1719 roku Law ogłasza dywidendę 40%. Na wiosnę wykupuje przymusowo zadłużenie skarbu państwa. Posiadacze akcji jednak je sprzedają i moneta oraz złoto stają się
coraz rzadsze i droższe. Następuje szereg zarządzeń policyjnych. Nie wolno
posiadać więcej jak 500 liwrów w monecie, nie wolno posiadać ani wywozić złota, monet itp. Każde zarządzenie wywołuje jednak wzrost cen
złota i obniża wartość pieniędzy papierowych.
Rok 1720 przyniósł katastrofę. W lutym książę Conti, brat księcia
de Bourbon, przywiózł trzy wielkie furgony banknotów żądając zamiany
na monetę: było ich za 14000000. 2 marca jego brat poszedł za jego
przykładem i przywiózł asygnat za 25 000 000. Law poskarżył się regentowi, a gdy ten zganił za to kuzyna, usłyszał odpowiedź: „Ja tak bardzo
lubię złote monety!"
W ciągu marca Law powoduje dekret ogłaszający obniżenie wartości
monet: złotych od 1 maja, srebrnych od 31 grudnia 1720. Naiwni posiadacze przynieśli do kas banku 45 000 000. 3 maja Law wprowadza bezpłatne nauczanie na uniwersytecie, co powoduje wielką manifestację na
jego cześć. Ale 22 ogłasza potrójną dewaluację papierowych pieniędzy
o 30%, akcji o 50% i monet o 70%. Powstaje panika i rozruchy w stolicy.
Regent daje dowód niepospolitej odwagi zapraszając Lawa do swojej
loży w Operze. Parlament wymusza jednak cofnięcie dewaluacji, a regent
przestaje udzielać audiencji bankierowi. Okazuje się jednak, że opinia
miasta i parlamentu oskarża o edykt dewaluacyjny nie Lawa, lecz kanclerza d'Argensona — nikt bowiem nie chciał uwierzyć, aby Law był jego
autorem. Regent usuwa więc 8 czerwca kanclerza i oddaje pieczęcie dawnemu (Daguesseau). Kurs banknotów spada w dalszym ciągu. Handel
przestaje przyjmować banknoty, a od 6 lipca 1720 roku bank zamyka
kasy i nie wymienia ich na monetę lub wymienia w tak drobnych sumach, że powstaje tłok nieopisany i liczne wypadki uduszenia. 18 sierpnia
zebrano dwanaście trupów sprzed kas banku; tłum niósł je manifestując
po ulicach. Następuje wygnanie Lawa i wymiana banknotów na rentę
państwową, jaka przedtem stanowiła zadłużenie skarbu państwa.
Przez całe te dwa lata Saint-Simon z bardzo bliska był wmieszany
w epopeję i tragedię Lawa. Początkowo sprzeciwiał się stanowczo wszystkim projektom Szkota. Wówczas regent nakazał mu co tydzień przyjmować go na konferencji. Bankierowi udało się przynajmniej częściowo
wzbudzić ufność Saint-Simona w uczciwość systemu i jego twórcy. Mimo
że nie szczędził regentowi częstych przykrych uwag, Saint-Simon miał
nadal stały dostęp i zaufanie Orleańczyka. Regent chciał mu dać stanowisko guwernera młodego króla, na miejsce Villeroy, a kiedy postanowiono
usunąć d'Argensona — uparcie nalegał na Saint-Simona, aby przyjął
funkcje kanclerza. Saint-Simon ciągle odmawiał — w tym ostatnim wypadku o tyle słusznie, że funkcje kanclerzu we Francji wymagały gruntownego wykształcenia prawniczego i praktyki parlamentarnej. Kiedy
regent obraził się na stałe odmowy nominacji, Saint-Simon poprosił o spłatę
długu wobec jego ojca, jeszcze z czasów frondy, w ubiegłym stuleciu, a gdy
ją otrzymał, kupił dobra La Ferté. Był do końca przekonany, jak cała
opinia publiczna i parlament, że edykt dewaluacyjny z 22 maja 1720 roku
był dziełem d'Argensona, skierowanym przeciw Lawowi.]
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System Lawa dogorywał. Gdyby zadowolono się jego bankiem,
i to bankiem utrzymanym we właściwych i rozsądnych granicach, podwojono by dochody skarbu i niezwykle ułatwiono handel państwa i obywateli między sobą, gdyż bank, mogąc zawsze
sprostać wszystkiemu, emitowałby banknoty stale wymienialne
w pełnej wartości, które stałyby się pieniądzem obiegowym,
pieniądzem często wygodniejszym niż monety, dzięki temu, iż
znacznie lepiej nadawały się do przenoszenia i przewozu. Trzeba
jeszcze przyznać poza tym, jak to twierdziłem wobec księcia
Orleańskiego w jego gabinecie i jak to powiedziałem śmiało
wobec całej Rady Regencyjnej, kiedy sprawy banku znalazły się
na jej porządku dziennym, że jakkolwiek rzecz sama w sobie
była dobra, dobra mogła być tylko w republice lub w monarchii
takiej jak angielska, gdzie finansami rządzili wyłącznie ci, którzy
ich dostarczali, a dostarczali tylko tyle i tak, jak uważali za
stosowne; lecz w państwie lekkomyślnym, zmiennym, więcej niż
absolutnym, jakim jest Francja, bankowi musiało braknąć solidności, a co za tym idzie, zaufania co najmniej słusznego i sprawiedliwego, gdyż jakiś król, a w jego imieniu jakaś kochanka,
minister, faworyci, bardziej jeszcze niż wyjątkowa konieczność,
taka, w jakiej się znalazł nieboszczyk król w latach 1707, 1708,
1709 i 1710, w końcu sto innych przyczyn mogło zrujnować
bank, który stanowił zbyt łatwy i ponętny kąsek. Dodając, jak
to uczyniono, do realnego banku chimerę Missisipi, jej akcje, jej
zupełnie osobliwy język, teorię, stworzono jakieś stałe „podaj
dalej", by wyciągać pieniądze od jednych i dawać je innym, co
musiało doprowadzić do tego, że, nie mając ani kopalń, ani kamienia filozoficznego, akcje te okazały się bez wartości i niewielu się na tym wzbogaciło kosztem ruiny bardzo licznych obywateli. Tym, co przyspieszyło bankructwo banku i systemu, była
niepojęta rozrzutność księcia Orleańskiego, który bez żadnych
ograniczeń, a w jeszcze większym stopniu, jeśli to być może, bez
wyboru, nie umiał bronić się przed natręctwem tych nawet
ludzi, co do których nie mógł mieć wątpliwości, iż byli mu i są
nadal najbardziej wrodzy, a jednocześnie godni pogardy, i dawał
pełnymi garściami, a częściej jeszcze pozwalał sobie wydzierać
ludziom, którzy mieli go za nic i uważali, że tylko swej bezczelności mają wszystko do zawdzięczenia. Trudno wprost uwierzyć w to, na co się patrzyło, a co przyszłe pokolenia za bajkę
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sów, byle umieli wykorzystać szybko i zręcznie legendę Missisipi
i to, co było z tym związane, i przysporzyć sobie wiele milionów.
Sprawy finansów zajmowały jeszcze rząd wiele lat po śmierci
księcia Orleańskiego; Francja już z tego nie powstanie, choć
prawdą jest, że granice jej znacznie się rozszerzyły. Ostatni cios
zadali jej ludzie wszechmocni, książęta i księżniczki krwi przede
wszystkim, którzy nie dali się pogrążyć w sprawie Missisipi,
całego swego wpływu używając na to, by nic na tym nie stracić,
i stworzyć to, co nazwano Kompanią Zachodnią; Kompania ta,
przy tej samej grze w „podaj dalej" co poprzednia, posiadając
wyłączne prawa handlu z Indiami, dokończyła zguby handlu
królestwa, poświęconego olbrzymim interesom maleńkiej grupki
ludzi, których nienawiści i zemsty nie ośmielił się rząd ściągnąć
na siebie, atakując ją w tak drażliwym punkcie.
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CHARAKTER LAWA

Law był to Szkot bardzo wątpliwego szlachectwa, wysoki
i dobrze zbudowany, o twarzy miłej i przyjemnym wyrazie,
nadskakujący wobec dam i cieszący się ich względami w każdym kraju, a podróżował dużo. Żona jego nie była właściwie jego
legalną żoną; pochodziła z dobrej angielskiej rodziny, dobrze
skoligaconej, z miłości poszła za Lawem, miała z nim syna i córkę, a uchodziła za jego żonę nosząc jego nazwisko, choć nie miała
z nim ślubu. Podejrzewano to pod koniec; po ich wyjeździe
zdobyto pewność. Kobieta ta miała jedno oko i górę policzka
pokryte paskudnym czerwonym znamieniem; poza tym była
przystojna, dumna, wyniosła, impertynencka w rozmowie i zachowaniu; przyjmowała hołdy nie odwzajemniając się wcale lub
mało; składała wizyty rzadko wyjątkowym osobom; w domu
sprawowała autorytatywną władzę. Nie wiem, czy miała duży
wpływ na męża; okazywał jej jednak wielkie względy, czułość
i szacunek. Oboje mieli w tym czasie, kiedy opuścili Francję,
około czterdziestu pięciu, pięćdziesięciu lat. Wyjeżdżając Law
pozostawił swoje generalne pełnomocnictwo wielkiemu Mistrzowi de Vendôme i Bully'emu, którzy dobrze na tym zarobili. Law
poczynił wiele zakupów wszelkiego rodzaju, a jeszcze więcej
długów, tak że nie wybrnięto jeszcze z tego chaosu, którym zajęła się komisja Rady, mianowana po to, by załatwić jego interesy z wierzycielami. Powiedziałem już w innym miejscu i teraz
powtarzam, że nie był ani rozrzutny, ani skąpy. Był to człowiek
łagodny, dobry, grzeczny, którego wielkie zaufanie, jakie mu
okazywano, i zawrotna kariera wcale nie popsuły, a jego zachowanie, pojazdy, stół i umeblowanie nie mogły nikogo gorszyć.
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Znosił z cierpliwością i niezwykłą wytrwałością wszystkie przeciwności, jakie wynikły z jego operacji finansowych, aż w końcu, widząc, że brak mu już środków, a chcąc jednak znaleźć
jakieś wyjście, stał się oschły, gniewliwy i odpowiedzi miał
często nieopanowane. Był to człowiek systematyczny, umiejący
obliczać, porównywać, biegły i głęboki w tych sprawach. Nigdy
nie oszukując, wygrywał niezmierne sumy w karty, posiadając,
co mi się zdaje nieprawdopodobne, znajomość kombinacji kart.
Bank jego, jak to już mówiłem uprzednio, byłby instytucją
doskonałą w republice lub w kraju takim jak Anglia, gdzie
finanse są tak zarządzane jak w republice. W całej sprawie
Missisipi sam był pierwszą ofiarą; w dobrej wierze przypuszczał,
że zbuduje wielkie i bogate przedsiębiorstwo w Ameryce. Rozumował tak jak Anglik, nie wiedząc, jak niebezpieczna jest dla
handlu i tego rodzaju instytucji lekkomyślność narodu francuskiego, jego niedoświadczenie, chęć natychmiastowego wzbogacenia się, przeszkody, jakie stwarza rząd despotyczny kładąc
rękę na wszystkim, wykazujący mało lub całkowity brak konsekwentnego działania, gdzie to, co zrobi jeden minister, jest
zawsze zniszczone i zmieniane przez jego następcę. Wydany
przezeń zakaz posiadania monety, później kosztowności, by wprowadzić we Francji tylko papiery, stanowi system, którego nigdy
nie zrozumiałem ani, jak myślę, nikt inny przez wszystkie wieki,
jakie upłynęły od czasów Abrahama, który kupił srebrny grobowiec dla Sary, gdy umarła, dla siebie i swoich dzieci. Law
jednak był człowiekiem systemu, i to tak mądrego, że nikt nic
z tego nie rozumiał, choć jego twórca miał umysł jasny i wymowę łatwą, pomimo że w jego francuszczyźnie dużo było
angielszczyzny. Żył jeszcze wiele lat w Wenecji, wcale niebogato, uczciwie, choć niezbyt wspaniale, rozsądnie i skromnie;
umarł jako katolik i przyjął pobożnie sakramenta święte.
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MAŁŻEŃSTWO KRÓLA Z INFANTKĄ HISZPAŃSKĄ (1721)

[Po upadku Alberoniego i pokoju z Hiszpanią dochodzi w roku 1721
do załagodzenia dawnej, ciągnącej się jeszcze od 1709 roku, waśni między
królem Filipem V a regentem. Dla przypieczętowania przyjaźni małoletni król Ludwik XV ma ożenić się z córką króla Filipa V, a córka regenta wyjść za infanta, księcia Asturii. Gdy regent zawiadamia o tym
Saint-Simona, ten prosi o powierzenie mu ambasady z oficjalną prośbą
o rękę królewny, by uzyskać dla swego młodszego syna, markiza de Ruffec,
tytuł granda hiszpańskiego. Przy tej okazji wypomniał regentowi wszelkie
dobrodziejstwa rozdzielane hojną ręką wszystkim, z pominięciem jego
samego.]

