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SÉBASTIEN ROCH NICOLAS DE CHAMFORT

Charaktery i anegdoty
 .  -  

  
Kariera pisarska Chamforta est dość paradoksalna. Był sławny za życia, i est sławny ǳiś;
ale dla innych utworów. Współcześni nie znali tych ego pism, które znamy my; my
znowuż nie czytamy tego, za co wielbili go współcześni. Był znanym, uznanym, nagraǳanym autorem oﬁc alnych wypracowań akademickich, modnym pisarzem teatralnym,
który wycisnął łzy z oczu samemu królowi, był Akademikiem przed czterǳiestym rokiem życia; mimo to wątpię, czy doszłaby nas pamięć pana de Chamfort, gdyby po ego
śmierci nie znaleziono w biurku garści papierów. Część tych papierów zagarnęły właǳe
sądowe, i te przepadły; część zachowała się. Były to luźne notatki, spostrzeżenia, reﬂeks e, anegdoty, kreślone dla samego siebie, może ako materiał do akiegoś ǳieła. I to est
właściwie wszystko, co ǳiś ży e z Chamforta.
Mówiąc, że ta ego ﬁz ognomia¹ była nieznana współczesnym, wyraziłem się może
nie dość ściśle. Była niewątpliwie znana, ale w szczupłym kręgu i racze ustnie. W owym
czasie — w epoce a on — to wystarczało. Reputac a Chamforta opierała się w znaczne
mierze na ego ciętych powieǳeniach, na ego obiega ących dowcipach czy aforyzmach,
na ego postawie o o ne wobec życia; a to wszystko właśnie znalazło wyraz w tych
pośmiertnych papierach. Jego sarkazm, rozczarowanie, ego gryząca krytyka — to uż
zaczyn przyszłe rewoluc i. Ale była to rewoluc a na miarę salonów. Kiedy przyszła prawǳiwa rewoluc a, zmiotła Chamforta, ak tylu innych, którzy ą radośnie witali.
Protest Chamforta przeciw porządkowi społecznemu rozpoczął się — z ego uroǳeniem. Był nieprawym synem, co więce synem księǳa. Uroǳony w  w pobliżu
Clermont, o ca nie znał nigdy; matkę kochał z podwó ną czułością. Oddany pod nazwiskiem i o a do kolegium ezuickiego, zdobywa wszystkie nagrody, w szczególności za
łacińskie wiersze. Wychowawcy chcą go zatrzymać; namawia ą go, aby został księǳem,
wróżą świetną przyszłość; młody Nicolas odmawia — kocha życie, swobodę. Wyszedłszy z kolegium, klepie biedę, fabryku e artykuły i kazania na sprzedaż, est nauczycielem
domowym; śliczny chłopiec rychło ściąga sympatię i zainteresowanie kobiet. „Myślicie,
że to Adonis, a to Herkules”, mówi o nim z uznaniem edna z dam. W owym płochym
wieku osiemnastym, gǳie kobiety rząǳą wszystkim, taka rekomendac a to los! Niestety, zachoǳi fakt, który podcina życie młoǳieńca: nabawia się choroby, która bęǳie
go nękać, mimo iż z przerwami, całe życie, choroby upokarza ące , okrutne , która każe
mu stronić od tego, co sercu ego było na droższe. Choroba ta, obok rany nieprawego
uroǳenia, to wielkie źródło mizantropii Chamforta.
Nazywam go tym mianem, ponieważ pan Nicolas rychło przeǳierzgnął się w ana de
Cha ort; tego roǳa u dystyngowane pseudonimy, pobłażliwie tolerowane przez wielki
świat, były zwycza ne w życiu literackim. A Chamfort, mimo że wciąż usuwał się od świata,
żył w nim ednak ciągle. Jego mizantropia, ego odluǳie, ściągały doń luǳi o wyższe
wartości, którzy w grze myśli szukali zaprawy dla mdłego życia dworu. Zabiegano się, aby
mu pomóc, nie uraża ąc ego drażliwości. A pomocy Chamfort potrzebował, gdyż choroba
poraziła ego zdolność pracy; zresztą w owe epoce literatura nie była źródłem dochodu;

¹

ogno ia — ǳiś: ﬁz onomia; t . twarz, oblicze. [przypis edytorski]

racze pośrednio, przez pens e i synekury², do których wiodła na zręcznie szych.
W ciągu kilku lat młody Chamfort wystawia w teatrze błahą od ndiank , potem
a e
yrny; bierze nagrody Akademii za „pochwały” — roǳa wówczas wysoko
ceniony — Moliera i La Fontaine’a; sekretarzu e akiś czas księciu de Condé, ale nie
umie unieść tego przymusu; osiada opodal Paryża w Auteuil, aby tam wieść życie o
o a. Na chwilę zda e się, że szczęście roz aśni ego życie: pozna e kobietę, z którą łączy
swo e losy i która we wszystkim odpowiada ego sercu; po pół roku kobieta ta umiera.
Przy aciele wiozą go do Holandii, aby go rozerwać; stopniowo Chamfort wraca do siebie.
Pisze tragedię — taką, ak wówczas pisali wszyscy — w stylu fałszywego Racina — pod
tytułem
ta a i eangir, i zosta e członkiem Akademii³; wraca po trosze do świata,
mieszka ąc u swego przy aciela, hrabiego de Vaudreuil, gǳie ży e swobodnie, korzysta ąc
z towarzystwa lub zażywa ąc samotności, którą bliscy umie ą uszanować.
Zdawałoby się, że ten dawny ustró społeczny dał pisarzowi wszystko, co mógł dać.
Dał mu — dość lekko — sławę, reputac ę, zaszczyty, wcale pokaźne pens e i dochody,
dopuścił go — niemal na stopie równości — do na świetnie szego grona… Mimo to
Chamfort nienawiǳił tego ustro u. Nienawiǳił przywile u, który sprawia, że lada utytułowany dudek samym faktem uroǳenia swego za mu e wyżyny, na które człowiek bez
nazwiska całym swoim geniuszem, charakterem, pracą, nie wespnie się nigdy; nienawiǳił krzywd, niesprawiedliwości, nadużyć, w które, ży ąc pośród wielkiego świata, barǳie
niż kto inny był wta emniczony. Traktowanie milionów luǳi — całego narodu — ako
mierzwę⁴ dla garstki uprzywile owanych wydawało mu się potworne. Całą duszą nadsłuchiwał pomruków zbliża ące się rewoluc i. Ży ąc z przedstawicielami dawnego porządku,
przepowiadał im rychłą zgubę; sam szukał stosunków z ludźmi, którzy wcielali dlań nową
erę. Przyszły trybun rewoluc i, Mirabeau, co rano w owe epoce zachoǳił do niego, aby
— ak mówił — „potrzeć się o tę głowę, na barǳie elektryczną, aką znał”. Kiedy wreszcie wybucha rewoluc a, Chamfort wita ą z radością, mimo że nowy porządek podcina
ego byt, kasu ąc pens e. Pracu ąc w piśmie „Mercure”, wprowaǳa ducha rewolucy nego do części literackie . Ale ak nie umiał być pochlebcą możnych, tak samo nie umie
Chamfort być dworakiem nowych tyranów. Myśli naiwnie, że w epoce haseł wolności
może zachować dawne swobody ęzyka i że z Marata i Robespierre’a można sobie drwić
tak samo swobodnie, ak dawnie się drwiło z ministrów Ludwika XVI! Myśli, że u ǳie
mu bezkarnie parodiowanie haseł Rewoluc i: d oi rate a o i a
ra
ter t o ty h
i to rater t o aina i a, oto powieǳenia Chamforta, które obiegały
Paryż. Jak dla wielu tych, którzy wypieścili w marzeniach szlachetny tryumf wolności,
terror był dla niego bolesnym rozczarowaniem. Niebawem Chamfort stał się pode rzany;
uwięziono go. Wypuszczony po kilku dniach, znów swoim ostrym ęzykiem ściągnął na
siebie uwagę właǳ. Ale Chamfort przysiągł sobie, że drugi raz nie da się uwięzić; kiedy
z awił się u niego żandarm, wyszedł do drugiego poko u i palnął sobie w łeb. Kula strzaskała mu nos i wybiła oko, ale żył. Chwyta za brzytwę i chce się dokończyć; kaleczy się
dotkliwie, przecina sobie żyły, ale go ratu ą. Podczas gdy mu zakłada ą opatrunek, pisarz,
zbroczony krwią, dyktu e takie oświadczenie:
„Ja, Sebastian Roch Mikoła Chamfort, oświadczam, że chciałem umrzeć ak człowiek wolny, racze niż dać się zaprowaǳić ako niewolnik do więzienia; oświadczam, że
eżeli mnie zechcą tam zawlec gwałtem, pozosta e mi dosyć siły, aby dokończyć tego, co