Zdarzyło się tak przypadkiem, że to samo posiedzenie Rady
Regencyjnej, na którym nie można już było dłużej odkładać
oświadczenia o małżeństwie króla przez wzgląd na Hiszpanię,
miało rozpatrywać propozycję w sprawie papierów wartościowych, którą zwalczałem usilnie w gabinecie księcia Orleańskiego. W końcu uzgodniliśmy wspólnie, że powstrzymam się od
wzięcia udziału w Radzie, jak to się już parokrotnie zdarzyło.
Tymczasem listy z Hiszpanii, które przybyły między tą ugodą
a posiedzeniem Rady, zmusiły księcia Orleańskiego do złożenia
na posiedzeniu oświadczenia o małżeństwie. Równocześnie —
ponieważ sprawa papierów nie mogła być dłużej odkładana —
regent domagał się, bym przybył na posiedzenie Rady. Wzdragałem się, lecz regent obawiał się jakiejś niespodzianki ze strony
tych, których nazywano „starym dworem"; należeli oni do koterii wrogiej księciu Orleańskiemu i to właśnie dla tej przyczyny
regent nie mógł ogłosić obu małżeństw równocześnie. Dyskutowaliśmy więc nad tym, jak mam głosować w sprawie papierów,
i po długich debatach ustąpiłem przed wolą księcia, który chciał,
bym brał udział w Radzie z powodu deklaracji o małżeństwie
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króla. Zrozumiałem, że cokolwiek bym mógł powiedzieć przeciw
sprawie papierów, i tak przejdzie, a zmuszony przyjść na posiedzenie i zabierać głos, mogłem na ten raz powstrzymać się
od dyskusji i krótko głosować przeciw propozycji. Książę Orleański zadowolił się tym, błagałem go jednak usilnie, by przyjął do
wiadomości, że zgadzam się na takie ustępstwo z powodu deklaracji o małżeństwie, czemu miałem asystować na jego tak
wyraźne życzenie. W dalszym ciągu perswadowałem mu, że musi
przystać, że albo się będę sprzeciwiał, przytaczając wszystkie
moje racje, sprawie, którą chce przeprowadzić, a której honor
i sumienie nie pozwalały mi popierać, albo by mi nakazał powstrzymać się od wzięcia udziału w naradzie, gdzie sprawa ma
być przedstawiona, jak to już wielekroć czynił, zawsze bez mego
sprzeciwu i bez tego, by ktokolwiek się domyślił prawdziwego
powo?lu mej nieobecności. Tak więc ta umowa między nami ponownie została zatwierdzona i znalazłem się na tej ważnej naradzie, której mniej się obawiałem niż on, ale nie udało mi się
uspokoić jego obaw.
Kłopot, jak mi się zdaje, groził nam bardziej ze strony króla,
który, jak mówiłem, płoszył się bardzo przy niespodziankach.
Jakieś spojrzenie lub gest marszałka de Villeroy mogły go zmieszać, zaś to zmieszanie mogło mu nie pozwolić powiedzieć ani
słowa. Potrzeba było tymczasem słowa: „Tak", z jego strony
i zgody wyrażonej przez niego, gdyby zaś upierał się w milczeniu, cóż mogła uczynić Rada Regencji? I co wtedy będzie? Albo
jeżeli zagniewany naciskiem powie: „Nie!" — co robić i jak
wybrnąć? Te możliwe trudności sprawiły, że z księciem Orleańskim i kardynałem Dubois wielokrotnie odbywaliśmy konferencje. Wreszcie zostało postanowione, iż późnym rankiem tego dnia,
w którym po obiedzie miało się odbyć posiedzenie Rady, książę
Orleański zawezwie osobno księcia de Bourbon i biskupa Fréjus
[Fleury]; księcia de Bourbon — ponieważ z jego strony nie
trzeba było obawiać się niczego i przed którym tajemnica nie
mogła być w tym stanie rzeczy dłużej utrzymana, mógł zaś być
nawet dotknięty, że tak późno o niej się dowiaduje; biskupa zaś,
by mu pochlebić tym wyróżnieniem przed marszałkiem de Villeroy, a i mieć go pod ręką, gdy książę Orleański powie królowi
o projekcie małżeństwa; mógł bowiem pomóc regentowi swym
wpływem na króla. Książę de Bourbon był zdziwiony, lecz nie
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urażony i bardzo pożytecznym okazał się przy królu. Biskup
Fréjus przyjął wiadomość chłodno i zdawał się rozumieć, że tylko
potrzebie zawdzięcza to zwierzenie. Pochwalił związek wyrażając jakby zgodę na to, co książę de Bourbon w zupełności akceptował; uważał, że infantka jest jeszcze dzieckiem, co dla księcia
de Bourbon nie stanowiło żadnego powodu do zastrzeżeń, dodał
jednak, iż nie przypuszcza, by król się opierał lub był tym uradowany czy zagniewany. Obiecał być przy nim, gdy nowina
będzie mu oznajmiona, poza tym zachował się powściągliwie.
Zachowanie bezwzględnej tajemnicy, zwłaszcza przed marszałkiem de Villeroy, było im obu mocno zalecane. Wątpię na podstawie tego, o czym dowiemy się później, by biskup Fréjus jej
dochował, i sądzę, że popędził natychmiast do marszałka, by
w ten sposób zaskarbić sobie jego łaski, o które pozornie bardzo
zabiegał, o ile nie był zainteresowany w tym, by tego nie czynić.
Gdy nadeszła chwila otwarcia Rady, przybyliśmy wszyscy do
Tuilerii, gdzie książę Orleański, chcąc, by wszyscy już zdążyli
się zebrać, przybył ostatni i przed wejściem do króla opowiedział mi o rozmowie, jaką parę godzin przedtem odbył kolejno
z księciem de Bourbon i biskupem Fréjus. Wiercił się trochę
w gabinecie Rady, jak człowiek niezbyt odważny, który ma za
chwilę ruszyć do szturmu. Nie spuszczałem go z oka i widząc,
w jakim jest stanie, byłem niespokojny. W końcu wszedł do
króla, poszedłem za nim; spytał, kto jest w gabinecie, a kiedy
się dowiedział, że nie ma biskupa Fréjus, posłał po niego. Bałamucił, jak mógł, przez jakiś czas, wreszcie wszedł do gabinetu,
gdzie był książę de Bourbon, który przyszedł wtedy, gdy książę
Orleański zatrzymał się w komnacie, marszałek de Villeroy i paru
ludzi pałacowych, jak młodszy guwerner itp. Pozostałem w pokoju i kipiałem z niecierpliwości z powodu marudzenia biskupa
Fréjus, co nie wydawało mi się dobrą wróżbą. Wreszcie przybył
z miną skwapliwą, jak człowiek wzywany, który kazał na siebie
czekać. Po bardzo krótkiej chwili z gabinetu wyszli postronni
ludzie, to znaczy, że pozostali tam tylko książę Orleański, kardynał Dubois, który wszedł wraz z nim, książę de Bourbon,
Marszałek de Villeroy i biskup. Wtedy, jako jedyny z spośród
osób mego stanu i członków Rady w tym pokoju, zaspokoiłem
swą ciekawość świadomością, iż przystąpili już do dzieła, i wró-
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ciłem do gabinetu Rady, nie oddalając się jednak od drzwi, którymi wszedłem przed chwilą.
Niedługo potem podeszli do mnie kolejno marszałkowie de Villars, d'Estrées i d'Huxelles, zdziwieni tajemną konferencją odbywającą się w gabinecie króla. Pytali, czy nie wiem, co by to było.
Odpowiedziałem, że nie mniej od nich jestem zdziwiony i tak
jak oni nie wiem o niczym. Dobry kwadrans wszyscy trzej rozmawiali ze mną, tak mi się przynajmniej zdawało, gdyż czas
bardzo mi się dłużył, a przewlekanie się tej konferencji sprawiało, iż obawiałem się czegoś bardzo niedobrego i niepokojącego.
W końcu marszałek de Villars powiedział: „Wejdźmy tam tymczasem; równie dobrze możemy być tam, jak tu" — i po tych
słowach weszliśmy do komnaty królewskiej, gdzie zastaliśmy
tylko jego ludzi i młodszych guwernerów. Minęło zaledwie parę
minut, odkąd tam byliśmy, gdy drzwi od gabinetu uchyliły się,
nie wiem ani dlaczego, ani jak, gdyż rozmawiałem z marszałwiem d'Estrées plecami do nich obrócony; lekki szmer sprawił,
że odwróciłem się i ujrzałem marszałka d'Huxelles wchodzącego
do gabinetu. Natychmiast marszałek de Villars, który był razem
z nim, powiedział nam: „On wchodzi, dlaczego i my nie mielibyśmy wejść?" — i weszliśmy wszyscy trzej. Król odwrócony
był plecami do drzwi, przez które wkroczyliśmy; książę Orleański stał naprzeciw, bardziej czerwony niż zwykle; książę de Bourbon obok niego, obaj z minami bardzo wydłużonymi; kardynał
Dubois i marszałek de Villeroy na wskos; a biskup Fréjus tuż
obok króla, trochę bokiem, tak że widziałem go z profilu, z miną,
która zdała mi się być zakłopotana. Pozostaliśmy tak, jak weszliśmy, za królem; ja zupełnie z tyłu. Wyciągnąłem na chwilę
głowę, by go dojrzeć z boku, lecz natychmiast ją cofnąłem, gdyż
zobaczyłem, że król jest czerwony, z oczami, a przynajmniej
z tym okiem, jakie dostrzec zdołałem, pełnym łez. Żaden z obecnych nie drgnął, gdyśmy weszli, ani się do nas nie odezwał.
Kardynał Dubois zdał mi się mniej zmieszany, choć bardzo poważny; marszałek de Villeroy potrząsał peruką jak zawsze, a w
każdym razie to uderzyło mnie w pierwszej chwili, gdy wszedłem. „No, śmiało, panie mój — mówił — trzeba zrobić to dobrowolnie." Biskup Fréjus pochylił się i mówił do króla półgłosem,
zaklinał go, jak mi się zdawało, choć słów nie słyszałem. Pozostali
trwali w bardzo ponurym milczeniu, my zaś, którzyśmy weszli
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ostatni, w wielkim zadziwieniu, szczególnie ja, bo wiedziałem,
o co chodzi. W końcu zdołałem wywnioskować, że król nie chce
iść na Radę Regencyjną i że nalegają nań w tej sprawie; nie
ośmieliłem się zrobić żadnego znaku księciu Orleańskiemu ani
kardynałowi Dubois, by się dowiedzieć czegoś więcej. Te zabiegi
trwały prawie kwadrans. W końcu, po jeszcze paru słowach wypowiedzianych do króla, cicho, biskup Fréjus oznajmił księciu
Orleańskiemu, że król pójdzie na Radę, jednak potrzebuje paru
chwil, by się uspokoić.
Słowa te przywróciły trochę pogody twarzom. Książę Orleański powiedział, że nie ma nic pilnego, cały świat tak jest stworzony, że musi czekać na swoją chwilę; wreszcie zbliżając się
i, wchodząc między biskupa i króla, powiedział do króla parę
słów półgłosem, a później rzekł głośno: „Król przyjdzie; sądzę,
że uczynimy dobrze pozostawiając go teraz." Wyszedł i my za
nim; pozostał tylko książę de Bourbon, marszałek de Villeroy
i biskup Fréjus. W drodze do gabinetu Rady zbliżyłem się do
księcia Orleańskiego, który wziął mnie pod rękę, pochylił się
do mego ucha, przystanął między drzwiami i powiedział, że król
na wzmiankę o swym małżeństwie rozpłakał się, że mieli wraz
z księciem de Bourbon i biskupem Fréjus największe trudności,
by uzyskać od niego zgodę, a potem ten sam wstręt okazywał
do pójścia na posiedzenie Rady, czego na końcu byliśmy świadkami. Nie miał czasu powiedzieć mi nic więcej i weszliśmy do
gabinetu Rady. Otóż, rzeczą pierwszej wagi było, by król sam
małżeństwo ogłosił lub przynajmniej był obecny, gdy deklaracja
zostanie odczytana, gdyż była to sprawa tak osobista, że nie mogło
się bez niego obejść. Ci, którzy wchodzili w skład Rady i pozostali
w gabinecie, zdziwieni długą i niezwykłą konferencją w gabinecie
króla, widząc nas wchodzących, zbliżyli się z zaciekawieniem, nie
ośmielając się jednak pytać, co to było; wszyscy wyglądali na
przejętych. Książę Orleański zabawiał, jak mógł, to jednych, to
drugich, mówiąc, że król zaraz ma nadejść. Trzej marszałkowie
i ja, którzyśmy wrócili z księciem Orleańskim, rozeszliśmy się,
nie zbliżając się specjalnie do nikogo. Nie trwało to długo. Król
wkroczył z księciem de Bourbon, marszałkiem de Villeroy i natychmiast zajęto miejsca. Kardynał Dubois, który nie wchodził
już do Rady Regencyjnej od chwili, kiedy nałożył czerwoną piuskę, odszedł natychmiast po opuszczeniu gabinetu królewskiego.

316

Gdy Rada zasiadła, wszyscy skierowali wzrok na króla, który
miał oczy czerwone i zapłakane i minę bardzo poważną. Parę
chwil trwało milczenie, a przez ten czas książę Orleański powiódł
spojrzeniem po całym towarzystwie, które zamarło w oczekiwaniu; później, zatrzymując je na królu, zapytał, czy zechce wyrazić zgodę na wzięcie udziału w naradzie w sprawie jego małżeństwa. Król potwierdził sucho i dość cicho, jednak tak, że zdołało
go usłyszeć cztery czy pięć osób siedzących po jego obu stronach,
i natychmiast książę Orleański złożył oświadczenie o małżeństwie i o bliskim przyjeździe infantki, dodając natychmiast, jak
odpowiedni i ważny jest ten związek, który połączy dwie gałęzie
królewskie tak bliskie, po przykrych okolicznościach, które zbliżenie to osłabiły. Mówił krótko, lecz nerwowo, miał dar słowa;
następnie poprosił o oddawanie głosów; można sobie wyobrazić,
jakie były. Prawie nikt nie uzasadniał swego prócz marszałków
de Bezons i d'Huxelles, którzy dorzucili parę słów; biskup Troyes
i marszałek d'Estrées trochę więcej. Marszałek de Villeroy wyraził zgodę w dwu słowach, dodając z miną zmartwioną, że wielka to szkoda, że infantka jest tak młoda. Mówiłem więcej niż
ktokolwiek inny, lecz wstrzemięźliwie. Hrabia Tuluzy wyraził
zgodę w dwu słowach i chętnie. Książę de Bourbon również;
później książę Orleański mówił jeszcze trochę o jednomyślności
w głosowaniu, której się spodziewał, gdy chodziło o małżeństwo
tak odpowiednie, co jeszcze trochę rozwinął. Następnie, zwracając się do króla, skłonił się i z twarzą uśmiechniętą, jakby
zapraszając go, by przybrał podobny wyraz, powiedział doń:
,,Oto więc, Wasza Królewska Mość, małżeństwo Waszej Miłości
zostało zatwierdzone i przeszło, a wielka sprawa została pomyślnie załatwiona." Następnie zaraz kazał zreferować sprawę papierów, która przeszła z widocznym żalem całego zgromadzenia,
a w której wotowałem przeciw, w dwu słowach, tak jak to było
uzgodnione z księciem Orleańskim.
Po skończeniu narady każdy odszedł, nie bardzo łącząc się
w grupy z innymi. Z łatwością dostrzegłem, że większość pochwala związek z Hiszpanią, lecz martwi się młodym wiekiem
infantki, co tak bardzo opóźniało nadzieję na potomków, kiedy
król mógłby już zostać ojcem; zauważyłem też innych, którym
nic się nie podobało, takich jak marszałkowie de Villeroy, Villars,
Huxelles i skrycie Tallard.
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SAINT-SIMON AMBASADOREM W HISZPANII (1721—1722)

[Pomimo paru intryg Dubois, który w owym czasie został arcybiskupem Cambrai i kardynałem, Saint-Simon wyjeżdża do Hiszpanii 23 października 1721 roku i w miesiąc potem podpisuje układ o małżeństwie.
Przy tej okazji daje szereg ciekawych uwag o dworze madryckim i królewskiej parze.]

Gdy zaraz po przybyciu pokłoniłem się po raz pierwszy królowi Hiszpanii, byłem tak zaskoczony jego widokiem, że musiałem
przywołać na pomoc całą przytomność umysłu, by się opanować.
Nie znalazłem żadnych rysów księcia Andegaweńskiego, które
starałem się odszukać w jego twarzy bardzo wydłużonej, zmienionej, jeszcze mniej otwartej, niż kiedy był we Francji. Był
mocno przygarbiony, skurczony, z brodą wysuniętą do przodu,
bardzo oddaloną od piersi, ze stopami płaskimi, dotykającymi
się i ocierającymi, gdy chodził, chociaż chodził prędko, a kolana
miał rozstawione przynajmniej o stopę jedno od drugiego. Słowa,
którymi mnie zaszczycił, były dobrze powiedziane, chociaż jednak każde było właściwe, to wlokły się za sobą dziwnie, a mówił
je z miną tak niemądrą, że byłem tym aż zmieszany. Surdut bez
żadnych ozdób, z czegoś w rodzaju brązowego sukna, ponieważ
wybierał się na polowanie, nie przydawał mu wyglądu ani postawy. Nosił perukę zaplecioną, zsuniętą w tył; na surducie niebieską wstęgę orderu [Sw. Ducha], której nigdy i przy żadnej
okazji nie zdejmował, tak że nie widać było Złotego Runa, które
nosił na szyi na czerwonej wstędze, prawie zawsze zakrytej krawatem i wstęgą orderową. Spodziewałem się czegoś zupełnie
innego.
Królowa, którą ujrzałem w kwadrans później, jak już wspomniałem wyżej, przeraziła mnie swą twarzą poznaczoną, pokie-
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reszowaną, zeszpeconą niezwykle przez ospę. ówczesny strój
kobiecy, różniący się całkowicie od dawnego, wymyślony przez
księżnę Orsini, jest korzystny dla dam młodych i zgrabnych, ale
fatalny dla innych, których wiek i figura jeszcze się w nim
uwidoczniają. Królowa była jakby utoczona, wówczas szczupła
jednak o piersiach i ramionach pięknie ukształtowanych, dość pełnych i bardzo białych, tak samo jak i ręce; figura wysmukła
dobrze zbudowana, stan długi, dołem bardzo drobna i filigranowa, wzrostu nieco wyższego niż średni; mówiła bardzo dobrze
po francusku, z lekkim akcentem włoskim, językiem pięknym
wytwornym i nie szukając wyrazów; głos i wymowę miała bardzo miłą. Wdzięk czarujący, stały, naturalny, bez najmniejszej
pozy, towarzyszył zawsze jej rozmowie i zachowaniu i zmieniał
się stosownie do tematu. Łączyła wyraz dobroci, nawet uprzejmości, zawsze właściwy, z umiarem, często miłą poufałość z dumą i majestatem, które nie opuszczały jej nigdy. Wszystko to
sprawiało, że kiedy ktoś miał zaszczyt widzieć ją bardziej prywatnie, lecz zawsze w obecności króla, jak o tym opowiem później, czuł się w jej towarzystwie zupełnie swobodnie, nie mogąc
jednak zapomnieć, kim jest, a do twarzy jej szybko przywykał.
W rzeczy samej, po parokrotnym widzeniu się z nią łatwo było
odczuć, że musiała posiadać urodę i czar, których okrutna ospa
nie zdołała całkowicie zatrzeć. Ta dygresja, w wartkim potoku
początkowych mych działań jako ambasadora, byłaby zbyt długa, gdybym dodał jeszcze coś więcej; trzeba jednak stwierdzić
w jednym słowie to, co w innym miejscu będzie szerzej opowiedziane, że dzień i noc, przy pracy, na audiencjach, w czasie zabaw, modłów, król i królowa nie rozstawali się nigdy, nawet na
chwilę, z wyjątkiem uroczystych audiencji udzielanych przez
każde z nich oddzielnie, posłuchań udzielanych przez króla publicznie i Rady Kastylii oraz publicznych nabożeństw. Wszystko
to zostanie wyjaśnione gdzie indziej.
Grimaldo, rodowity Hiszpan, przypominał Flamandczyka. Był
tęgi, jasny, mały, tłusty, brzuchaty, o twarzy czerwonej, oczach
niebieskich, żywych, wyrazie twarzy znamionującym dowcip i finezję, a przy tym dobroć. Choć na tyle otwarty i szczery, na
ile pozwalało zajmowane przezeń stanowisko, był wielkim komplemenciarzem, grzecznym, uprzejmym, lecz w głębi duszy równie pysznym jak nasi sekretarze stanu; z dwoma małymi łapkami
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przyklejonymi jakby do grubego brzuszka, a choć prawie nimi
nie poruszał ani ich nie składał, gestykulacją swą podkreślały
jego słowa; wszystko to tworzyło powierzchowność, przed którą
należało mieć się na baczności. Był to człowiek zdolny, o umyśle
rozległym, doświadczony, szlachetny i prawy, szczerze przywiązany do króla i dbający o jego interesy, przy tym zręczny
dworak, zawsze stawiający sobie jako zasadę bliskie stosunki
z Francją.
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MAULÉVRIER, STAŁY AMBASADOR FRANCJI
W MADRYCIE