zacząłem. Jestem człowiek wolny, nigdy żywego nie wtrącą mnie do kaźni”.
Niedługo dane mu było przeżyć; rany te, w połączeniu z zastarzałą chorobą, sprawiły,
że umarł w r. .
Ponieważ papiery znalezione po śmierci pisarza składały się z karteczek, na które rzucone były luźne myśli, przy aciele, przystępu ąc do ich wydania, poǳielili e i ugrupowali
wedle swego uznania. Poǳielono e na dwie części: edne dano tytuł y i i ak y y,
drugie Charaktery i anegdoty.
² ynek ra (z łac. ine ra: bez troski) — intratna posada, źródło dochodu nie wymaga ące wysiłku. [przypis
edytorski]
³ kade ia — Akademia Francuska, instytuc a zrzesza ąca  na barǳie znanych . pisarzy. Istnie e od
 r., ma na celu dbanie o dobro ęzyka ancuskiego. [przypis edytorski]
⁴ ier a — dosł.: słoma, którą rzuca się pod nogi krowom w oborze; tu przen.: coś, co się zużywa i czego
się nie szanu e. [przypis edytorski]
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y i i ak y y, które może w przyszłości również włączę do te i ioteki, to są
reﬂeks e ﬁlozofa, ale o o a w znaczeniu czysto życiowym. Interesu ą bystrością psychologiczną, olśniewa ą często akąś świetną formułą myśli, ale nużą po trosze swo ą manierą
toi n ⁵ i swoim ciasnym pesymizmem. To ów pesymizm, który sprawiał, że wielka ego
przy aciółka, pani Helvétius, mawiała: „Kiedy rano porozmawiam z Chamfortem, zasmuci mnie na cały ǳień”. Jak na ﬁlozofa, Chamfort obserwował zbyt spec alny kącik świata,
i to obserwował go z nader niewǳięczne pozyc i. To świat dworaków, gǳie eden czyha
na mie sce drugiego, gǳie edyną drogą est pełzać i intrygować; gǳie zarówno zyskane,
ak chybione dobroǳie stwo sta e się źródłem niesmaku i niechęci. Nienawiǳić tego
świata, nie móc się bez niego obe ść, korzystać zeń i stroić się w togę wyższości, taka est
w gruncie postawa tego ﬁlozofa. Sądy potomnych brały nieraz za złe tę zgryźliwą gorycz
człowiekowi nagraǳanemu o wiele ponad wartość swo e produkc i literackie ; ale może
właśnie poczucie, że produkc a ta nie była na wyżynie ego inteligenc i, że ako pisarz
nie dał swo e prawǳiwe miary, było źródłem tego niezadowolenia ze świata, które było
przede wszystkim niezadowoleniem z siebie? A może ten literat czuł się człowiekiem czynu, może krył w sobie ambic e męża stanu, prawodawcy, ministra, i zżymał się na ustró ,
który takich luǳi ak on nie dopuszczał do właǳy? Ocenia ąc te notatki, pamięta my
zresztą, że nie były one wprost przeznaczone do druku, że kreślił e dla samego siebie:
były to ego r i ny, ak nazywał Sainte-Beuve swo e mordercze ka ety. Bądź co bądź,
ten niesmak, to zbrzyǳenie sobą i drugimi, dość charakterystyczne są dla te kończące
się epoki.
Żywszą pozostała owa część pośmiertne spuścizny pisarza, którą zebrano pod tytułem
Charaktery i anegdoty i którą da ę oto czytelnikom i ioteki oya. Trudno o lepszy obraz
epoki na tak szczupłe przestrzeni. Można by niemal rzec, że gdyby wszystko z owego
schyłku XVIII wieku zaginęło, dało by się odtworzyć go sobie z tych anegdot Chamforta, równie celnie dobranych, ak świetnie zredagowanych. Król, dwór, duchowieństwo,
wielki świat, kobiety, ﬁnanse, polityka, intrygi, fawory — wszystko przeplatane tą samą
pesymistyczną ﬁlozoﬁą, ale mnie tu nużącą, bo barǳie odżywioną faktem i roz aśnioną dowcipem. Koniec epoki, ginący świat — i ginący sprawiedliwie! Ten tom anegdot
stał się dokumentem; ten mały tomik uczynił Chamforta na częście cytowanym z autorów i dał mu faktyczną nieśmiertelność, które nie zdołałaby mu zapewnić tytularna
nie ierte no akademicka.
Doda my, iż z tego zbiorku anegdot raz po raz wyziera ku nam ﬁz ognomia samego
autora, i że ów N…, którego poglądy i powieǳenia spotykamy na tych kartach tak często,
est przeważnie ego sobowtórem.
ar a a ty e