Po pewnej zwłoce i omówieniu wszystkich ministrów cudzoziemskich trzeba w końcu dojść do pana de Maulévrier. W ciągu
całego mego życia nie miałem z nim nic wspólnego ani pośrednio, ani bezpośrednio, ani też z nikim, kto by miał z nim cokolwiek do czynienia, poza jednym razem, gdy spotkałem go w Madrycie. Jedynym człowiekiem z bliskich mu, którego widziałem
i znałem, był ksiądz de Maulévrier, jego wuj, jalmużnik nieboszczyka króla, o którym już była czasami mowa i z którym łączyły
mnie zawsze jak najlepsze stosunki. Nie wiem więc, czym mogłem się narazić człowiekowi całkowicie mi nie znanemu, który
bez mej zgody nie byłby dostąpił zaszczytu występowania w charakterze ambasadora królewskiego. Już w Paryżu wiedziałem,
iż bardzo mu się nie podobało, że miałem przybyć do Hiszpanii,
i jak już mówiłem, że nie wyznaczono do tego księcia de Villeroy
czy de la Feuillade. Postanowiłem ignorować tę bezczelność
i postępować z nim tak, jakbym był z niego zadowolony. Znalazłem człowieka uprzedzająco uprzejmego, bardzo milczącego,
pełnego rezerwy i dość szybko spostrzegłem, iż w tej grubej
butli nie ma nic poza humorami, wulgarnością i głupotą. Nie
mam pojęcia, skąd ksiądz Dubois wytrzasnął tak nieoskrobane
bydlę.
Przydał mu do towarzystwa kupczyka, który stał się z czasem
małym finansistą, nazwiskiem Robin, o wyglądzie odpowiadającym bardzo dobrze nazwisku. Miał on kierować Maulévrierem
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w sprawach handlowych, lecz tak się stało, że był jego kierownikiem we wszystkim i bez Robina Maulévrier nic by nie zdołał
przeprowadzić. Tak więc kiedy Robin, który był obdarzony
i sprytem, i rozsądkiem, bardzo chciał być wysłany do króla, by
zawieźć mu jego kontrakt ślubny, nie ośmieliłem się pozbawić
Maulévriera jego mentora, choć obaj mnie o to prosili. Zadowoliłem się powiadomieniem kardynała Dubois o mej odmowie nie
tłumacząc przyczyny. Kardynał nie był równie wstrzemięźliwy
w swej odpowiedzi. Podziękował mi za to, że odmówiłem, i dodał dowcipnie, że Robin był Apollinem, bez którego Maulévrier
nie zdołałby tworzyć wierszy. W parę dni po moim przybyciu
udałem się doń z ceremonialną wizytą. Nie wiem, czy przez nieświadomość, czy też była to zasadzka, dość że chciał podać rękę
mym dzieciom. Spostrzegłem to dość wcześnie, by mu przeszkodzić.
Głupota Maulévriera była przyczyną jego doskonałych stosunków z Grimaldem, gdyż bez żadnych ceremonii pokazywał mu
wszystkie depesze, jakie otrzymywał z dworu. Nic wygodniejszego dla ministra Hiszpanii! Uprzedziłem o tym kardynała Dubois,
nie dodając żadnych komentarzy; odpowiedział mi, że nic o tym
nie wiedział i jedynym lekarstwem, jakie widzi na to, jest pilnować się i nie pisać do Maulévriera nic, czego nie mógłby wiedzieć Grimaldo.
Wyjaśniłem gdzie indziej jego postępowanie wobec mnie przy
podpisywaniu umowy ślubnej. Gdybym zechciał bawić się w opisywanie wszystkich popełnionych przez niego głupstw, byłoby
to zbyt długie i nudne. Mimo to co dzień ukazywałem mu jednakową twarz i te same względy należne jego stanowisku. Prawie
codziennie przychodził do mnie bez żadnego skrępowania, bardzo często na obiad i równie często towarzyszył mi do pałacu
królewskiego. Ci, którzy widzieli lub wiedzieli o tym, co zaszło
przy podpisywaniu kontraktu, i nienawidzili go lub żywili dlań
Pogardę, podziwiali moją cierpliwość i spokojną wzgardę. Ponieważ postanowiłem nie złościć się, a przede wszystkim nie
bawić towarzystwa naszym kosztem, zawsze obracałem w żart to,
co mi o nim mówiono, dodając, że to najpoczciwszy w świecie
człowiek.
Jego nieokrzesanie, humory i głupota ściągnęły nań nienawiść
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niezwykłą i ogólną. Nie widywał nikogo i szczerze zwierzył się
w pałacu wszystkim tym panom, że woli być sam niż widzieć
Hiszpanów. To grubiaństwo, potwierdzane mi przez wszystkich
których nim częstował, jest wprost nieprawdopodobne. Ganił
wobec nich miejscowe zwyczaje i obyczaje, maniery, mówiąc, że
są śmieszne; nie pochwalał niczego, nawet rzeczy najpiękniejszych, takich jak budynki, święta itp., uważał je za brzydkie
i znajdował przyjemność w mówieniu im tego. Posuwał się tak
daleko, że nie wstydził się okazywać jasno i często, że nie może
znieść ani Hiszpanii, ani Hiszpanów. Większość panów obracała
się doń w pałacu po prostu plecami; widywałem go tam odosobnionego i osamotnionego pośród dworu.
Choć o tych grubiaństwach mówiono mi ze wszystkich stron,
sądziłbym, że jest w tym nieco przesady, gdyby nie jedno z najgorszych, którego sam byłem świadkiem, bardzo zawstydzonym.
Było to w Lennie, w wilię ślubu, kiedy po przebyciu ospy po
raz pierwszy przyszedłem pokłonić się królowi i królowej. Czekałem na ten zaszczyt w małym pomieszczeniu znajdującym się
przed ich osobistymi apartamentami, wraz z Maulévrierem i pięcioma czy sześcioma grandami hiszpańskimi, z którymi rozmawiałem. W tym samym pokoju na szczycie bardzo długiej drabiny stał człowiek przyczepiając jakiś dywan. I oto nagle odzywa
się Maulévrier z pogardliwą miną: „Patrzcie na tego bydlaka na
górze; jakżeż jest niezgrabny; bo też to jest Hiszpan!" I natychmiast zaczyna rzucać obelgi. Ja, bardzo zdziwiony, staram
się go zagadać, ci panowie przypatrują mi się pilnie. Nie zważając na to, Maulévrier ani myśli przerwać. „Ty hiszpański
bydlaku, chciałbym widzieć, jakbyś za te swoje wysiłki zleciał
z góry i kark skręcił; zasłużyłeś na to; dałbym dwa pistole, by to
widzieć!" Doprawdy, tak oniemiałem, że nie zdołałem wydusić
jednego słowa, by przerwać tę piękną przemowę: „Ech, ty bydlaku hiszpański! Ty głupia niezdaro! No, patrzcie tylko, co to za
niezgraba!" Słuchałem, jakby nie wiedząc już, co słyszę i gdzie
się znajduję. Panowie ci na taki wybryk wybuchnęli śmiechem,
mówiąc: „Markiz de Maulévrier zawsze nas wychwala!" Chciałbym być w tej chwili w mej wsi. Słowa te nie powstrzymały
wcale Maulévriera; gadał dalej. Wreszcie zawołano mnie do pokoju, gdzie znajdowali się król i królowa. Myślę, że po moim
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odejściu panowie ci nie dotrzymywali długo towarzystwa
tak wyuczonemu ambasadorowi; prócz nienawiści to jego
biaństwo zjednało mu wzgardę, a jego sknerstwo, nędzny
ubogie pojazdy ostatecznie go pogrążyły. Jednak raz czy
raczył mnie bardzo dobrym i obfitym obiadem.

temu
grustół,
dwa
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ŻYCIE CODZIENNE KRÓLA I KRÓLOWEJ HISZPAŃSKIEJ

Król i królowa mieli zawsze jeden wspólny apartament i jedno
łoże, takie, jakie opisałem, kiedy byłem tam przyjęty wraz
z Maulévrierem, kiedy przynieśliśmy im wiadomość o wyjeździe
z Paryża późniejszej księżnej Asturii. Gorączka, choroby, jakie
mogli mieć oboje, poród wreszcie, nigdy nie zdołały na jeden
dzień ich rozdzielić; zaś zmarła królowa, gnijąca od skrofułów,
nie była opuszczona ani razu przez swego męża prócz ostatnich
dni przed śmiercią. O dziewiątej godzinie rano firanki rozsuwała
assafeta*, za którą szedł jedyny pokojowiec, Francuz, niosąc nakrycie i czarę z szodonem. Hyghens w czasie mej rekonwalescencji po ospie wytłumaczył mi, co to jest, i sam sporządził mi
go raz, bym tego spróbował. Jest to lekkostrawna mieszanka
bulionu, mleka, wina, którego dodaje się najwięcej, jednego lub
dwu żółtek, cukru, cynamonu i odrobiny goździków. Jest to płyn
biały o smaku bardzo mocnym z przymieszką słodyczy. ,Nie uczyniłbym z tego mego stałego napoju, prawdą jest -jednak, iż nie
jest on przykry. Jeżeli się chce, można do tego dodać skórki
z chleba lub czasem grzanek i wtedy jest to rodzaj zupy, w przeciwnym wypadku łyka się to jak bulion. Właśnie taki szodon
pijał król hiszpański. Jest to płyn gęsty, lecz bardzo rozgrzewający i doskonały jako środek wzmacniający po ubiegłej nocy czy
przed nocą następną.
W czasie gdy król spożywał to małe śniadanie, assafeta przynosiła królowej przybory potrzebne do haftowania, nakładała
szlafroki Ich Miłościom i kładła na łóżko część papierów leżących
*Assafeta, po hiszp.: azafata — dama dworu królowej.
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na sąsiednich krzesłach, następnie wycofywała się wraz z lokalni odnoszącym to, co przyniósł. Ich Królewskie Mości odmawiały wtedy poranne modlitwy. Grimaldo, wiedząc, o której godzinie
miał przyjść, a dodatkowo powiadomiony w swej cavachuelà
pałacowej, szedł do Ich Królewskich Mości i wchodził do pokoju.
Czasami dawali mu znak, gdy wszedł, by poczekał chwilę; następnie wzywali go, gdy zakończyli modlitwy, gdyż nie było
nikogo innego, a pokój sypialny był bardzo mały. Tam Grimaldo
rozkładał swoje papiery, wyciągał z kieszeni przybory do pisania i pracował wraz z królem i królową, której haft nie przeszkadzał wypowiadać swego zdania. Praca ta zajmowała więcej lub
mniej czasu, zależnie od spraw czy od rozmów. Grimaldo wychodził zabierając swe papiery, zostawiał pokój sąsiedni pusty,
a w następnym jednego służącego, który, widząc, że opuszcza
pokój, wchodził do pustego pokoju i szedł uprzedzić assafetę,
która natychmiast przychodziła podać pantofle i szlafrok królowi. Następnie król przechodził sam do pustego pokoju i udawał
się do gabinetu, w którym się ubierał, obsługiwany przez trzech
lokajów Francuzów, zawsze tych samych, oraz przez księcia
del Arco czy markiza Santa-Cruz, a często przez obu, przy czym
nikt poza wymienionymi nie asystował mu przy ubieraniu. Gdy
był już zupełnie gotów, jeden z lokajów szedł do salonu zwierciadlanego wezwać ojca Daubenton, który przychodził do króla
do gabinetu; lokaj natychmiast zabierał pozostałości po ubraniu
i więcej się już nie pokazywał. Jeżeli król dawał znak głową dwu
panom, którzy asystowali mu przy ubieraniu, opuszczali również
komnatę; zdarzało się to jednak tylko czasami, zazwyczaj pozostawali przy drzwiach, król zaś obok okna konferował z ojcem
Daubenton.
Kiedy król wychodził, by się ubierać, królowa sama przy pomocy assafety nakładała obuwie, a następnie szlafrok. Była to
jedyna chwila, kiedy mogła na osobności mówić do królowej,
a królowa do niej; nie trwało to jednak dłużej niż parę minut.
Gdyby chwila ta przeciągnęła się dłużej niż zwykle, król zainteresowałby się przyczyną tej zwłoki. Królowa przechodziła przez
ów pusty pokój wchodząc do wielkiej ubieralni, gdzie czekała
już na nią przygotowana toaleta.
Ochmistrzyni dworu, dwie damy dworu, dwie seniory honorowe, zmieniające się co tydzień, i kamerystki stały wokół niej,
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czasem jeszcze jakieś damy dworu czy seniory honorowe, które
nie miały służby w tym tygodniu, lecz to zdarzało się rzadko.
Gdy król skończył swoją konferencję z ojcem Daubentonem
a zwykle trwała ona krótko, szedł towarzyszyć królowej przy
ubieraniu, w towarzystwie dwu panów, tych samych, którzy
podczas rozmowy z ojcem Daubenton stali przy drzwiach, czy
to w gabinecie, czy na zewnątrz. Dzieci przychodziły również
asystować przy toalecie, a z nimi wchodził jedynie guwerner,
zaś od ślubu księcia Asturii, również księżna Asturii, książę
Popoli i księżna Monteillano, czasem też jakaś dworka księżnej.
Kardynałowi Borgia przysługiwał również ten przywilej i często
z niego korzystał. Markiz di Villena miał go także, lecz urażony
tym, iż musiał się ograniczyć do tego jednego, i pozbawiony
wszystkich innych, prawnie związanych z jego stanowiskiem,
prawie nie pokazywał się w ubieralni królowej. Polowanie, wyjazdy, piękne stroje króla i królewskich dzieci były tematem
rozmów. Od czasu do czasu królowa mówiła parę słów reprymendy swym damom dworu, czy to za brak pilności, czy też
z racji ich stosunków, czy zbyt małej pobożności, gdyż trzymała
je bardzo krótko, nie pozwalając na zbyt światowe życie ani na
nieodpowiednie stosunki; zaś chcąc być z nią dobrze, trzeba było
często u niej się pokazywać, nie wylegiwać się zbyt długo po
porodzie ani zbyt często czuć się słabą, a przede wszystkim odbywać praktyki pobożne przynajmniej co tydzień. Często również kardynał Borgia rozweselał toaletę, stając się przedmiotem
żartów, do czego był bardzo stosowny. Toaleta trwała dobre
trzy kwadranse; król stał cały czas i wszyscy, którzy przy niej
asystowali.
Gdy wychodzono już, król uchylał drzwi od salonu znajdującego się między garderobą i salonem grandów, w którym zbierał
się dwór, i wydawał rozkazy nielicznym osobom, które po nie
przyszły, następnie szedł do królowej do tego pokoju, o którym
przed chwilą wspomniałem, że tak często był pusty. Była to
właśnie pora prywatnych audiencji udzielanych ministrom mocarstw zagranicznych oraz panom i innym poddanym, którym
udało się je uzyskać. Posłowie zagraniczni i poddani zwracali
się w tej sprawie do de la Roche'a. Odbierał on rozkazy króla,
wydawał polecenia, powiadamiał, kogo należało, i wprowadzał
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jednego po drugim do salonu zwierciadlanego, gdzie audiencje
zawsze się odbywały, sam zaś się wycofywał.
Raz w tygodniu, w poniedziałek, odbywały się audiencje publiczne — zwyczaj, którego nigdy zbytnio nie można się nachwalić, jeżeli żaden uboczny wzgląd go nie zepsuje. Król, miast
uchylić drzwi, o których mówiłem, otwierał je szeroko, wydawał
rozkazy na progu i natychmiast przechodził cały swój apartament w asyście swego dworu, który w tych dniach bywał dość
liczny, udając się aż do sali, gdzie odbywały się publiczne audiencje dla ambasadorów oraz uroczystość nadawania grandom prawa nakrywania głowy. Wszyscy ustawiali się tak jak przy tych
okazjach, których ceremoniał i porządek ustawiania się opisałem
już w innym miejscu. Na audiencji publicznej jednak król zasiada w fotelu, za stołem, po prawej zaś ręce ma papier i przybory do pisania. Nakrywa głowę i wszyscy grandowie za nim.
Wtedy de la Roche, trzymając w ręce listę, otwiera drzwi znajdujące się naprzeciw tych, którymi wszedł król ze swym dworem, i głośno wywołuje pierwszego na liście. Ten wchodzi, składa królowi głęboki ukłon przy wejściu, drugi na środku sali,
następnie klęka przed królem, z wyjątkiem księży, którzy zdejmują piuskę i przyklękają dochodząc do króla, a drugi raz kończąc posłuchanie, mówią zaś w pozycji stojącej, pochyleni. To
król każe im się podnieść z klęczek; wszyscy inni mówią klęcząc
aż do końca. Mówi się do króla tak długo, jak się ma ochotę,
o tym, o czym się chce, o kim się chce i jak się chce, i podaje się
mu swoje życzenia na piśmie. Jednak Hiszpanie nie są podobni
do Francuzów; są umiarkowani, dyskretni, lakoniczni. Gdy jeden
kończy, wstaje, całuje rękę króla, składa głęboki ukłon i odchodzi, nie kłaniając się już więcej, tymi samymi drzwiami, którymi
wszedł. Wówczas la Roche wywołuje następnego i w ten sam
sposób wszystkich.
Kiedy ktoś chce mówić z królem sam na sam, a jest dobrze
znany, nie odmawia mu się tego i po wywołaniu la Roche, nie
ruszając się z miejsca, odwraca się do grandów i mówi tym samym tonem, którym wywoływał: „Audiencja jest tajna." Wtedy
grandowie zdejmują kapelusze, przechodzą szybko przed królem
składając mu ukłon i drzwiami, którymi weszli, wycofują się
do sąsiedniego pokoju. Kapitan straży królewskiej zostaje przy
drzwiach z głową nieco wysuniętą, by móc widzieć króla i tego,
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który doń mówi, i jest sam z królem w pokoju, gdzie oprócz
niego nie ma nikogo. Gdy tylko wstaje, kapitan straży widzi to
i wraca do pokoju wraz ze wszystkimi; każdy zajmuje znów
swoje miejsce. Nie widziałem nigdy audiencji publicznej bez
audiencji tajnej, a czasem i dwu lub trzech. Przez ten niedługi
okres, jaki spędziłem w Madrycie przed ślubem, grandowie zaprosili mnie, bym asystował podczas audiencji jako książę i korzystał z tych samych przywilejów, które im przysługiwały.
Uczyniłem to. Po powrocie ze ślubu miałem już do tego podwójne prawo jako książę i par Francji i jako grand hiszpański.
Mój drugi syn po ceremonii nakrywania głowy również znalazł
się tam ze mną. Po zakończonej audiencji odprowadza się króla
tak, jak mu się towarzyszyło przedtem. Wchodząc i wychodząc
w obrębie pałacu, przy jakiejkolwiek było to okazji i w jakimkolwiek czasie, król nigdy nie nakrywał głowy. Tak samo podczas audencji publicznych ambasadorów i ceremonii nakrywania
głowy dla grandów.
O tej samej porze Rada Kastylii przychodzi do pałacu zdawać
królowi sprawozdania ze spraw osądzonych w ciągu tygodnia.
Wydaje mi się, że wytłumaczyłem już, jak się to odbywa, nie
będę więc tego powtarzał. Trwa to, wraz z krótkim czasem
poświęconym na pracę, co następuje zaraz potem w innym pokoju, kiedy król konferuje z przewodniczącym Rady Kastylii
najwyżej półtorej godziny, lecz i to rzadko, zaś audiencja publiczna trwa najdłużej trzy kwadranse. Są to chwile tym cenniejsze dla królowej, że w ciągu tygodnia miała dla siebie tylko
te, i to jedynie wtedy, gdy król był w pałacu albo w Retoro,
gdyż poza Madrytem nie było nigdy audiencji ani dla Rady Kastylskiej, ani publicznych. I tak w Eskurialu, w Balsaim za moich
czasów, a w Saint-Ildephonse później, w Prado, w Aranjuez
królowa miała dla siebie tylko i wyłącznie chwilę nakładania
trzewików po wyjściu z łoża.
Zapomniałem dodać, że wszystko to, co nazywano dawniej,
lecz nie teraz, we Francji, ludźmi szlachetnego urodzenia i wojskowi wysokich rang idą na te audiencje publiczne. Podczas tych
audiencji król przyjmuje mnóstwo podań i memoriałów i rzuca
na stół, a la Roche niesie je za nim do apartamentów prywatnych; lecz król zawsze parę wkłada do kieszeni lub zabiera sam.
Tak się działo początkowo i z naszymi suplikami, ale zwyczaj ten
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upadł, jak to widzimy, i był stosowany tylko w okresie regencji.
Król, po powrocie wprost do królowej lub spędziwszy z nią
samą jakiś czas, gdy nie ma audiencji, idzie z nią na mszę w towarzystwie tych samych osób, które towarzyszyły przy toalecie
królowej, a oprócz nich jeszcze dowódcy gwardii pełniący tego
dnia służbę. Cała droga prowadzi przez apartament aż do okratowanego miejsca w kościele, obok którego znajdował się ołtarz,
przy którym odprawia się dla pary królewskiej msza i gdzie komunikują oboje razem, a nigdy osobno, zwykle co tydzień; wtedy
wysłuchują tam drugiej mszy. Kiedy król się spowiadał, czynił
to po powstaniu z łóżka, przed toaletą królowej. Jeżeli był to
dzień, w którym król z całą ceremonią asystował przy mszy,
odbywało się to o tej samej porze; królowa szła przez prywatne
apartamenty, a król wraz ze swym dworem. Markiz de Santa-Cruz i książę del Arco uparcie nie bywali ani na skromnych
mszach, ani na ceremonialnych nabożeństwach; czasami tylko
markiz de Villena towarzyszył parze królewskiej podczas mszy,
gdy nie było ceremonialnego nabożeństwa i chciał mówić z królem, do czego zmuszało go stanowisko, jakkolwiek okrojone.
Po wysłuchaniu mszy lub wkrótce potem podawano obiad.
Opisałem już rozmaite usługi dam dworu królowej. W obiadach
tych nikt nie uczestniczył poza osobami, które przychodziły na
toaletę. Obiad odbywał się zawsze u królowej, tak jak i kolacja;
gdziekolwiek byli jednak król i królowa, mieli każde swoje oddzielne dania: król niewiele, królowa dużo, lubiła bowiem jeść
i jadała wszystko, a król zawsze to samo: jedną zupę, kapłony,
kurczęta, gołębie gotowane i pieczone i zawsze pieczony ozór
cielęcy. Ani owoców, ani sałat, ani serów, rzadko jakieś ciasta,
nigdy nic postnego, często jajka świeże lub pod różnymi postaciami, a pił tylko szampana, tak jak królowa. Po skończeniu obiadu
modlili się razem. Jeżeli było coś pilnego, Grimaldo przychodził
na krótkie sprawozdanie.
Mniej więcej w godzinę po obiedzie wychodzili przez oficjalne,
lecz bliskie wyjście, i małymi schodkami schodzili do karety, a po
powrocie wracali tą samą drogą. Panowie, którzy już z pewną
zażyłością pokazywali się na dworze, raz jedni, raz drudzy —
znajdowali się na przejściu i towarzyszyli im do karety. Bardzo
często widywałem ich w tych przejściach, gdy wyjeżdżali lub
wracali. Królowa zwracała się zawsze do nich w paru uprzej-
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mych słowach. W innym miejscu opowiem o polowaniu, zawsze
takim samym, na które jeździli codziennie, oraz do Maił i Atocha
dokąd bez ceremoniału udawali się w pewne niedziele i święta.
Po powrocie z polowania król wydawał rozkazy.
Jeżeli nie jedli podwieczorku w karecie, spożywali go teraz.
Dla króla przygotowywano kawałek chleba, wielki biszkopt,
wodę i wino, a dla królowej ciastka i owoce, w sezonie, czasami
ser. Książę i księżna Asturii i dzieci, w asyście takiej jak przy
toalecie, oczekiwali na nich w apartamentach prywatnych. To
towarzystwo wycofywało się po paru minutach. Grimaldo wchodził, pracował zwykle długo; były to godziny prawdziwej pracy.
Jeżeli królowa szła do spowiedzi, wtedy właśnie się to odbywało.
Poza spowiedzią ani ona, ani jej spowiednik nie mieli czasu ze
sobą rozmawiać. Gabinet, w którym przebywała z nim, przylegał do pokoju, w którym pracował król, a gdy uważał, iż spowiedź trwa zbyt długo, otwierał drzwi i przywoływał królową.
Po wyjściu Grimalda modlili się razem albo czytali rozprawy
na tematy duchowne, aż do kolacji. Była ona podana zupełnie
tak samo jak obiad. Jadano znacznie więcej dań francuskich niż
hiszpańskich, a nawet włoskich.
Po kolacji rozmowa albo modlitwa, sam na sam, zajmowała
im czas aż do godziny spoczynku, przy którym wszystko tak się
odbywało jak i przy wstawaniu, z tą różnicą, że przy toalecie
królowej nie asystowali jej księstwo Asturii ani infanci, ani kardynał Borgia. Trzeba zaznaczyć, że Ich Królewskie Moście Katolickie gdziekolwiek przebywały miały zawsze wspólną garderobę
i dwa sedesy stały obok siebie w każdym ich domu.
Owe dni, tak jednostajne, przechodziły podobnie we wszystkich miejscowościach, nawet w podróżach, i wszędzie żyli tak
samo, zawsze nierozłączni.
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CHARAKTER FILIPA V (1683—1746)