  
N… powiadał mi: „Osiągnąłem to, iż zna du ę wszystkie przy emności w samym sobie,
to znaczy edynie w grze swo e inteligenc i. Natura pomieściła w mózgu człowieka mały
gruczoł, który pełni rolę zwierciadła: oglądamy w nim, lepie lub gorze , w dużym lub
małym formacie, wszystkie przedmioty świata, a nawet produkty własne myśli. Jest to
latarnia magiczna⁶, które człowiek est właścicielem; przed nią przesuwa ą się sceny, których on est aktorem i wiǳem. To est właściwie o iek; tam mieści się ego królestwo;
wszystko inne est mu obce”.
„ǲiś,  marca  roku (powiadał N…), spełniłem dobry uczynek dość osobliwego roǳa u. Pocieszyłem człowieka zacnego, pełnego cnót, ma ącego sto tysięcy anków
renty, wielkie nazwisko, rozum, wyborne zdrowie etc. A a sam estem biedny, nieznaczący i chory”.
Stwierǳonym faktem est, że edna z córek króla, ako ǳiecko, bawiąc się z pokoówką, spo rzała na e rękę, i policzywszy palce, rzekła zdumiona: „Jak to, ty masz także
pięć palców, ak a?”. I policzyła eszcze raz, aby się upewnić.
⁵ toi ny — ǳiś: stoicki. [przypis edytorski]
⁶ atarnia agi na — prosty pro ektor, rzuca ący na ścianę obraz namalowany na szkle. Uważany za wynalazek siedemnastowiecznego ezuity Athanasiusa Kirchera. [przypis edytorski]
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Wyobraźnia, Kondyc a
luǳka

Pozyc a społeczna, Sługa

Kiedy marszałek de Richelieu podsuwał Ludwikowi XV kochankę, wielką damę, nie
pamiętam którą, król odmówił, powiada ąc, że za dużo by kosztowało odprawienie e .
Hrabia d’Argenson mówił do hrabiego de Sebourg, który był kochankiem ego żony:
„Dwie są posady, które by ci ednako odpowiadały: gubernatorstwo Bastylii i Inwalidów.
Jeśli ci dam Bastylię, powieǳą wszyscy, że to a cię tam wpakowałem; eśli ci dam Inwalidów, powieǳą, że to mo a żona”.
Księżna de Marsan, ǳiś tak nabożna, żyła niegdyś z panem de Bissy. Wyna ęła pałacyk
przy ulicy Plumet, dokąd się raz udała, gdy pan de Bissy zabawiał się tam z ǳiewczętami.
Nie wpuścił e ; po czym przekupki z ulicy de Sèvres zebrały się dokoła karety, wykrzyku ąc: „To barǳo brzydko nie wpuszczać do domu księżne , która płaci, a wyprawiać
kolac e dla kurew!”.
Pewien człowiek, pociągnięty urokiem stanu kapłańskiego, powiadał: „Choćbym miał
duszę zgubić, muszę zostać księǳem”.
Pewien egomość był w grube żałobie; wielkie czarne pióra, czarna peruka, twarz
stroskana. Przy aciel podchoǳi do niego smutno. „Na miłość boską, kogo ty straciłeś?
— Ja, odparł, nic nie straciłem; owdowiałem po prostu”.
Pani de Bassompiere, edna z dam na dworze króla Stanisława (Leszczyńskiego), była
oﬁc alną kochanką pana de la Galaisière, kanclerza króla polskiego. Jednego dnia, król,
bawiąc u nie , pozwolił sobie na pewne poufałości, które skończyły się niepowoǳeniem.
„Już milczę, rzekł król Stanisław; mó kanclerz powie pani resztę”.
Znana est fanatyczna przemowa, aką biskup Dol miał do króla z przyczyny amnestii
dla protestantów. Kiedy biskup Saint-Pol pytał go, czemu przemawiał imieniem⁷ swoich
kolegów, nie poraǳiwszy się ich, ów odpowieǳiał: „Poraǳiłem się mego krucyﬁksu. —
W takim razie, odparł biskup Saint-Pol, trzeba było odpowieǳieć ściśle to, co krucyﬁks
powieǳiał Wasze Eminenc i”.
Marszałek Biron był ciężko chory. Zapragnął spowieǳi i rzekł wobec licznych przyaciół: „Co estem winien Bogu, co estem winien królowi, co estem winien państwu…”.
Jeden z przy aciół przerwał: „Cicho siedź, rzekł, umrzesz niewypłacalny”.
N… powiadał: „Wiǳiałem kobiety wszystkich kra ów: Włoszka wierzy w miłość kochanka wówczas, kiedy est zdolny popełnić dla nie zbrodnię. Angielka — szaleństwo,
Francuzka — głupstwo”.
Duclos powiadał o akimś ła daku, który zrobił karierę: „Plu esz mu w twarz, wycierasz
mu ą nogą, a on ǳięku e”.
Pewien człowiek spęǳał od trzyǳiestu lat wszystkie wieczory u pani de…; wśród
tego owdowiał, sąǳono, że się ożeni z tamtą i zachęcano go do tego. Odmówił: „Nie
wieǳiałbym, rzekł, gǳie spęǳać wieczory”.
Pani de Tencin, przy swoim słodkim obe ściu, była kobietą bez zasad, zdolną dosłownie do wszystkiego. Pewnego dnia chwalono e słodycz. „Tak, rzekł ksiąǳ Troublet;
gdyby miała interes w tym, aby pana otruć, wybrałaby na słodszą truciznę”.
Atakowano opinię pana N… o akimś ǳiele, przeciwstawia ąc mu odmienny sąd publiczności. „Publiczność, publiczność, rzekł; ilu trzeba głupców, aby stworzyć publiczność?”
N…, przeczytawszy list św. Hieronima, w którym ów malu e barǳo wymownie poryw swoich namiętności, rzekł: „Siła ego pokus więce buǳi we mnie zazdrości, niż ego
pokuta mnie przeraża”.
N… powiadał: „W kobietach est dobre tylko to, co w nich est na lepsze”.
Kardynał de Rohan, który w czasie swo e ambasady w Wiedniu był uwięziony za
długi, udał się, w charakterze Wielkiego Jałmużnika, uwolnić więźniów z Châtelet z okaz i
uroǳin Delﬁna. Człowiek pewien, wiǳąc zbiegowisko koło więzienia, spytał o przyczynę:
odpowieǳiano mu, że to kardynał de Rohan przybywa tego dnia do Châtelet. „Jak to,
rzekł naiwnie, uwięziony?”
Na dwa tygodnie przed zamachem Damiensa⁸ kupiec prowansalski, prze eżdża ąc
przez małe miasteczko o sześć mil od Lionu i zatrzymawszy się w gospoǳie, usłyszał,
z rozmowy w sąsiednim poko u, który od ego poko u ǳieliło tylko przepierzenie, że
⁷ r e a ia i ienie kogo — ǳiś: przemawiać w imieniu kogo. [przypis edytorski]
⁸ a a h a ien a —  stycznia  służący Robert Damiens (–) próbował zabić króla Ludwika
XV. [przypis edytorski]
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Kochanek, Lud