Filip V nie przyszedł na świat obdarzony jakimś wyższym
intelektem ani tym, co zwać się zwykło wyobraźnią. Chłodny,
milczący, smutny, wstrzemięźliwy, nie miał pociągu do żadnych
przyjemności prócz polowania; bał się towarzystwa, bał się samego siebie; działał mało, był zamkniętym w sobie samotnikiem,
z zamiłowania i z nawyku; rzadko wzruszał się innymi, jednak
posiadał przy tym we wszystkim rozsądek i jasny sąd, rozumiał
się dość dobrze na wielu rzeczach, potrafił być uparty, gdy się
do czegoś zabrał, i wówczas trudno go było od tego oderwać,
choć bardzo łatwo dawał sobą kierować i rządzić.
Był mało wrażliwy. W czasie swych kampanii wojennych stawał, gdzie go postawiono, chociażby pod najgorętszym ogniem;
nie przejmował się tym w najmniejszym stopniu i bawił się
patrząc, czy ktoś się boi. W miejscu zakrytym i poza zasięgiem
niebezpieczeństwa stał tak samo spokojnie, nie troszcząc się, że
może ucierpieć jego chwała. Na ogół lubił brać udział w dzia-.
łaniach wojennych, lecz z równą obojętnością wybierał się na
wojnę lub pozostawał w domu, a, obecny czy nieobecny, pozostawiał wszystko swym generałom, sam nic z siebie nie dając.
Niezmiernie pyszny, nie znosił sprzeciwu w żadnym ze swych
przedsięwzięć; wywnioskowałem, że lubił pochlebstwa, gdyż królowa chwaliła go bezustannie, nawet jego twarz, i podczas jednej
z audiencji, która zakończyła się rozmową, zapytała mnie, czy nie
uważam, że jest on bardzo piękny, najpiękniejszy ze wszystkich
ludzi, jakich znałem. Pobożność jego był to tylko wynik przyzwyczajenia, skrupułów, strachu, skrupulatności w przestrzeganiu pewnych przepisów przy zupełnej nieznajomości religii. Pa-
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pież był dlań Bogiem, jeżeli nie robił czegoś, co się królowi nie
podobało, jezuitów zaś uwielbiał całym sercem. Choć zdrowie
miał znakomite, ciągle pilnie śledził swój stan i zawsze się o nie
obawiał. Taki doktor jak Coctier Ludwika XI, wzbogacony przy
końcu swego życia, byłby stał się przy nim bogatą i potężną osobistością: na szczęście, lekarz króla był w pełni uczciwy i człowiek honoru, a ten, który po nim objął to stanowisko, był człowiekiem królowej, krótko przez nią trzymanym.
Filip V mniej miał trudności, jeżeli chodzi o dobre wysławianie się, niż lenistwa i nieufności do siebie. Z tej przyczyny był
tak powściągliwy i tak rzadko brał choćby najmniejszy udział
w rozmowie, pozostawiając to królowej i tym, którzy im towarzyszyli do Mail czy na audiencjach prywatnych; prawie zawsze
pozostawiał jej również trud rzucenia paru uprzejmych wyrazów osobom obecnym w czasie ich przejścia. Sam prawie się nie
odzywał; a przecież był to człowiek, który jak nikt umiał dojrzeć słabostki i śmiesznostki innych, najzabawniej i najlepiej
o nich opowiadać. Powiem o tym coś może niedługo. Widzieliśmy,
z jaką godnością i rozsądkiem odpowiedział mi na mojej prywatnej audiencji i jak właściwie umiał dobrać odpowiedni ton
i słowa mówiąc o jednym i drugim małżeństwie, a już to świadczy aż nazbyt wymownie, iż umiał doskonale się wypowiadać,
lecz prawie nigdy nie chciał się tym fatygować. W końcu udało
mi się go nieco oswoić i w czasie mych audiencji, które prawie
zawsze przechodziły w rozmowę, wiele razy słyszałem go mówiącego i rozumującego bardzo dobrze. Kiedy jednak było więcej
osób, odzywał się do mnie jednym słowem czy stawiał mi jedno
krótkie pytanie lub coś w tym rodzaju i nigdy nie brał udziału
w żadnej rozmowie.
Był dobry, niewymagający, poufały ze swymi ludźmi, a nawet
z niektórymi panami spoza dworu. Miłość do Francji emanowała z całej jego postaci. Zachował wielką wdzięczność i cześć
dla zmarłego króla, a czułość dla nieboszczyka delfina, szczególnie zaś dla następnego delfina, swego brata, po którego stracie
nie mógł się pocieszyć. Nie zauważyłem u niego żadnego zainteresowania dla kogokolwiek innego z rodziny królewskiej prócz
króla i nigdy nie wypytywał mnie o nikogo z dworu francuskiego,
poza jedyną księżną de Beauvillier, którą wspominał z przyjaźnią.
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ŚMIERĆ MARSZAŁKOWEJ DE CLERAMBAULT
I KSIĘŻNY ORLEAŃSKIEJ MATKI (1722)

Marszałkowa de Clérambault43 poślubiła w 1654 roku marszałka de Clérambault obdarzonego buławą osiemnaście miesięcy
wcześniej. Był on gubernatorem Berry i został kawalerem orderu
Sw. Ducha przy pierwszej wielkiej promocji dokonanej przez
nieboszczyka króla w roku 1661, a zmarł w 1665 w pięćdziesiątym siódmym roku życia, osierocając jedyną córkę, która wstąpiła do klasztoru, oraz dwu synów, o których wspominaliśmy
tu w związku z ich śmiercią w kawalerskim stanie. Marszałek
de Clérambault był to człowiek wybitny, dobry dowódca; piastował stanowisko naczelnego dowódcy kawalerii i był kiedyś bardzo modny pod nazwiskiem hrabiego de Palluau, nim przybrał
inne nazwisko, kiedy został marszałkiem Francji. Człowiek bardzo inteligentny, o umyśle światłym; miły, zabawny, przymilny
i giętki, posiadał zdolność dostosowania się; zawsze w dobrych
stosunkach z ministrami, w łaskach Mazariniego i ulubieniec towarzystwa, zawsze najlepszego. Żona jego, owdowiawszy, została
wychowawczynią córek wielkiego delfina i towarzyszyła królowej hiszpańskiej aż do granicy w charakterze damy dworu.
Była to jedna z najbardziej inteligentnych kobiet swego wieku,
o umyśle wszechstronnym, choć umiała to ukryć. Znała najlepiej
dawne ciekawe wydarzenia dworskie. Bardzo przy tym rozsądna
i najwytrwalej milcząca. Nauczyła się tego, kiedy w młodych
latach przez rok cały nie wypowiedziała ani jednego słowa
i w ten sposób wyleczyła się z bardzo poważnej choroby płuc.
Nigdy nie piła nic oprócz wody, i to bardzo niewiele. Często
również jej milczenie było wynikiem utajonej pogardy dla towarzystwa, w którym się znajdowała, i dla rozmów, jakie pro-
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wadzono. Kiedy jednak czuła się dobrze, była czarująca i nie
można było się od niej oderwać. Często widywałem ją taką w towarzystwie trzech lub najwyżej czterech osób, u kanclerzowej
de Pontchartrain, z którą była w wielkiej przyjaźni. Rozmowa
jej to był sam urok, wdzięk, dowcip, a przy tym całkowita swoboda. Światowa, bywała prawie stale na dworze w paradnych
toaletach, aż do czasu swej ostatniej choroby. Bardzo bogata
i skąpa. W drodze i na galeriach nosiła zawsze maskę z czarnego
aksamitu. Nigdy nie będąc piękną czy ładną ani nie mając do
tego żadnej pretensji, zachowała jeszcze płeć doskonale piękną
i utrzymywała, że od powietrza robią jej się na twarzy pryszczyki. Była jedyną osobą noszącą maskę, a kiedy spotykało się
ją i składało jej ukłon, nigdy nie zapomniała jej zdjąć, by oddać
powitanie. Lubiła bardzo grę, lecz grę towarzyską, niezbyt drogą,
przy której chętnie spędzałaby dnie i noce. Może zbyt się rozwodzę w tym opisie: może te ciekawostki poniosły me pióro.
Księżna Orleańska tym bardziej odczuła stratę swej starej
i serdecznej przyjaciółki, że wiedziała, iż są pewne znaki, które
wróżą, że ją przeżyje, lecz bardzo niedługo. W rzeczy samej
poszła za nią w bardzo krótkim czasie. Wodna puchlina, która
objawiła się późno, w ciągu bardzo niewielu dni poczyniła takie
postępy, że księżna przygotowała się na śmierć z wielką odwagą
i pobożnością. Prawie cały czas chciała mieć przy sobie dawnego
biskupa Troyes, brata marszałkowej de Clérambault, i mówiła
mu. „Eminencjo, oto osobliwą partię odegrałyśmy obie, marszałkowa i ja." Król przyszedł ją odwiedzić; przyjęła wszystkie sakramenta. Zmarła w Saint-Cloud, 8 grudnia, o czwartej rano,
mając prawie siedemdziesiąt jeden lat. Nie chciała być wystawiona w trumnie na widok publiczny ani nie życzyła sobie
uroczystych ceremonii w Saint-Cloud. Tak więc już 10 grudnia
została przewieziona do Saint-Denis w karecie poprzedzanej
i otoczonej przez paziów dwu stajni królewskich, strażą i szwajcarami księcia Orleańskiego oraz przez pieszych pokojowców
niosących pochodnie. Panna de Charolais oraz księżne d'Humières
i de Tallard towarzyszyły w innej karecie, w której znajdowała
się pani de Châteautiers, szatna księżnej, wraz z paniami de Tavannes i de Flamarens. Księżna Orleańska miała w sobie znacznie więcej z mężczyzny niż z kobiety. Była tęga, odważna,
Niemka w każdym calu; szczera, prawa, dobra i dobroczynna,
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szlachetna i wielka dama w każdym geście, zaś w najwyższym
stopniu małostkowa, gdy chodziło o to, co jej się należało. Była
dzika, zawsze zamykała się u siebie, by wiecznie pisać listy,
poza krótkimi chwilami, kiedy przyjmowała; poza tym przebywała ze swymi dworkami. Twarda, szorstka, łatwo zrażająca się
do ludzi, dla których żywiła wtedy największą niechęć, i niebezpieczna z powodu awantur, jakie czasami urządzała temu,
kto się jej naraził; nie umiała być miła, nie miała żadnego uroku
umysłowego, choć nie brak jej było inteligencji; żadnej giętkości, zazdrosna, jak mi mówiono, aż do ostatniej chwili i aż do
najdalej posuniętej drobiazgowości o wszystko, co jej się należało; figura i gburowatość szwajcara, a przy tym zdolna była do
przyjaźni czułej i odpornej na wszystkie próby. Książę Orleański kochał matkę i bardzo szanował. Nie opuszczał jej na chwilę
w czasie choroby i zawsze najsumienniej spełniał obowiązki wobec niej, lecz nigdy nie dawał jej sobą rządzić. Bardzo przebolał
jej śmierć. Następnego dnia po tej śmierci spędziłem z nim sam
na sam parę godzin w Wersalu i widziałem, jak gorzko płakał.
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KARDYNAŁ DUBOIS PIERWSZYM MINISTREM (1722)

[Korzystając z nieobecności Saint-Simona kardynał Dubois uzyskuje
od regenta nominację kardynała de Rohan i swoją na członków Rady
Regencyjnej. Rohan posłużył mu jako pretekst dla zajęcia pierwszego
miejsca przed kanclerzem, książętami i marszałkami — toteż wszyscy oni
opuszczają Radę; Dubois stara się pod tym pretekstem odebrać księciu
de Noailles funkcje dowódcy gwardi przybocznej i wygnać go na prowincję, a przy pomocy braci de Belle-Isle44 i księcia Orleańskiego uzyskać
poparcie autora Pamiętników, który jednak solidaryzuje się z książętami
i broni usilnie księcia de Noailles. 16 kwietnia 1722 roku powraca Saint-Simon osiągnąwszy tytuły granda dla siebie i syna, ale nie udaje mu się
obronić de Noailles'a. Dubois dąży do objęcia stanowiska pierwszego ministra i pragnie zdobyć poparcie swego zaciętego wroga, starego marszałka de Villeroy, guwernera małoletniego króla.]

Niewiele czasu trzeba było kardynałowi Dubois, by się przekonać, iż nie uda mu się namówić księcia Orleańskiego do wygnania marszałka de Villeroy. Była to kuglarska sztuczka, której
niebezpieczeństwa odczuwał dobrze, ilekroć kusiło go, by się do
tego zabrać, co z każdym dniem stawało się trudniejsze i niebezpieczniejsze, aż w końcu zupełnie z tego zrezygnował. Każdy
dzień zwłoki w uzyskaniu stanowiska pierwszego ministra zdawał mu się rokiem, a jednak nie ośmielał się przyspieszać zbytnio
wielkiego wydarzenia, nie mogąc zabezpieczyć się przed burzą,
jaką rozpętałby niewątpliwie marszałek de Villeroy, co znów na
pewno dałoby asumpt do tylu innych protestów ze strony ludzi,
którzy bez tego poparcia nie ośmieliliby się odezwać głośno;
liczebność tej grupy i ataki, jakie marszałek starałby się przypuścić do regenta, groziłyby bardzo kardynałowi, że równie
prędko zostanie zrzucony z wielkiego stanowiska, jak nań został
wyniesiony, a przez to czułby się bardzo spostponowany i przyszłoby mu żałować poprzedniej swej sytuacji. Rozterka wywo-
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łana tymi myślami oraz trudność wybrnięcia z kłopotów, w jakie mógłby popaść i które go powstrzymywały, pochłaniały go
całkowicie, wzmagały jeszcze jego zwykłe humory i kaprysy,
czyniły go coraz bardziej nieprzystępnym i stały się przyczyną,
że sprawy najpilniejsze i najbardziej ważne zupełnie zaniedbał.
W końcu biskup postanowił jeszcze raz uczynić krok do pojednania się z marszałkiem de Villeroy; nie mając jednak odwagi
ryzykować tego sam, umyślił, że uczyni to za pośrednictwem
kardynała de Bissy, oczarowany jego zachowaniem w sprawie
bulli i konfesjonału królewskiego, tak niedawno oddanego jego
serdecznym przyjaciołom jezuitom, oraz oporem przeciw kardynałowi de Noailles i pogwałceniem jego władzy.
Dubois zwierzył mu się więc ze swych zmartwień, mówił
o bezwzględności, z jaką marszałek de Villeroy z nim postępuje,
że uczynił wszystko, by te stosunki poprawić i uzyskać zgodę,
na którą zawsze starał się zasłużyć, była ona bowiem tak potrzebna dla dobra sprawy i zachowania względów przyzwoitości,
a także konieczna między człowiekiem, któremu powierzono
opiekę nad królem, a tym, któremu regent zdał pieczę nad najpoważniejszymi sprawami królestwa. Ukazywał de Bissy'emu,
jak wielkim dobrem będzie niewątpliwie powstrzymanie stałych
wybryków marszałka de Villeroy, co on, de Bissy, jedynie zdoła
osiągnąć; niechże więc postara się nastawić tak marszałka, by
ten zechciał patrzeć na niego, Dubois, jak na człowieka, który
nigdy w niczym mu nie uchybił, nigdy, w żadnym wypadku, nie
przestał zabiegać o zaszczyt posiadania jego łaskawych względów, nie zaniedbał niczego, by marszałek zechciał pozwolić sobie
przynieść tekę i zaznajamiać go z wszystkimi sprawami, z zachowaniem wszystkich należnych względów; w końcu, że oczekuje
tego dobrego uczynku licząc na jego miłość dobra oraz przyjaźń,
jaką darzy go marszałek de Villeroy, co sprawi, iż zechce dobrze
Przyjąć to, co de Bissy mu powie. Bliskie i wspólne stosunki
łączące marszałka i kardynała z panią de Maintenon, intrygi
przy sprawie bulli, nienawiść do kardynała de Noailles, którą
marszałek, jako niski dworak, przejął od innych, a później, od
czasów regencji, zwiększył jeszcze przez nienawiść do księcia
de Noailles, wszystko to związało mocno ze sobą Villeroy
i Bissy'ego.
Chciwy znaczenia świętoszek rzucił się łakomie na tak uczci-
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dobrą radę. „Jesteś, księże, wszechmocny — dodał — wszystko
zgina się przed tobą, nic ci się nie opiera; czymże są najwięksi
w porównaniu z tobą? Wierz mi, eminencjo, pozostaje ci tylko
jedna rzecz do zrobienia: użyj całej swej władzy, zabezpiecz się
i jeżeli się ośmielisz, każ mnie uwięzić. Któż może ci w tym
przeszkodzić? Każ mnie uwięzić, mówię, pozostaje ci tylko to
jedno do zrobienia!" I od tego przeszedł do kpin, do szyderstwa
do znieważania człowieka, który najszczerzej był przekonany,
że nie trudniej wstąpić do nieba, jak zaaresztować tego człowieka. Łatwo można sobie wyobrazić, że tyle i tak zadziwiających słów nie zostało wypowiedzianych bez przerywania i ostrych
protestów kardynała de Bissy, co jednak nie zdołało powstrzymać potoku wymowy. Wreszcie rozgniewany i obrażony w najwyższym stopniu na marszałka, który jemu samemu taka obrazę
wyrządził, chwycił go za rękę i ramię i zaciągnął do drzwi, które
otworzył, i wyprowadził go wychodząc również sam. Dubois,
raczej martwy niż żywy, towarzyszył im, jak umiał. Trzeba się
było mieć na baczności wobec tych wszystkich oczekujących
posłów zagranicznych. Wszyscy trzej daremnie starali się opanować, żaden z ministrów nie mógł nie zdawać sobie sprawy
z tego, że w gabinecie musiała mieć miejsce jakaś gwałtowna
scena, i wnet cały Wersal pełen był wieści, niedługo uzupełnionych przechwałkami, opowiadaniami, wyzwaniami i publicznymi
szyderstwami marszałka de Villeroy.
[Bezpośrednio po tej scenie Dubois przybył do regenta, u którego
właśnie był Saint-Simon. Kardynał zażądał natychmiastowego wygnania
marszałka Villeroy, grożąc w przeciwnym razie własną dymisją. Saint-Simon zdecydowanie poparł Dubois, po czym przygotował z księciem
de Bourbon najdrobniejsze szczegóły aresztowania i wywiezienia wspólnego przeciwnika. Poważna trudność wynikła stąd, że Ludwik XV, wówczas już dwunastoletni, był niepocieszony po aresztowaniu opiekuna, tym
bardziej że bezpośredni jego wychowawca, Fleury, biskup Fréjus, uciekł
i ukrył się w obawie o własny los. Dopiero gdy go znaleziono i uspokojono, zdołano załagodzić opór króla. Guwernerem został książę Charost,
Dubois zaś pierwszym ministrem. Po tej nominacji, której do ostatka
opierał się najostrzej Saint-Simon, oddala się on od regenta zachowując
jedynie stosunki przyjacielskie, ale nie zabierając już głosu w sprawach
politycznych.
25 października 1722 roku Ludwik XV został uznany za pełnoletniego
i koronowany. W lecie następnego roku kardynał Dubois nagle zachorował.]
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ŚMIERĆ KARDYNAŁA DUBOIS (1723)

W sobotę 7 sierpnia kardynał poczuł się tak źle, że chirurdzy
i lekarze orzekli, iż musi się poddać natychmiast operacji, bez
której może liczyć tylko na bardzo niewiele dni życia, gdyż pękł
mu w pęcherzu wrzód, kiedy kardynał dosiadał konia, i teraz
niewątpliwie wywoła zakażenie, jeżeli już nie wywołał skutkiem
rozlania się ropy. Powiedzieli, że trzeba go natychmiast przewieźć do Wersalu w celu dokonania tej operacji. Przerażenie
wywołane tą złowieszczą wiadomością wstrząsnęło tak bardzo
kardynałem, że nie dało się go przenieść w lektyce nazajutrz
w niedzielę, ósmego; uczyniono to dopiero w poniedziałek o piątej rano.
Zostawiwszy mu chwilę wytchnienia lekarze i chirurdzy zaproponowali, żeby przyjął ostatnie sakramenta, a następnie
poddał się operacji. Nie przyjął tego spokojnie; prawie nie
przestawał się wściekać od dnia konsylium; stan ten jeszcze się
spotęgował w sobotę po oznajmieniu mu o konieczności operacji.
Niemniej po jakimś czasie posłał do Wersalu po franciszkanina
i pozostał z nim sam około piętnastu minut. Tak szlachetny człowiek i tak dobrze przygotowany nie potrzebował więcej czasu.
Był to zresztą przywilej ostatnich spowiedzi pierwszych ministrów. Kiedy wszyscy powrócili do jego pokoju, zaproponowano
mu przyjęcie wiatyku; wykrzyknął na to, że łatwo im mówić,
lecz istnieje przecież na to specjalny ceremoniał dla kardynałów, którego nie zna, trzeba więc wysłać kogoś do kardynała
de Bissy do Paryża, by się tego dowiedzieć. Jedni patrzyli na
drugich i każdy zrozumiał, że kardynał gra na zwłokę. Ponieważ
jednak operacja była pilna, zaproponowali mu ją nie zwlekając
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już dłużej. Wyrzucił lekarzy z pasją za drzwi i nie chciał więcej
o tym słyszeć.
Fakultet, wiedząc, że każda minuta zwłoki zwiększa jeszcze
niebezpieczeństwo, powiadomił o tym księcia Orleańskiego w
Meudon. Książę wsiadł natychmiast do pierwszej karety, jaka
mu się nawinęła. Zaklinał kardynała, by poddał się operacji, następnie zapytał doktorów, czy istnieje pewność, że się ona powiedzie. Chirurdzy i lekarze odpowiedzieli, że za nic nie mogą
ręczyć, mogą natomiast stwierdzić z całą pewnością, że kardynał
w przeciwnym razie nie przeżyje dwu godzin. Książę Orleański
wrócił do łoża chorego i prosił go tak gorąco i skutecznie, że
ten wyraził zgodę. Operacji dokonano więc o piątej, w ciągu
pięciu minut, a operował la Peyronie, pierwszy chirurg królewski
z czasów Mareschala, który był obecny wraz z Chirakiem i paru
innymi najsławniejszymi lekarzami i chirurgami. Kardynał krzyczał i klął, ile wlezie; książę Orleański zaraz po zabiegu wrócił
do pokoju, gdzie Fakultet nie krył przed nim, że sądząc na podstawie rany i tego, co z niej wydobyto, choremu niewiele już życia pozostało. W rzeczy samej kardynał zmarł dokładnie w dwadzieścia cztery godziny później, we wtorek 10 sierpnia, o piątej
wieczorem, zgrzytając zębami na chirurgów i Chiraca, których
nieustannie obrzucał wymysłami.
Istnieje wiele przykładów niezwykłych karier, często nawet
osób małej wartości, lecz nie ma człowieka tak wyzbytego wszelkich talentów, które by go tak wyniosły i utrzymały, z wyjątkiem
jednego tylko: do niskich i czarnych intryg, jak kardynał Dubois.
Umysł bardzo przeciętny, wykształcenie bardzo płytkie, zdolności żadnych, powierzchowność łasicy, wymowa -niemiła, urywana, zawsze niepewna, fałsz wyryty na czole, obyczaje zbyt
swobodne, by to dało się ukryć. Zapalczywy tak, iż można go
było posądzić o wariactwo; jego umysł nie potrafił objąć więcej
niż jednej sprawy na raz ani też przejąć się czymkolwiek, co by
nie miało na celu osobistego interesu. Nic dlań świętego, żadnych związków, które by szanował; jawna pogarda dla wiary,
danego słowa, honoru, uczciwości, prawdy; ustawiczne czynienie
sobie igraszki z tych wszystkich rzeczy; w tej samej mierze
lubieżny co ambitny; chciwy, stawiający siebie ponad wszystko,
a lekceważący to, co go nie dotyczyło; za największe szaleństwo
uważał myślenie inne czy inne postępowanie. Przy tym słodki,
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uniżony, giętki, pochlebca, wyrażający podziw, umiał przybrać
tysiące postaci z największą łatwością i przybierał wszelkiego
rodzaju role, czasem wręcz sprzeczne z sobą, aby tylko dojść
do różnych stawianych sobie celów, a przy tym jednak nie umiał
zwodzić ludzi. Rozumowanie miał niekonsekwentne, przypadkowe, zagmatwane nawet mimo jego woli; brak mu było rozsądku
i jasności sądu; niezadowolenie szło za nim krok w krok. Niemniej umiał zabłysnąć żywym dowcipem, gdy tylko mu na tym
zależało, i zabawnie opowiadać; wszystko to jednak psuła wymowa, która byłaby dobra, gdyby nie owo jąkanie, z którego
fałsz jego uczynił zwyczaj, zawsze bowiem był niepewny, co ma
odpowiedzieć i co mówić. Przy wszystkich tych wadach trudno
wprost pojąć, w jaki sposób jedynym człowiekiem, którego potrafił uwieść, był książę Orleański, choć tak był inteligentny,
tak jasny miał sąd i tak szybko umiał przejrzeć człowieka. Dubois zdobył go sobie, gdy książę był jeszcze dzieckiem, na swym
stanowisku preceptora; zawładnął nim w młodzieńczym wieku,
schlebiając jego zamiłowaniu do swobody, fałszywej, niedbałej
postawy, pociągowi do rozpusty; deprawując pięknymi zasadami
uczonych libertynów serce, umysł, obyczaje wychowanka, od
czego ów biedny książę nie zdołał się nigdy uwolnić, jak również
od uczuć sprzecznych z rozsądkiem, prawdą, sumieniem, które
zawsze w sobie tłumił.
O publicznych szaleństwach kardynała Dubois, zwłaszcza od
chwili gdy, stawszy się wielkim człowiekiem, przestał się zupełnie krępować, można by pisać tomy. Przytoczę tu tylko kilka na
próbę. Rozhukanie jego sprawiało, że czasami obiegał cały pokój,
nieraz dwukrotnie, biegnąc po stołach i krzesłach, nie dotykając
nogą ziemi, i książę Orleański mówił mi nieraz, że często przy
różnych okazjach sam był tego świadkiem.
Kardynał de Gesvres przyszedł się skarżyć księciu Orleańskiemu, że kardynał Dubois wyprosił go za drzwi używając najbrudniejszych słów. Widzieliśmy na innym miejscu, że postąpił
tak samo z księżną de Montauban, i odpowiedź, jakiej książę
Orleański udzielił na te skargi. Po prawdzie, księżna nie zasługiwała na nic lepszego. Zadziwiało jedynie to, że w ten sam
sposób książę odpowiedział człowiekowi o cnocie, powadze i godności kardynała de Gesvres, a mianowicie, że zawsze uznawał
i cenił rady kardynała Dubois i sądził, że i on dobrze uczyni,
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jeżeli posłucha tych, jakich mu kardynał Dubois udzielił. Jakoby
książę chciał uniknąć na przyszłość podobnych skarg w tego
rodzaju wypadkach — i w rzeczy samej nikt już od tej pory
z nimi się doń nie zwracał.
Pani de Cheverny, zostawszy wdową, usunęła się w jakiś czas
później do Nieuleczalnych. Stanowisko wychowawczyni córek
księcia Orleańskiego zostało oddane pani de Conflans. W jakiś
czas po nominacji księżna Orleańska zapytała panią de Conflans,
czy była u kardynała Dubois. Pani de Conflans odpowiedziała
na to, że nie i że nie widzi powodu, dlaczego miałaby doń iść,
kiedy stanowisko nadane jej przez Ich Królewskie Wysokości tak
nic wspólnego nie ma z jakimikolwiek sprawami państwowymi.
Księżna Orleańska nalegała przypominając, czym był kardynał
dla księcia. Pani de Conflans broniła się i w końcu powiedziała,
że Dubois to wariat, który ubliża każdemu, nie chce się więc
na to narażać. Była sprytna i wygadana, a przy tym niezwykle
pyszna, choć bardzo uprzejma. Księżna Orleańska zaczęła naśmiewać się z tych obaw i powiedziała jej, że skoro nie ma potrzeby prosić go lub przedstawiać mu czegokolwiek, a jedynie
chce go zawiadomić o urzędzie, jakim ją obdarzył książę Orleański, wyświadczy kardynałowi jedynie uprzejmość, która może
mu się tylko spodobać i wywołać jego grzeczność, nie potrzebuje
się zatem obawiać czegoś niemiłego. Wreszcie zakończyła mówiąc, że wypada, by pani de Conflans poszła do niego i że sobie
tego życzy.
I oto wybrała się, a było to w Wersalu, po wstaniu od obiadu, i znalazła się w wielkim gabinecie, gdzie osiem czy dziesięć osób czekało na rozmowę z kardynałem stojącym przy kominku w towarzystwie jakiejś damy, którą właśnie łajał. Przeraziło to panią de Conflans, która była niskiego wzrostu, a teraz
zrobiła się jeszcze mniejsza. Jednak podeszła, gdy tamta kobieta
się usunęła. Kardynał widząc ją zapytał ostro, czego sobie życzy.
„Eminencjo..." — powiedziała. „No, eminencjo, eminencjo! —
przerwał kardynał. — Nie może to być!" — „Ależ, eminencjo..." — ona znów. „Do wszystkich diabłów, powtarzam jeszcze
raz — przerwał znów kardynał — że nie może to być!" — ,,Eminencjo..." — chciała jeszcze powiedzieć pani de Conflans, by
wytłumaczyć, że o nic nie prosi; lecz na te słowa kardynał chwycił ją za oba ramiona, obrócił ją w tył, popchnął pięścią w ple-
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cy i: „Idź pani do wszystkich diabłów — zawołał — i zostaw
mnie w świętym spokoju!" Myślała, że upadnie, i uciekła nieprzytomna z wściekłości, płacząc rzewnymi łzami, i w tym stanie
przychodzi do księżnej Orleańskiej, której poprzez wybuchy płaczu opowiada swą przygodę.
Wszyscy tak już przywykli do wybryków kardynała, że ten
wydał się bardzo osobliwy i zabawny i opowiadanie o nim wywołało wybuchy śmiechu, które do reszty wyprowadziły z równowagi nieszczęsną Conflans, klnącą się na wszystkie świętości,
że póki żyje, noga jej nie postanie więcej u tego wariata.
W pierwszy dzień Wielkanocy po nominacji na kardynała
Dubois budzi się o ósmej godzinie, dzwoni do oberwania dzwonków i przeklina miotając najstraszniejsze klątwy na swą służbę,
rzyga tysiącznymi brudami i obelgami łajać na całe gardło za
to, że go nie obudzono, że chciał odprawić mszę, a teraz nie wie,
jak wytrzaśnie na to chwilę mając na głowie tyle zajęć. Zrobił
najlepszą rzecz, jaką mógł zrobić po tak pięknym przygotowaniu,
czyli nie odprawił mszy wcale, a nie wiem, czy kiedykolwiek ją
odprawił od chwili swego wyświęcenia.
Wziął sobie za sekretarza osobistego niejakiego Venier, odkapturzonego mnicha z opactwa w Saint-Germain-des-Pres, gdzie
był bratem konwertem i od dwudziestu lat prowadził interesy
z wielkim sprytem i inteligencją. Wkrótce urobił się wedle gustu
kardynała i spoufalił się z nim tak dalece, że mówił, co mu się
tylko podobało. Pewnego ranka gdy był przy kardynale, ten
zażądał czegoś, czego nie było pod ręką. Już klnie, przeklina,
wymyśla na całe gardło na swych ludzi, że skoro nie ma ich
dość, to weźmie sobie dwudziestu, trzydziestu, pięćdziesięciu, stu,
i podnosi hałas niezwykły. Venier słucha go spokojnie; kardynał bierze go na świadka pytając, czy nie jest rzeczą okropną
być tak źle obsługiwanym i ile na to wydaje, i znów zaczyna
cały wrzask od początku, i nalega, by mu Venier odpowiedział.
„Eminencjo — Venier na to — weź jednego sługę więcej i daj
mu za jedyną pracę przeklinanie i wymyślanie za ciebie. Wszystko wtedy pójdzie gładko; będziesz miał, eminencjo, dużo czasu
wolnego i będziesz dobrze obsłużony." Kardynał zaczął się śmiać
i uspokoił się.
Co wieczór zjadał na kolację jednego kurczaka, i to samotnie.
Już nie wiem, jakie nieporozumienie sprawiło, że kiedyś służba
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jego zapomniała o tym kurczaku. Gdy miał już udawać się na
spoczynek, przypomniał go sobie, dzwonił, krzyczał, wymyślał
ludziom, którzy się zbiegli i chłodno słuchali jego krzyków.
I oto w najlepsze krzyczy o swego kurczaka i na swych ludzi
że tak późno go obsługują. Bardzo się zdziwił, kiedy odpowiedzieli mu spokojnie, że zjadł już swe kurczę, lecz jeżeli chce
mogą mu drugie włożyć na rożen. „Jak to — powiada — zjadłem
mego kurczaka?" Zapewnienie śmiałe i chłodne służby przekonało go, a tamci później naśmiewali się ze swego pana. Nie będę
już mówił więcej, gdyż, raz jeszcze powtarzam, można by o tym
tomy pisać. Wystarczy to, by ukazać, jak potworna była ta osobistość, której śmierć ulżyła wielkim i małym, i zaprawdę całej
Europie, wreszcie nawet jego bratu, którego traktował jak murzyna. Chciał któregoś dnia wypędzić koniuszego za to, że pożyczył jego bratu karety, kiedy ten pragnął się udać dokądś
w Paryżu.
Największą ulgę odczuł książę Orleański. Od dość dawna jęczał
pod jarzmem tak ciężkim, jakie sam na siebie nałożył. Już nie
tylko że nie mógł niczym dysponować i o niczym decydować, lecz
bezskutecznie przedstawiał kardynałowi swe życzenia w małych
i wielkich sprawach. Trzeba mu było wycofywać się ze wszystkimi przed wolą kardynała, który wpadał w furię, zasypywał
księcia wyrzutami i wymyślał jak zwykłemu śmiertelnikowi,
gdy zbytnio mu się przeciwstawiał. Nieszczęsny książę odczuwał
również swe opuszczenie, na jakie sam się skazał, a wskutek
tego opuszczenia potęgę kardynała i upadek własny. Obawiał się
kardynała — stał mu się nieznośny, pałał chęcią uwolnienia się
od niego; można to było poznać po wielu oznakach, lecz nie
śmiał, nie wiedział, jak się do tego zabrać, a będąc tak osamotniony i śledzony, jak był, nie miał już nikogo, przed kim mógłby się
zwierzyć, zaś kardynał, dobrze informowany o wszystkim, podwajał swe sztuczki, aby strachem utrzymać to, co zagarnął podstępem, a czego nie mógł utrzymać przy użyciu innych środków.
Gdy tylko kardynał wyzionął ducha, książę Orleański powrócił do Meudon, by powiadomić króla o tym fakcie, król zaś poprosił go zaraz, by podjął się prowadzenia wszystkich spraw;
mianował go pierwszym ministrem, a odpowiedni patent, wcześniej wysłany, został zweryfikowany w parlamencie już nazajutrz
i tegoż dnia król odebrał od księcia przysięgę. Ta nominacja tak