Zbawienie, Ksiąǳ
Wdowiec

Ksiąǳ, Religia

Kobieta, Miłość spełniona,
Poświęcenie

Pozory, Trucizna

Pokusa, Święty

Kobieta

nie aki Damiens ma zamordować króla. Kupiec przybył do Paryża, udał się do pana Berryer, nie zastał go, doniósł mu piśmiennie o tym, co usłyszał, wrócił eszcze raz i zostawił
swo e nazwisko. Wy echał z powrotem na prowinc ę; gdy był w droǳe, zamach Damiensa stał się faktem. Berryer, obawia ąc się, że kupiec rozpowie swo ą przygodę i że
tym samym wy ǳie na aw ego niedbalstwo, wysyła żandarmów na gościniec lioński;
chwyta ą kupca, kneblu ą, sprowaǳa ą do Paryża, wtrąca ą do Bastylii, gǳie przesieǳiał osiemnaście lat. Pan de Malesherbes, który oswoboǳił wielu więźniów w r. ,
opowieǳiał tę historię w przystępie oburzenia.
Pan de Roquemont, którego żona pęǳiła barǳo swobodne życie, sypiał raz na miesiąc
w e poko u, aby uprzeǳić komentarze w razie, gdyby zaszła w ciążę, po czym odchoǳił,
mówiąc: „Ja estem w porządku, niechże teraz sie e, kto chce”.
Pewien młody człowiek, uczuciowy i rzetelny w miłości, był przedmiotem drwin rozpustników, którzy szyǳili z ego sentymentalizmu. Odpowieǳiał naiwnie: „Czy to mo a
wina, że wolę kobiety, które kocham, od tych, których nie kocham?”
Ksiąǳ Raynal, młody i biedny, pod ął się odprawiać coǳiennie mszę za dwaǳieścia
su⁹; porósłszy w pierze, odstąpił ą księǳu de la Porte, zachowu ąc dla siebie osiem su;
ten, dorobiwszy się nieco, podna ął ą księǳu Dinouart, zatrzymu ąc z nie cztery su, poza
uǳiałem księǳa Raynal; tak, że ta mizerna msza, obciążona dwiema pens ami, dawała
księǳu Dinouart tylko osiem su.
Biskup z Saint-Brieuc, w mowie pogrzebowe na śmierć Marii Teresy, wykręcił się
w barǳo prosty sposób z rozbioru Polski: „Skoro Franc a nic nie powieǳiała na ten
rozbiór, i a zrobię tak ak Franc a, też nic nie powiem”.
Kiedy Malborough był w okopach z przy acielem i z siostrzeńcem, kula strzaskała
głowę przy acielowi i bryznęła mózg na twarz młodego człowieka, który cofnął się ze
zgrozą, Malborough rzekł zimno: „Wiǳę, że esteś zǳiwiony? — Tak, odparł młody
człowiek, obciera ąc twarz, estem zǳiwiony, że człowiek, który miał tyle mózgu, narażał
się dobrowolnie na tak bezcelowe niebezpieczeństwo”.
Księżna du Maine, nie czu ąc się lepie , ła ała swego lekarza, i mówiła: „Warto było
nakładać mi tyle prywac i¹⁰ i kazać mi żyć na odluǳiu! — Ależ, Wasza Wysokość, wszakże
est w zamku czterǳieści osób. — Ech, czy pan nie wie, że czterǳieści czy pięćǳiesiąt
osób to est odluǳie księżniczki?”.
„Miłość, powiadał N…, powinna być rozkoszą edynie subtelnych dusz. Kiedy wiǳę
luǳi pospolitych biorących się do kochania, mam ochotę powieǳieć: — Czego wy tuta
szukacie? Karty, żarcie, ambic a, to dla was, kanalie!”
„Czy pan wie, czemu (powiadał mi pan de…) luǳie są uczciwsi we Franc i za młodu,
do trzyǳiestki, niż późnie ? Dlatego, że u nas trzeba być albo młotem, albo kowadłem;
że wiǳą, iż niedole, od których ęczy kra , są bez ratunku. Wprzód¹¹, człowiek podobny
est do psa, który broni obiadu swego pana przeciw innym psom. Potem, robi się ak ten
sam pies, który chwyta swo ą część z innymi”.
Zbierano składkę w Akademii Francuskie ; brakowało talara czy też ludwika; ednego
z Akademików, znanego ze skąpstwa, posąǳono, że nie dał składki. Twierǳił, że dał; ten,
który zbierał, rzekł: „Nie wiǳiałem, ale wierzę”. Pan de Fontenelle zakończył dyskus ę,
mówiąc: „Ja wiǳiałem, ale nie wierzę”.
Książę de Chartres, dowiadu ąc się o zniewaǳe wyrząǳone księżne de Bourbon,
swo e siostrze, przez hrabiego d’Artois¹², rzekł: „Przy emnie est nie być o cem ani mężem”.
Hrabia Mirabeau, barǳo brzydki, ale tryska ący inteligenc ą, oskarżony o rzekome
wykraǳenie¹³, sam się bronił: „Panowie, rzekł, oskarża ą mnie o wykraǳenie; otóż, za
całą odpowiedź i za całą obronę, żądam, aby wystawiono mó portret u furty sądowe ”.
Komisarz nie zrozumiał: „Głupi, rzekł sęǳia, popatrz na gębę pana hrabiego”.