345

szybko wydana, zupełnie nie przygotowana przez księcia Orleańskiego, była spowodowana przez biskupa Fréjus, który obawiał
się, by jakaś postronna osobistość nie została pierwszym ministrem. Król, jak już powiedziano, lubił księcia Orleańskiego, a to
dzięki szacunkowi, jaki mu książę okazywał, oraz dzięki systemowi pracy, jaki książę stosował wobec króla, przy czym król
nie był narażony, że go złapią za słowo, pozostawał zawsze panem łask przy wyborze osób, a z drugiej strony, książę nie nudził go nigdy ani nie ograniczał zabaw króla godzinami tych prac.
Wszystkie starania i sztuczki, jakich używał kardynał Dubois,
by zawładnąć umysłem króla i oswoić go sobie, nigdy mu się
nie powiodły i można było zauważyć, nawet nie posiadając zbyt
bystrego spojrzenia, wyraźny wstręt, jaki król dlań żywił. Kardynał, zrozpaczony, podwajał wysiłki w nadziei, że w końcu
dopnie swego. Jednakże prócz braku prostoty i nieprzyjemnych
manier, których nie umiał zmienić, kiedy nawet najbardziej starał się przypodobać, miał przy królu dwóch wrogów dbających
pilnie o to, by nie zbliżył się zanadto z młodym monarchą: byli
to marszałek de Villeroy, póki był przy królu, a także znacznie
niebezpieczniejszy biskup Fréjus, który nienawidził kardynała
tylko przez ambicję i postanowił mocno obalić go, gdy książę
Orleański zawiódł, aby nie być ani wyprzedzonym, a jeszcze
mniej rządzonym przez kogo bądź, i pilnie przykładał się do wyplenienia wszelkich ewentualnych osiągnięć kardynała u króla,
umacniając się samemu w jego umyśle.
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ŚMIERĆ KSIĘCIA ORLEAŃSKIEGO (1723)

Widzieliśmy niedawno, że regent obawiał się śmierci powolnej,
ukazującej się już z dala, która jest bardzo drogocenną łaską,
jeżeli łączy się z nią umiejętność właściwego przygotowania się
do tej chwili; widzieliśmy, że wolałby śmierć nagłą. Niestety,
stała się jego udziałem, i to jeszcze szybciej niż ojca, którego
organizm bronił się dłużej. 21 grudnia [1723] pojechałem z Meudon do Wersalu; po odejściu od stołu księcia Orleańskiego przez
trzy kwadranse byłem z nim w jego gabinecie, gdzie zastałem
go samego. Spacerowaliśmy po pokoju rozmawiając o sprawach
państwowych, z których w tym samym dniu miał zdać sprawę
królowi. Nie zauważyłem żadnej różnicy z jego zwykłym stanem; był ostatnio nieco ociężały i roztył się, lecz umysł miał
jasny i rozumował jak zawsze. Powróciłem zaraz do Meudon; po
przybyciu rozmawiałem przez jakiś czas z panią de Saint-Simon.
Był to okres, w którym gości mieliśmy niewielu. Zostawiłem ją
w jej gabinecie i udałem się do swojego.
Po upływie najwyżej godziny posłyszałem nagłe krzyki i zamieszanie; wychodzę, zastaję panią de Saint-Simon przerażoną,
która przyprowadza mi stajennego od markiza de Ruffec. Przyjechał wprost z Wersalu i powiada mi, że książę Orleański został
rażony apopleksją. Bardzo mnie to przejęło, lecz nie zaskoczyło;
jak mówiłem, spodziewałem się tego od dawna. Krzyczę o powóz, na który musiałem czekać ze względu na odległość dzielącą
nowy pałac od stajen, rzucam się weń i pędzę co koń wyskoczy. Przy bramie parku zatrzymuje mnie drugi posłaniec markiza
de Ruffec i mówi, że już po wszystkim. Nie ruszyłem się z miejsca ponad pół godziny, przejęty bólem i pogrążony w myślach.
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W końcu zdecydowałem się jechać do Wersalu, gdzie poszedłem
wprost do mych apartamentów, by zamknąć się w samotności,
Nangis, który chciał być pierwszym koniuszym (awantura, którą
opiszę później) przyszedł po moim odejściu do księcia Orleańskiego i szybko został odesłany z powodu nadejścia pani Falari,
pięknej awanturnicy, która poślubiła innego awanturnika, brata
księżnej de Béthune. Była to jedna z kochanek nieszczęsnego
księcia. Miał tekę gotową na konferencję u króla i rozmawiał
ze swą przyjaciółką prawie godzinę, czekając na porę wizyty.
Gdy już za chwilę miał iść, a oboje siedzieli na fotelach stojących obok siebie, przewrócił się na bok na nią i od tej chwili nie
odzyskał ani na moment przytomności.
Falari, przerażona, jak to można sobie wyobrazić, wołała na
cały głos o ratunek i podwajała krzyki. Widząc, że nikt nie odpowiada, oparła, jak mogła, nieszczęsnego księcia o sąsiadujące
poręcze dwu foteli, pobiegła do wielkiego gabinetu, do pokoju,
do przedpokojów, w końcu na dziedziniec i na niskie galerie,
ciągle nikogo nie znajdując. Była to pora pracy z królem, kiedy
ludzie księcia byli pewni, że nikt doń nie przyjdzie i nie są mu
potrzebni, gdyż szedł do króla małymi schodkami z piwniczki,
czyli garderoby, które prowadziły do ostatniego przedpokoju
królewskiego, gdzie czekał na niego ten, który nosił za nim papiery, idąc tam zwykle wielkimi schodami i przez salę straży.
W końcu Falari sprowadziła ludzi, lecz nie pomoc, po którą posłała pierwszego, kto jej się nawinął. Przypadek, a właściwie
należałoby powiedzieć: Opatrzność sprawiła, że to smutne wydarzenie stało się w godzinie, kiedy wszyscy zwykle udawali się
do swych zajęć lub na wizyty, tak że minęło dobre pół godziny,
nim przyszedł doktor czy chirurg, a mało co wcześniej znaleźli
się domownicy księcia.
Gdy tylko ujrzeli go medycy, orzekli natychmiast, że nie ma
już żadnej nadziei. Ułożono go z pośpiechem na ziemi, puszczono
mu krew; cokolwiek czyniono, nie wywołało to najmniejszego
znaku życia. W chwilę później, gdy pierwsza osoba dowiedziała
się o tym, zbiegli się ludzie wszelkich autoramentów; wielki
i mały gabinet zapełniły się tłumem. W niecałe dwie godziny
było już po wszystkim i powoli pustka stała się równie wielka,
jak przed chwilą tłum.
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ZAKOŃCZENIE

Oto i jestem u kresu, który sobie ściśle wyznaczyłem dla tych
Pamiętników. Mogą one być dobre tylko wtedy, jeżeli są prawdziwe, a prawdziwe tylko wtedy, jeżeli pisane są przez tego, co
widział i czynił to, o czym pisze, albo dowiedział się o tym od
ludzi godnych najwyższego zaufania. Ponadto trzeba jeszcze,
aby autor kochał prawdę tak dalece, by mógł poświęcić dla niej
wszystko. W tym ostatnim punkcie mogę świadczyć sam za sobą
i wyrazić przekonanie, że nikt z tych, co mnie znali, nie zaprzeczy temu. Powiem nawet, że właśnie miłość prawdy najwięcej
szkodziła mi w życiu. Odczułem to nieraz, ale przeniosłem prawdę nad wszystko i nie potrafiłem się nagiąć do żadnego udawania; mogę rzec, miłowałem ją nawet wtedy, gdy przemawiała
przeciw mnie samemu. Czytelnik spostrzeże, jakie omyłki i zawody mnie spotkały, gdy urzeczony byłem przyjaźnią albo dobrem państwa, które przeniosłem nad wszystko, bez zastrzeżeń
i bez względu na interes osobisty. Tak też było i w innych okazjach, które pominąłem, bo dotyczyły tylko mnie i nie były potrzebne do wyjaśnienia wątku spraw publicznych, które opisywałem. Tak na przykład upierałem się przy oddaniu finansów
księciu de Noailles, gdyż uważałem go, niezbyt trafnie, za najzdolniejszego, najbogatszego i najlepiej uposażonego pośród tych
wielkich panów, wśród których należało wybrać. Upierałem się
przy tym, mimo że wtedy właśnie okazało się bezmierne łajdactwo, jakiego się wobec mnie dopuścił. Podobnie starałem się
dwukrotnie ratować księcia du Maine, choć podwójny, najdroższy cel, do którego dążyłem, przemawiał przeciw temu; uważałem jednak, że nie jest bezpieczne atakować jego osobę i parła-
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ment jednocześnie, a z parlamentem zwlekać już nie można było.
poprzestanę na tych przykładach, pominę szereg innych, o których mowa w tych Pamiętnikach w kolejności, w jakiej je umieścił bieg wypadków, ciekawych dla czytelnika albo ważnych na
dworze i w świecie.
Pozostaje sprawa bezstronności — rzecz tak istotna i uważana
za tak trudną. Nie waham się rzec, iż nie jest możliwą do zachowania dla kogoś, kto pisze o tym, co sam czynił i widział. Jest się
oczarowanym przez ludzi prawych i szczerych. Jest się gniewnym
na łajdaków, od jakich roi się na wielkich dworach. Jest się
gniewnym bardziej jeszcze na tych, od których doznało się złego.
Stoicyzm to piękna i szlachetna chimera. Nie mam więc ambicji
do bezstronności — byłaby fałszywa. Nie przekonałbym nikogo.
Zbyt często stwierdzono by w tych Pamiętnikach, że pochwały
czy nagany płyną wartko w stosunku do tych, dla których żywię życzliwość lub do których jestem uprzedzony, a obie pozostają bardziej chłodne w stosunku do innych, którzy są mi obojętni. Jednakowoż żywsze są dla cnoty i przeciw złemu, zależnie
od stopnia złego czy dobrego. Z tym jeszcze, że przyświadczam
sobie i pochlebiam, co i bieg tych Pamiętników potwierdzi, iż
strzegłem się nieskończenie, by nie dać się ponieść sympatii czy
niechęci, tej drugiej szczególnie, nie wypuszczając z rąk wagi,
gdy jedno lub drugie uczucie mogło mną kierować, by nie tylko
nie przesadzić niczego, lecz i nie podkreślać zbyt mocno. Nie
ufałem sobie, tak jak przed nieprzyjacielem przed sobą się broniłem; starałem się być sędzią najbardziej sprawiedliwym i pozwolić prawdzie rządzić mym piórem. W tym, mogę zapewnić,
byłem całkowicie bezstronny, a być nim inaczej nie sposób.
Jeżeli chodzi o dokładność i prawdziwość podanych przeze
mnie wydarzeń, widać jasno w tych Pamiętnikach, że prawie
każda z opisanych przeze mnie spraw przeszła przez moje ręce,
reszta zaś jest wzięta od tych, którzy brali udział w tym, o czym
opowiadam. Podaję ich nazwiska, i one, zarówno jak moje bliskie stosunki z tymi ludźmi, nie mogą budzić podejrzeń. Jeżeli
o czymś dowiedziałem się z mniej pewnych źródeł, zaznaczam
to natychmiast, jeżeli zaś nie wiedziałem o czymś, nie wstydzę
się tego wyznać. W ten sposób wszystko, co jest w tych Pamiętnikach, pochodzi z pierwszej ręki i wprost ze źródła. Prawdziwość
i autentyczność nie mogą być podawane w wątpliwość i wydaje
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mi się, że mogę zapewnić, iż nie było dotychczas wspomnień
które by obejmowały więcej rozlicznych dziedzin, były bardziej
udokumentowane, bardziej szczegółowe lub stanowiły zbiór bardziej pouczający i ciekawy.
Czyż mam dodać jeszcze coś o stylu, jego niedbałości, zbyt
częstym i bliskim powtarzaniu tych samych słów, czasem synonimów zbyt licznych, a szczególnie pewnej niejasności wynikającej
ze zdań nadmiernie długich, a także o tym, że czasami się powtarzam? Zdawałem sobie sprawę z tych mankamentów; nie umiałem ich uniknąć dając się ponieść opisywanej materii, nie tyle
zwracając uwagę na sposób, co na dokładność opowieści. Nigdy
nie byłem pracowitym stylistą, nie potrafiłem zrezygnować
z prędkiego pisania. Chcąc przez poprawki uczynić mój styl przyjemniejszym i poprawniejszym, musiałbym przetopić od nowa
całą moją pracę; przechodziło to moje możliwości, zaś wyniki
mogłyby być opłakane. Aby dobrze poprawić to, co się napisało,
trzeba umieć dobrze pisać; łacno da się spostrzec, że nie mogę
mieć do tego pretensji. Jedynie dokładność i prawdę miałem na
względzie. Ośmielam się stwierdzić, że obie te cechy są istotą
mych Pamiętników, że są ich duszą i prawem; ze względu na
nie styl może rościć sobie pretensje do wyrozumiałości czytelnika. A potrzebuje jej tym więcej, że i w dalszym ciągu, który
zamierzam napisać, nie mogę obiecać, iż będzie bardziej gładki.
Koniec tomu drugiego i ostatniego
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1
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4

Zburzenie klasztoru Port-Royal — str. 91.
Franciszka de la Vrillière, jedna z córek hrabiny de Mailly, wydana została za la Vrillière'a nagle i wbrew swej woli, w r. 1700, gdy
miała lat jedenaście. Przeciwstawiała sią małżeństwu z człowiekiem
bardzo skromnego, mieszczańskiego pochodzenia, ale wola rodziny przemogła. Nigdy jednak nie nabrała sympatii do męża ani do jego rodziny.
Maria Anna Franciszka hrabina de Mailly, z domu Saint-Hermine,
była skromnego pochodzenia. Ojciec jej był kuzynem pani de Maintenon. Ona to sprowadziła ją do Paryża i wydała za młodszego syna
markizy de Mailly i de Nesle; starszy jego brat ożenił się z ostatnią
dziedziczką rodu Coligny i zginął pod Filipsburgiem w 1688 r.
Magdalena de Villeroy księżna, z domu księżniczka de Bonne de
Créquy, wyszła za mąż w 1617 r. za ojca marszałka de Villeroy. Rodzice panny młodej uważali to małżeństwo za mezalians, ale dziadek,
książę Lesdiguières, zmusił ich do zgody, kiedy tylko Villeroy otrzymał gubernatorstwo Lyonu.
Maria Anna markiza d' O, z domu de la Vergne de Guilleragues, była
córką ubogiego szlachcica gaskońskiego, przyjaciela z dawnych czasów
pani de Maintenon. Ona to wystarała mu się o ambasadę w Konstantynopolu, gdzie umarł. Kapitan okrętu, który odwoził do Francji
wdowę i córkę, nazwiskiem Villers, ożenił się po drodze z matką.
Dostał stanowisko u boku hrabiego Tuluzy. Oboje małżonkowie, obdarzeni niezwykłą zdolnością do intryg i chciwością, doszli do wysokich
stanowisk.
Łucja Felicja marszałkowa de Coeuvres, z domu de Noailles. była
żoną Wiktora Marri hrabiego d'Estrées (1660—1737), który po mianowaniu go marszałkiem zmienił nazwisko na de Coeuvres. Był admirałem i odznaczył się w różnych okazjach.
Jakub Henryk de Durfort książę de Duras (1626—1704), brat teścia
autora, zaczął służbę wojskową u swego wuja, Tureniusza; w latach
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1651—57 brał udział we frondzie Wielkiego Kondeusza przeciw Mazariniemu i królowej Annie, następnie odznaczył się w kampanii we
Franche-Comté, za co został gubernatorem tej prowincji i marszałkiem
w 1675, a księciem i parem Francji w 1689 r.
5
Albert de Grillet markiz de Brissac, major gwardii królewskiej, nie
miał nic wspólnego z rodziną Cosse-Brissac, z której pochodził szwagier
Saint-Simona.
6
Klasztor franciszkanów w Paryżu był wówczas znany z rozwiązłości.
7
Klaudiusz książę de Choiseul, z linii Francière (1633—1711), zaczął
służbę w 1649 r., odznaczył się potem na Węgrzech w 1664 r. oraz na
Krecie w 1669 r. Brał udział we wszystkich kampaniach Ludwika XIV;
buławę otrzymał w 1693 r; w 1707 r. był dziekanem marszałków Francji.
8
Piotr le Pesant de Boisguilbert (1646—1714), ekonomista francuski mieszczańskiego pochodzenia, krewny marszałka Vauban. W 1695 r.
ogłosił Szczegółowy wykład spraw francuskich (Le détail de la France),
gdzie nadzwyczaj trafnie odsłaniał niedomogę ekonomiczną kraju i proponował środki zaradcze. Po raz drugi wydał to dzieło w 1712 r. pod
nazwiskiem marszałka Vauban. Urażeni krytyką i nieproszonymi radami ministrowie spowodowali wygnanie go z kraju. Wywarł duży wpływ
na ekonomistów XVIII w.
9
Juliusz Alberoni (1664—1752), syn ogrodnika włoskiego, do czternastego roku pracował u ojca; zawdzięczał swą karierę, jak słusznie pisze
Saint-Simon, księciu de Vendôme. Następnie otrzymał stanowisko legata księcia Parmy przy dworze madryckim i tu doprowadził do małżeństwa owdowiałego Filipa V z księżniczką Elżbietą Farnese, która
natychmiast usunęła wpływową księżnę Orsini i uczyniła Alberoniego
wszechwładnym ministrem i kardynałem (1715). Alberoni zreformował
finanse i wojsko. Miał dalekosiężne plany co do króla Filipa, którego
chciał uczynić regentem Francji kosztem księcia Orleańskiego. Ten
jednak sprzymierzył się z Anglią i cesarstwem i zmusił w 1719 r.
swego kuzyna do oddalenia Alberoniego. Po pewnym okresie tułaczki
osiadł w Rzymie, ale tu Innocenty XIII usunął go do klasztoru. Odzyskał znaczenie na dworze watykańskim w 1723 r. i cieszył się nawet
dużym poważaniem do śmierci.
10
Bombardowanie Brukseli przez Francuzów miało miejsce w 1695 r.
11
Franciszek de la Grange d'Arquien (1554—1617), zwany marszałkiem de Montigny, rodzony stryj ojca Marysieńki Sobieskiej, już
w r. 1587 dowodził pięćdziesięcioma jazdy pancernej w bitwie pod
Contras, gdzie szarżował trzy razy; został wzięty do niewoli przez
króla Nawary i natychmiast zwolniony w dowód uznania za męstwo.
Nieubłagany przeciwnik Ligi, odznaczył się w paru kampaniach.
W 1601 r. został gubernatorem Paryża, a w 1603 namiestnikiem królewskim Metzu, Toulu i Verdun. W 1616 r. zjawił się na dworze królo-
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wej wdowy Marii Medycejskiej, w sam raz w dzień, w którym Themines otrzymał buławę marszałkowską za aresztowanie księcia Kondeusza
Starszego. Zaczął powtarzać, że „przecież jest więcej wart od tamtego",
tak uparcie, że i on został marszałkiem. Był twardym i dobrym żołnierzem, ale nic poza tym.
12
Liga Katolicka — związek zorganizowany we Francji w 1576 r.
przez Henryka de Guise dla walki z protestantyzmem.
13
Maria Kazimiera de la Grange d'Arquien, późniejsza żona
króla Jana Sobieskiego, Marysieńka, przybyła do Polski z Francji
w orszaku królowej Marii Ludwiki.
W 1658 r. wyszła za mąż za wojewodę sandomierskiego Jana Zamojskiego, który zmarł w 1665 r., a nie za Radziwiłła, jak podaje Saint-Simon. W tymże 1665 r. zawarła ślub z Janem Sobieskim.
14
W 1681 r. król Jan Sobieski zażądał od dworu francuskiego odwołania
Béthune'a, gdyż przyczynił się on do zerwania sejmu pod laską Hieronima
Lubomirskiego.
Po raz drugi przybył margrabia de Béthune do Polski w 1685 r.
15
Maria Anna de la Grange d'Arquien była trzecią żoną Jana
Wielopolskiego, kanclerza wielkiego koronnego. Wyszła za niego w
1678 r. i owdowiała w dziesięć lat później, a nie w dwa lata, jak podaje Saint-Simon.
16
Saint-Simon się myli, gdyż Radziwiłł był marszałkiem wielkim litewskim (1679—1690), nie zaś hetmanem.
Druga córka markizy de Béthune, Joanna, wyszła za Jana Stanisława
Jabłonowskiego (zm. 1731 r.), wojewodę wołyńskiego (1693—1697), a potem ruskiego, tłumacza Telemaka Fénelona wierszem i autora Skrupułu
bez skrupulu, odważnej książki politycznej. Poza tym Jabłonowski wydał szereg książek religijnych. Był on synem hetmana Jabłonowskiego,
towarzysza zwycięstw Jana Sobieskiego.
17
Tu autor wraca do Marii Ludwiki de la Grange d'Arquien, żony Franciszka de Béthune, a siostry królowej Marysieńki.
18
Maria Ludwika księżniczka Gonzaga, królowa polska (1612—1667) —
żona Władysława IV, a po jego śmierci Jana Kazimierza, siostra Anny
Gonzaga, księżny Palatynowej, znanej z Pamiętników Retza. Maria
Ludwika przywiozła do Polski jako dziecko późniejszą królową Marysieńkę. Istniały pogłoski, iż jest ona jej nieślubną córką z margrabią
de Cinq-Mars, głośnym z powodu tragicznej śmierci.
19
Franciszek de la Chaise (1624—1709) — najpierw prowincjał jezuitów w Lyonie, po czym od 1675 r. przez trzydzieści cztery lata spowiednik królewski. Zarzucano mu skłonność do bogactwa i luksusu.
Pani de Maintenon nie lubiła go. „Przyszedł mnie odwiedzić — pisała
w pewnym liście do kardynała de Noailles — był wesoły i swobodny
na swój sposób. Taka wizyta wygląda bardziej na obelgę, jak na
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uprzejmość." Jansenistów zwalczał, ale o wiele mniej ostro od swego
następcy, ojca Tellier. Wszystkie bénéficia kościelne król rozdawał na
jego wniosek. Gdy umarł, król wygłosił jego pochwałę, przypominając
jak często sprzeciwiał się zbyt ostrym jego wyrokom. Zdania współczesnych o nim zgadzają się na ogół z charakterystyką Saint-Simona
choć przyznają mu więcej sprytu. Wzbogacił Akademię Francuską zabytkami starożytnymi.
Pasquier Quesnel (1634—1719), syn księgarza paryskiego, ukończył
z odznaczeniem studia teologiczne na Sorbonie, po czym w 1657 r.
wstąpił do zakonu oratorianów. Wydał w 1671 r. Réflexions morales
sur le Nouveau Testament (Rozmyślania moralne o Nowym Testamencie), a następnie dzieła św. Leona z komentarzem. Arcybiskup paryski
Harlay zmusił go w 1681 r. do wyjazdu do Orleanu, gdyż oskarżono
go o sprzyjanie jansenistom. W 1684 r., gdy mu przedłożono jak i innym zakonnikom formułę potępiającą jansenizm i kartezjanizm, wystąpił z zakonu. Quesnel odznaczał się żelaznym zdrowiem, nieposzlakowaną uczciwością i czystością obyczajów; gruntownie wykształcony
i utalentowany pisarz, pozbawiony ambicji i zarozumiałości, stał się po
śmierci Arnauld d'Andilly na wygnaniu przywódcą sekty. W 1694 r.
wydał w Amsterdamie powiększone Rozmyślania. Jezuici zwalczali
dzieło Quesnela.
Król pod wpływem pani de Maintenon zaangażował się bardzo daleko
w walkę przeciw jansenistom. Gdy zakonnice Port-Royal des Champs
podpisały bullę papieża z zastrzeżeniem, król wystarał się o rozwiązanie zgromadzenia i kazał siłą zburzyć klasztor doszczętnie.
Tymczasem Quesnel, który emigrował do Brukseli, został tutaj aresztowany w 1703 r., po czym, wykradziony z więzienia, uciekł do Holandii.
Zmarł w Amsterdamie w 1719 r. w wieku 86 lat. Człowiek wzorowy,
życie całe poświęcił na obronę swych przekonań; był stale celem prześladowań jezuitów. Walka z jansenizmem zajmuje wiele miejsca w Pamiętnikach Saint-Simona, który mu sprzyjał.
Ludwik Antoni de Noailles (1651—1729) kardynał, arcybiskup Paryża. Przeciwstawił się bulli Unigenitus, za co odsunięto go od dworu.
Michał le Tellier (1643—1719) — jezuita, prowincjał paryski, następnie spowiednik królewski. Inne źródła przypisują mu podobne cechy
jak i Saint-Simon, tylko nie tak wyolbrzymione. Po śmierci króla
zgłosił się do regenta pytając, co ma czynić. „Bierze mnie ojciec za
kogo innego — odparł — czyń to, co ci każe przełożony" — i wygnał
go do Fresney.
Jakub de Chastenet markiz de Puységur (1655—1743) — syn znanego wojownika, który służył czterdzieści trzy lata; miał brać udział
w stu dwudziestu oblężeniach i trzydziestu bitwach, ani razu nie będąc
ranny ani chory. Fortuny jednak się nie dorobił, gdyż nie zabiegał
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o łaski ministrów. Syn przeszedł wszystkie stopnie wojskowe; po
śmierci króla wszedł do Rady dla Spraw Wojennych i został marszałkiem Francji. Odznaczał się zdolnościami i walecznością; pozostawił
dzieło O sztuce wojennej.
Luiza Janina de Montbazon była córką Fryderyka de Bouillon,
a siostrą kardynała.
Błażej Pascal (1623—1662), słynny pisarz i matematyk, syn parlamentarzysty prowincjonalnego, od niemowlęcego niemal wieku zdradzał bardzo wybitne zdolności. Mając lat dwanaście wyprowadził sam
dowody zasad Euklidesa. W wieku lat szesnastu napisał traktat o stożkach, a w dwa lata później wynalazł maszynę do liczenia. Położył
także podstawy pod rachunek prawdopodobieństwa. W fizyce dokonał
doświadczeń, które dowiodły, że powietrze ma swój ciężar i stawia
opór. Również posunął naprzód studia hydrauliczne. Był ściśle związany z jansenizmem i napisał w latach 1656 i 1657 słynne pamflety
zwane Prowincjalkami. W ostatnich latach swego życia pracował nad
wielkim dziełem teologicznym, pozostawił jednak tylko fragmenty,
wydane jako Myśli.
Klaudiusz de Longeueil markiz de Maisons, starszy prezydent parlamentu paryskiego, był wnukiem nadintendenta finansów, który, gdy
go usunięto z tego stanowiska, powiedział: „To błąd. Już zdobyłem
fortunę dla siebie, teraz byłbym ją zdobył dla nich." Syn był przyjacielem prezydenta Harlaya i wrogiem Saint-Simona w procesie marszałka de Luxembourg. Wreszcie wnuk, o którym mowa, ożenił się
z panną de la Roque, siostrą marszałkowej de Villars, później został
przekupiony przez księcia Orleańskiego i stał się przesadnie gorliwym
jego stronnikiem.
Gwido hrabia Stahremberg (1657—1737) odznaczył się jako dowódca podczas oblężenia Wiednia, nim Jan Sobieski przybył z odsieczą
w 1683 r.; następnie pod Budą i Belgradem w 1688 r. We Włoszech
dowodził już samodzielnie w 1701 r., podobnie w Hiszpanii, gdzie stoczył
zwycięskie bitwy pod Almenarą i Saragossą, ale przegrał pod Villaviciosa. Dokonał jednak pięknego odwrotu i uratował resztę swej
armii.
Mikołaj Desmaretz (1650—1721) pochodził z rodziny chłopskiej,
wzbogaconej za jego dziadka. Ojciec Desmaretza, skarbnik w Soissons,
ożenił się z siostrą Colberta, nim jeszcze stał się on ministrem finansów. Mikołaj Dersmaretz odznaczał się nieskazitelną uczciwością (w co
jednak Saint-Simon nie wierzył) i uprzejmością. Był to człowiek zdolny
i niestrudzony w pracy; pamiętniki jego stanowią nadzwyczaj cenny
materiał do historii gospodarczej Francji.
Popierali go bardzo usilnie książęta de Chevreuse i de Boisvilliers.
Dwie starsze córki wydał za dwu swych podwładnych w ministerstwie,
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Goësbrianda i de Bercy; trzeciej, która wyszła za markiza Béthune-Orval, odmówił z powodu ciężkiego stanu finansów posagu 200 000 liwrów, które król mu ofiarował, jak to było w zwyczaju dla córek ministrów.
Franciszek de Coëtanfao markiz de Querhoent-Kergounadech _
oddany przyjaciel Saint-Simona, generał lejtnant, potem dzięki jego
protekcji kawaler honorowy księżny de Berry. Jego żona bezpotomnie
umierając w 1714 r. zapisała Saint-Simonowi swój majątek na sumę
pół miliona liwrów. Saint-Simon oddał wszystko mężowi, i to po procesie z rodziną zmarłej. Brat Coëtanfao był biskupem Avranches.
Występująca często w Pamiętnikach księżna de Bourbon jest
żoną księcia Ludwika de Bourbon, wnuka Wielkiego Kondeusza, a ojca
szefa Rady Regencyjnej po śmierci króla. Była nieślubną córką króla
i pani de Montespan oraz siostrą księżny Conti, wdowy, bratowej niedoszłego króla polskiego.
Saint-Simon przewidział starcie między księciem Burgundzkim a Vendôme'em.
Jan Karol de Bournel de Namps, markiz de Mouchy (1666—1742),
pochodził z dobrej szlachty; był ochmistrzem księcia de Berry. Księżna
skłoniła go do małżeństwa z panną de Forcadel, córką agenta sądowego; wesele urządziła im na prośbę księżny żona Saint-Simona.
Jan Antoni III de Mesmes (1661—1723), pierwszy prezydent parlamentu paryskiego od 1712 r., pochodził z rodziny parlamentarzystów
i dygnitarzy skarbowych — Saint-Simon przypisuje im chłopskie pochodzenie — ale potem skoligaconych z arystokracją; m.in. księżne
de Créquy i de Vivonne były jego bliskimi krewnymi. Za młodu słynął
z niebywałej rozpusty i wiódł życie libertyna, dzięki czemu zyskał
przyjaźń wielu wielmożów. Od dawna był związany jak najbliżej
z księciem du Maine i jego protekcji zawdzięczał swe wysokie stanowisko. Po śmierci króla wyłudzał od regenta krociowe sumy. W imieniu Izby zwracał uwagę regenta na sprawy Lawa oraz nominację kardynała Dubois, czym naraził się na wygnanie.
Adrian Maurycy książę de Noailles (1678—1766), syn marszałka,
bratanek kardynała. Ożenił się w 1698 r. z jedyną bratanicą pani de
Maintenon. Odznaczył się w 1710 r. podczas wojny sukcesyjnej hiszpańskiej i uzyskał tytuł granda hiszpańskiego, księcia i para. Podczas
regencji od 1715 r. stanął na czele Rady Finansów. Starał się wybrnąć
z ciężkiej sytuacji skarbowej, nie uciekając się do ryzykownych planów Lawa. Między innymi spowodował postępowanie sądowe przeciw
wzbogaconym finansistom, spekulantom, którzy dzierżyli od państwa
podatki. Wytoczono dochodzenie 4410 osobom i skazano je na zapłacenie 219 000 000 liwrów, ale ściągnięto tylko 70 000 000 — i to było niezłe
w okresie ogólnego rozgrabienia skarbu przez finansistów. Usunięty
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ze stanowiska przez Lawa i Dubois, w kilka lat później powrócił do
służby wojskowej, został marszałkiem, ale poniósł klęskę pod Dettingen w 1743 r. podczas wojny sukcesyjnej austriackiej. Odtąd porzucił
wojsko i pozostał tylko w Radzie Ministrów.
Jan de Montboisier hrabia de Canillac, przyjaciel księcia Orleańskiego, doszedł później do wysokich godności. Saint-Simon kreśli
taką jego charakterystykę:
„Był to wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna, szczupły, o rysach dość
przyjemnych. Sądząc po twarzy, można było przypuszczać, że człowiek ten odznacza się bystrym umysłem; rzeczywistość przypuszczenie
to potwierdza. Wykształcony i oczytany, posiadał bardzo dobrą pamięć;
przy dużej elokwencji konwersacja jego była naturalna, wytworna
i łatwa; twarz szlachetna i otwarta; postawę miał wdzięczną, mowę
również przyprawianą zawsze dowcipem, subtelnym, często kłującym
oraz powiedzonkami złośliwymi, które zdumiewały osobliwością, a często
i celnością. Pycha jego i zarozumialstwo — gdyż są to dwie rzeczy
różne — dobre mniemanie o sobie, zawiść i pogarda wobec innych,
wszystko to cechowało go w najwyższym stopniu. Uprzejmość jego
była niezwykła, lecz miała na celu wywołanie takiegoż wobec niego
stosunku, a ukryć ten cel przechodziło jego możliwości. Leniwy, lubieżny w różnych dziedzinach i w pewnej, niezwykłej, również; słabego
był zdrowia i dbał o nie pilnie; zamknięty w sobie, trudny do oswojenia dzięki wyniosłości. Był także skąpy, lecz nie odmawiał sobie
niczego z rzeczy najlepszych, na które sobie pozwalał; nie schodził
nigdy z koturnów, wiecznie mając na ustach moralność, honor, najsurowszą uczciwość, wygłaszając wzniosłe sentencje i maksymy; rej
wodził zarówno w kompanii, którą chciał mieć najlepszą, najbardziej
wyborową i doborową, jak i w każdej rozmowie, chciał wszędzie wybijać się na pierwsze miejsce. Mówił dużo i znacznie za dużo, lecz tak
przyjemnie, że mu to darowywano. Znał wszystkie plotki dworskie,
choć już na dworze nie bywał, równie dobrze jak wszystkie wydarzenia
paryskie, tak dawne, jak nowsze czy współczesne, i to wszelkiego rodzaju. Umiał opowiadać zachwycająco i nikt nie dorównał mu w sztuce
podchwycenia każdej śmiesznostki i ukazania jej jakby niechcący.
Złośliwy, był, jak się przekonać będzie można później, najnieuczciwszym człowiekiem pod słońcem. Chętnie rozprawiał o najnowszych wypadkach, chętnie przedstawiał każdą rzecz w złym świetle; nie chwalił
nigdy, potępiał okrutnie i stale był z wszystkiego niezadowolony. Przez
dość długi czas dowodził regimentem Rouergue; odbywał służbę dość
niedbale i nie pilniejszym był dworzaninem. Można powiedzieć, że od
chwili kiedy porzucił służbę, właściwie wcale już obowiązków dworskich
nie spełniał. Nienawidził króla i pani de Maintenon, a ministrów darzył
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nienawiścią doskonałą i pozwalał sobie na na j swobodniejsze, niezrównane opowiadania o nich wszystkich, czego byłem nieraz świadkiem."
Borys Iwanowicz Kurakin książę (1676—1727), jeden z najwybitniejszych dyplomatów rosyjskich epoki Piotra Wielkiego, szwagier cara
(Piotr I i Kurakin mieli za żony siostry Łopuchinówny), wysyłany był
Kurakin w różnych misjach dyplomatycznych, m.in. do Rzymu, aby
nie dopuścić do uznania przez papieża Stanisława Leszczyńskiego
za króla polskiego. Od 1716 r. Kurakin był posłem w Paryżu.
Ireneusz Marek Voyer de Palmy d'Argenson (1652—1721) pochodził
z rodziny, która wydała paru dyplomatów i dygnitarzy parlamentarnych; urodził się w Wenecji i był chrześniakiem Republiki tamtejszej.
W 1697 r. został prefektem naczelnym policji, w 1715 prezydentem
Rady Spraw Wewnętrznych, w 1718 kanclerzem. Stworzył policję polityczną, z liczną siatką szpiegowską, i rozpowszechnił system aresztowań przy pomocy listów królewskich, bez zgody władz sądowych. Ostro
zwalczał projekty monetarne Lawa i dlatego odebrano mu pieczęcie.
Saint-Simon, który go lubił, taką kreśli jego charakterystykę:
„Argenson był człowiekiem niezwykle inteligentnym, przy czym dla
kariery umiał dostosować się do wszystkiego. Urodzony był lepiej niż
większość ludzi należących do jego stanu i już od dawna kierował
policją, a razem z nią i śledztwem, wywiązując się znakomicie ze
swych funkcji. Nie bał się wcale parlamentu, który nieraz go atakował, a bezustannie zyskiwał sobie wdzięczność różnych znakomitych
osobistości ukrywając przed zmarłym królem i przed Pontchartrainem
różne sprawki ich krewnych i dzieci, które były tylko wybrykami
młodości, lecz niemniej byłyby ich zgubiły bezpowrotnie, gdyby nie
pokrywał ich swym urzędem i nie rzucał na wszystko zasłony.
Z twarzą przerażającą, która na myśl przywodziła trzech sędziów piekielnych, łatwo dawał się wprawiać w dobry humor wykazując umysł
wyższy i wprowadził taki porządek wśród licznych mieszkańców Paryża, że nie było ani jednego obywatela tego miasta; o którym dzień
po dniu nie wiedziałby wszystkiego, orientował się doskonale w każdej
sprawie, kiedy trzeba okazać srogość, a kiedy pobłażliwość; zawsze
skłaniał się raczej do łagodności, posiadając jednak sztukę przyprawiania o drżenie nawet najniewinniejszych. Odważny, śmiały, zuchwały,
w czasie rozruchów łatwo panował nad ludem. Jego obyczaje wielce
przypominały tych, którzy bez przerwy stawali przed nim, i nie wiem,
czy czcił jakiekolwiek inne bóstwo poza Fortuną. Pełniąc obowiązki
tak przykre i groźne, łatwo dawał do siebie dostęp uczuciom humanitarnym, a gdy znalazł się w towarzystwie przyjaciół dość niejasnego
autoramentu i dość podłego stanu, do których żywił większe zaufanie
niż do ludzi znaczniejszych, pozwalał sobie na wesołość i był czarującym kompanem. Był co nieco oczytany, lecz mało lub wcale nie
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miał zdolności do jakichkolwiek nauk; wyrównywał jednak ten brak
inteligencją i wielką znajomością świata, co jest rzeczą rzadko spotykaną u ludzi jego stanu."
Franciszek Bouthillier de Chavigny (1641—1731), biskup Troyes,
brat marszałkowej de Clérambault. Po młodości bardzo burzliwej
zrzekł się biskupstwa i dzięki swoim wpływom uzyskał dla swego bratanka nominację na biskupa Troyes, po czym zamieszkał przy nim
w zupełnym odosobnieniu. Tylko raz na rok, na parę dni, przyjeżdżał
na dwór na wezwanie króla i zadziwiał wszystkich, jak dawniej, inteligencją i miłą rozmową. Tak minęło lat szesnaście. Gdy książę Orleański powiedział Saint-Simonowi, że w Radzie Regencyjnej niezbędny
jest biskup, ten 'podsunął mu Chavigny'ego, co zostało z radością przyjęte, ale Saint-Simon twierdzi, że się na nim zawiódł, gdyż biskup
popadł pod wpływ marszałka de Villeroy oraz kardynała de Rohan.
Ksiądz de Rancé był jego kuzynem.
Antoni V de Gramont książę de Guiche (1672—1725) pochodził
z rodziny mającej od paru pokoleń wpływ na dworze. Był bratankiem
Armanda de Gramont, hrabiego de Guiche, słynnego z romansu z królewną angielską Henrietą, pierwszą żoną starego księcia Orleańskiego
(regent był synem drugiej jego żony). Antoni V żonaty był z najstarszą
siostrą marszałka de Noailles i jej zawdzięczał swą karierę — otrzymał
mianowicie wysokie stanowisko dowódcy gwardii królewskiej po marszałku de Boufflers. Brał udział w paru kampaniach ze zmiennym
szczęściem. Za regencji otrzymał przewodnictwo Rady Wojennej, co
równało się stanowisku ministra, po czym regent zaprosił go do Rady
Regencyjnej bez jakichkolwiek starań o to z jego strony.
Wydawcy francuscy sądzą, że Saint-Simon czyni aluzję do byłego
kanclerza Daguesseau, który przebywał w swym majątku Fresne.
Admirałowie Anne Joyeuse i Jan Ludwik d'Epernon byli faworytami
Henryka III. Verneuil — synem nieślubnym Henryka IV, podobnie
książęta de Vendôme; z tej linii pochodził i książę de Beaufort, jeden
z przywódców frondy, znany z Pamiętników kardynała Retza i powieści Dumasa.
Armand d'Aydie hrabia de Rions (1692—1741) był siostrzeńcem
marszałkowej Biron, z domu Nogent de Bautru, i krewnym księcia
de Lauzun. Sam nic nie posiadał; był, jak mówił Saint-Simon, niepozorny, blady i obsypany pryszczami. Zyskał wyłączny wpływ na
księżnę de Berry, idąc za wskazówkami swego wuja. Po jej śmierci
1719 r. sprzedał regiment, którego był pułkownikiem, i gubernatorstwo
i nigdy więcej nie pojawił się na dworze. Mouchy i jego żona nie
zostali przyjęci przez regenta i otrzymali nakaz opuszczenia Paryża
na zawsze w ciągu dwudziestu czterech godzin.