⁹ (. o ) — drobna moneta, używana we Franc i do  r.; słowo przetrwało w ęzyku . do ǳiś ako
pot. określenie pienięǳy. [przypis edytorski]
¹⁰ ry a a (z . ri ation) — ograniczenie. [przypis edytorski]
¹¹ r d (daw.) — na pierw, z początku. [przypis edytorski]
¹²hra ia d rtoi — brat królewski. [przypis tłumacza]
¹³ ykra enie — tu: uwieǳenie panny z dobrego domu; porwanie za zgodą panny, a wbrew woli e roǳiny.
[przypis edytorski]
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N… mówił mi: „Nie ma ąc gǳie ulokować szczerego uczucia, zdecydowałem się traktować miłość ak wszyscy. Ot, coś ak człowiek, który, chcąc iść do teatru i nie dostawszy
biletu na geni ¹⁴, iǳie do ariet ¹⁵”.
Pani de Brionne zerwała z kardynałem de Rohan o księcia de Choiseul, którego kardynał chciał wygryźć z posady ministra. Doszło mięǳy nimi do gwałtowne sceny, którą
pani de Brionne zakończyła, grożąc kardynałowi, że go każe wyrzucić oknem: „Doskonale, rzekł, mogę wy ść drogą, którą wchoǳiłem tak często”.
Książę de Choiseul należał do party ki Ludwika XV, kiedy go skazano na wygnanie.
Pan de Chauvelin, który również grał w te party ce, ozna mił królowi, że nie może grać
dale , bo książę trzymał z nim do połowy. Król rzekł: „Niech go się pan spyta, czy chce
trzymać dale ”. Chauvelin napisał do Chanteleup; pan de Choiseul zgoǳił się. Po miesiącu
król zapytał, czy się obliczyli. „Owszem, rzekł pan de Chauvelin, Choiseul wygrał trzy
tysiące ludwików¹⁶. — A, barǳo mnie to cieszy, rzekł król; niechże mu e pan pośle co
rychle ”.
Nie chwalcie mi charakteru pana X…; to człowiek twardy, nieugięty, wsparty na
zimne ﬁlozoﬁi niby posąg brązowy na marmurze.
Hrabia d’Orsay, syn generalnego ǳierżawcy, powszechnie znany ze swe manii szlachectwa, spotkał się z panem de Choiseul-Gouﬃer w biurze naczelnika podatków. Jeden
przyszedł, aby prosić o zmnie szenie podatku dotkliwie podwyższonego. Drugi przyszedł
się skarżyć, że mu obniżono podatek: sąǳił, że to obniżenie est akimś zamachem na
ego tytuły szlacheckie.
Pan d’Autrep powiadał o panu de Ximenez: „To człowiek, który woli słotę od pogody
i który, słysząc śpiew słowika, powiada: — Och, uprzykrzone bydlę!”
Pani de B…, nie mogąc, mimo swoich wpływów, nic zrobić dla pana de D…, swego
kochanka, człowieka nazbyt miernego, wyszła zań¹⁷. Jako kochanek nie był z tych, których
się pokazu e; męża można pokazać każdego.
Car Piotr Wielki, bawiąc w Spithead, chciał zobaczyć, co to est kara przeciągania
pod okrętem, na którą skazu ą ma tków. Nie było na razie żadnego winnego; Piotr rzekł:
„Niech wezmą którego z moich luǳi. — Na aśnie szy Panie, brzmiała odpowiedź, luǳie
Wasze Cesarskie Mości są w Anglii, tym samym zna du ą się pod ochroną praw”.
Pan de Vaucanson był głównym przedmiotem uprze mości akiegoś cuǳoziemskiego księcia, mimo obecności pana de Voltaire. Zakłopotany i zawstyǳony tym, że książę nie odezwał się do Woltera, zbliża się doń i rzecze: „Książę powieǳiał mi to a to’”.
(Komplement barǳo pochlebny dla Woltera). Ten odgadł, że to była uprze mość pana
de Vaucanson, i rzekł: „Pozna ę cały pański talent w słowach, które pan wkłada w usta
księciu”.
W epoce zamachu Damiensa na Ludwika XV, pan d’Argenson był w złych stosunkach z panią de Pompadour¹⁸. Naza utrz po katastroﬁe król wezwał go, aby mu dać rozkaz usunięcia pani de Pompadour. Zachował się ak człowiek zna ący sztukę dworactwa.
Wieǳąc, że rana króla est nieznaczna, przewiǳiał, że król, przyszedłszy do zdrowia,
wezwie panią de Pompadour z powrotem. Za czym, przedstawił królowi, że skoro miał
nieszczęście narazić się faworycie, barbarzyństwem byłoby uǳielać e tego rozkazu przez
niemiłe usta; poraǳił zarazem królowi, aby dał to zlecenie panu de Machault, który należy do przy aciół pani de Pompadour i który złagoǳi ten rozkaz oznakami przy aźni.
To właśnie zlecenie zgubiło pana de Machault. Ale ten sam człowiek, który zręcznym