360
43

44

Luiza Franciszka marszałkowa de Clérambault (1638_1722) b ł
córką sekretarza stanu, Bouthillier de Chavigny, o którym tyle pisze
kardynał Retz i którego wspomina na wstępie Pamiętników Saint-Simon; mężem jej był hrabia de Palluau, marszałek Clérambault.
Bracia de Belle-Isle byli wnukami nadintendenta Foucqueta
Starszy, Karol, marszałek (1684—1761) odznaczył się w latach 1740—
1746 w wojnie sukcesyjnej austriackiej; został ministrem wojny
w 1757 r. Jego brat zginął pod Assiete w 1746 r. Saint-Simon pozostawił nam szczegółową ich charakterystykę:
„Starszy — wysoki, dobrze zbudowany, uprzejmy, grzeczny, ujmujący i na tyle szlachetny, na ile może na to pozwolić najbardziej
nieokiełznana ambicja, a miał ją i to przy właśnie takim umyśle, jaki
był mu potrzebny, by móc jej służyć. Nie chciał wcale okazywać
swych zdolności, a jeżeli to czynił, to tylko wtedy, gdy chciał się
podobać, nigdy, by kogoś zawstydzić, a jeszcze mniej — by przerazić.
Posiadał wrodzoną łagodność i uprzejmość, umiejętność znalezienia
postawy pośredniej między łatwością obejścia a rezerwą, zręczność
niezwykłą, lecz zawsze skrywaną w wynajdywaniu odpowiednich słów
i właściwego postępowania, zdolność narzucania się w sposób delikatny
i rzadko dostrzegalny, bezustanne pilnowanie się i kontrolę nad każdym krokiem i każdym słowem, nawet w rozmówkach z kobietami i lekkich żartach. Wszystko to otwierało mu nieskończoną ilość podwoi, a czy
to była brama wiodąca do apartamentów bogatego mieszczanina, czy
furtka do biednego łyka, z równym szacunkiem je przekraczał. Chciał
podobać się panu i słudze, mieszczce i proboszczowi lub prefektowi z seminarium, jeżeli zdarzyło mu się go spotkać, a tym bardziej generałowi
i jego koniuszemu, ministrom i najniższemu urzędnikowi. Uprzejmość
gładka, wymowa zawsze na pogotowiu i umiejętność mówienia takim
językiem, jakim w tej chwili mówić należało, wszystko to jednak
przybrane naturalną prostotą; miły dla urzędników, zasadniczo usłużny,
ale wiedząc dla kogo i nie zapominając o sobie; przy tym wiele odwagi
bez żadnej ostentacji — takim był Belle-Isle, jak długo pozostawał
in minoribus. Nie wyrzekając się żadnej z tych cech rozwijał je coraz
bardziej, w miarę jak Fortuna go wynosiła. Jeszcze nie doszliśmy do
tego. Jednej rzeczy nie zaniedbywał nigdy, a to niezmordowanych
starań do wynajdywania tych, którzy mogą się mu okazać potrzebni,
i wszystkiego, by ich pozyskać i następnie omotać najdelikatniejszą
przędzą, i uzyskać wszystko, co się da, nie uczyniwszy jednego kroku,
jednej wizyty, a nawet nie udawszy się na zabawę czy w podróż dla
przyjemności inaczej, jak po głębszym zastanowieniu i rozważeniu, czy
może to przyczynić się do zbliżenia go do celu. W drodze tej nie zapominał ani na chwilę starań, by dowiedzieć się o wszystkim, nie pokazując tego po sobie.
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Kawaler de Belle-Isle miał wiele cech wspólnych ze swym bratem,
a jeszcze więcej różnic. Nie był tak zgrabny i wyraz twarzy, otwarty
j swobodny, starszego nie cechował młodszego. Miał jednak przymilność i dworskość brata, choć nie tak widoczne w zachowaniu jak
u tamtego. By to spostrzec, trzeba było poczekać, aż zacznie mówić,
i to jeszcze gdy chodziło o interesa lub o ludzi, którym chciał się podobać, gdyż wobec większości był cyniczny, mało uprzejmy, kłótliwy,
uszczypliwy, jednak z tymi, z którymi sądził, iż liczyć mu się wypada,
a umiał zabiegać o wielu, był równie łatwy, równie miły i opanowany
jak starszy brat, choć nie wyglądało to tak naturalnie. Miał znacznie
więcej inteligencji i szerszy umysł od brata, jednak umysł mniej wyrafinowany i maniery bardziej szorstkie; przy tym żadnej łagodności
obyczajów, chyba wymuszone, wówczas widoczne; posiadał jednak
znacznie więcej ścisłości i rozeznania niż brat i niewspółmiernie trudniej dawał się oszukać. Może również mniej był uczciwym człowiekiem,
lecz znacznie zdolniejszy i inteligentniejszy we wszelkiego rodzaju interesach. Przy tym cechowała go nieprzejednana zawziętość, czego drugi
brat był zupełnie pozbawiony. Kawaler de Belle-Isle znał również dobrze
język dam, lecz żadnej giętkości, choć więcej wykazywał zręczności
i umiejętności w odkrywaniu tego, o czym dowiedzieć się pragnął,
wykazując niezmierną pilność w zdobywaniu informacji o wszystkich
i o różnych stronach wojujących; chciał, by nic nie uszło jego uwagi,
i, tak jak brat, nie powiedział słowa ani nie uczynił kroku bezcelowego;
wszystko wiodło do zaspokojenia ambicji największej i, jeżeli to było
możliwe, bardziej jeszcze nieokiełznanej niż brata; obaj przy tym
odznaczali się wielką wytrwałością, której nic nie zdołało zniechęcić,
i niezwykłą odwagą duchową. Ten był głębszy i bardziej chytry niż
tamten, a jeszcze mniej od tamtego dawał się oderwać od czegoś, czego
się uchwycił, lub do tego zrazić. Na zewnątrz był chłodny jak lód, ale
te pozory kryły coś zupełnie innego. Przybierał minę zrównoważoną
i mądrą, która jednak nie była pociągająca. Przy odwadze równej
bratu i biegły jak on we wszystkich rzeczach wojny, zaopatrzenia
i uzbrojenia, przewyższał go może umiejętnością urządzania wszystkiego. Nikt im nie dorównał umiejętnością kierowania z daleka czy bliska
ludźmi i sprawami, tak by przyczynili się do przeprowadzenia ich
planów, ani w zręczności wykorzystania każdej okoliczności. Młodszy,
ze spokojem bardziej upartym niż brat, lepiej nadawał się do rządzenia
i do kierowania wydatkami domowymi, do sporządzania memoriałów
w sprawach finansowych, do przeprowadzenia w trybunałach tych,
które trzeba było przedkładać, nadając im układ, nie zaniedbując subtelności, jakie mogły okazać się przydatne. W końcu, mieli tę przytomność umysłu i zręczność w ataku i obronie prawnej, przy wymowie
gładkiej, płynnej i jasnej. Obaj wiecznie zajęci i wśród tego wiecznego
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zaabsorbowania — usilnie i stale pamiętający o zdobywaniu sobie protektorów, przyjaciół i kariery. Przy tym zawsze zachowując pomiarkowanie w mowie, nie pozwalali sobie nigdy na żadne rozmówki jak tylko
z wielkim umiarkowaniem i nie z byle kim.
Związek tych dwu braci sprawiał, że byli jakby jednym ciałem
i jedną duszą i nigdy nie było w ich stosunkach żadnej rysy. Występowali zawsze zgodnie na zewnątrz i też jedność zachowywali
wzajem wobec siebie, a wszystko mieli wspólne: majątki, tajemnice
rady, bez podziału i bez zastrzeżeń, takąż władzę, takież znaczenie
w swym domu, przez całe życie. Młodszy, o bardziej ograniczonych
pragnieniach niż starszy, myślał tylko o swoim majątku, karierze
i zajmował się głównie sprawami rodzinnymi, a tamten działał na
zewnątrz; wszystko jednak przechodziło z jednego do drugiego
i wszystko było prowadzone jakby przez jedną rękę. Nic nie można
by było dodać do szacunku, przyjaźni, starań, przywiązania, jakie
okazywali swemu ojcu, ani do zaufania dla matki, którzy nareszcie
przez nich osiągnęli szczęście. Starszy był bardzo wstrzemięźliwy;
młodszy lubił zjeść dobrą kolację i wypić kieliszek zachowując jednak
umiar i nie zaniedbując z tego powodu zajęć poważnych, jakie bez
przerwy zaprzątały jego umysł."