postępowaniem oǳyskał łaski pani de Pompadour, znalazł się ak głupiec, nadużywa ąc
swego zwycięstwa i obsypu ąc ą zniewagami w chwili, gdy, wróciwszy do niego, miała
rzucić Franc ę do ego stóp.
Kiedy pani du Barry i książę d’Aiguillon wygryźli pana de Choiseul, posady, które
opróżniły się przez ego upadek, były eszcze wolne. Król nie chciał pana d’Aiguilllon na
¹⁴ genia — genia
i ie i genia
a ry ie, tragedie Eurypidesa, na ich podstawie powstały także
inne sztuki teatralne i opery. [przypis edytorski]
¹⁵ ari t — ari t a ante , następnie ari t d a ai oya , teatr paryski, ǳiała ący w końcu XVIII
w., wystawia ący farsy. [przypis edytorski]
¹⁶ d ik a. idor (. o i d or) — złota moneta ancuska z podobizną króla. [przypis edytorski]
¹⁷ a (daw.) — za niego. [przypis edytorski]
¹⁸ ani de o ado r — faworyta króla Ludwika XV. [przypis edytorski]
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ministra spraw zagranicznych; książę de Condé wysuwał pana de Vergennes, którego znał
z Burgundii; pani du Barry kardynała de Rohan, który był e oddany. Pan d’Aiguillon,
wówczas e kochanek, chciał się pozbyć tych obu, i to sprawiło, że ambasadę szweǳką dostał pan de Vergennes, wówczas zapomniany i ży ący u siebie na wsi, a ambasadę
wiedeńską kardynał de Rohan.
„Mo e po ęcia i zasady, powiadał N…, nie nada ą się każdemu: to tak ak pewne lekarstwa, niebezpieczne dla wątłych natur, a barǳo zbawienne dla silnych”. Podawał tę
rac ę, aby się uchylić od stosunków z panem de J., paniczem dworskim, z którym go
chciano zbliżyć.
Pan de Foncemagne cieszył się na starość wielkim poważaniem. Mimo to, ma ąc powód w pewne okoliczności pode rzewać ego prawość, spytałem pana Saurin, czy go znał
bliże . Odpowieǳiał twierǳąco. Nalegałem, aby mi powieǳiał, czy nigdy nic nie ciążyło na nim. Pan Saurin, po chwili namysłu, odpowieǳiał: „Od dawna uż est uczciwym
człowiekiem”.
Pan d’Argenson, dowiadu ąc się w bitwie pod Raucoux, że ciurę akiegoś zraniła kula
armatnia tuż za mie scem, gǳie on sam stał z królem, rzekł: „Ten hulta nie zrobi nam
tego zaszczytu, aby od tego umrzeć”.
Proboszcz Saint-Sulpice odwieǳił panią de Mazarin w czasie e ostatnie choroby, aby e użyczyć pociech duchownych; u rzawszy go, rzekła: „Och, księże proboszczu,
cieszę się, że księǳa wiǳę; chciałam powieǳieć, że masło od ǲieciątka Jezus barǳo
się zepsuło: powinien ksiąǳ zrobić z tym porządek, przecież ǲieciątko Jezus należy do
księǳa paraﬁi”.
Rzekłem do pana R…, wesołego mizantropa, który mi przedstawił młodego człowieka, swego zna omego: „Pański przy aciel nie zna wcale świata, nie wie eszcze nic. —
Tak, odparł, a uż est smutny tak, akby wieǳiał wszystko”.
„Wartościowy człowiek, mówił N…, z trudem trzyma się w świecie bez pomocy nazwiska, stanu, ma ątku; przeciwnie, człowiek, który ma wszystkie te przewagi, trzyma się
sam, nie wieǳąc ak. Mięǳy tymi dwo na ludźmi est taka różnica, ak mięǳy pływakiem
a nurkiem”.
Regent¹⁹ posłał panu Daron, prezydentowi parlamentu w Bordeaux, zlecenie, aby się
podał do dymis i. Ów odpowieǳiał, że nie można go pozbawić stanowiska, nie wytacza ąc
mu procesu. Regent, otrzymawszy list, napisał u dołu: i at ie ego, i odesłał ako
odpowiedź. Prezydent, wieǳąc, z akim człowiekiem ma do czynienia, zgłosił dymis ę.
Za czasu pana de Machault, przedłożono królowi pro ekt wielkich roków²⁰, takich ak
e urzeczywistniono późnie . Wszystko było ułożone mięǳy królem, panią de Pompadour a ministrem. Podyktowano królowi wszystkie odpowieǳi, akie ma dać pierwszemu
prezydentowi. Wszystko było wytłumaczone w memoriale, gǳie zaznaczono: tuta król
przybierze wyraz surowy; tuta czoło króla rozchmurzy się; tuta król zrobi taki gest, etc.
Memoriał ten istnie e eszcze.
W czasie nieszczęśliwego schyłku panowania Ludwika XIV, po klęskach pod Turin,
Audenarde, Malplaquet, Ramillies, Hochstedt, na zacnie si luǳie na dworze mówili:
„Przyna mnie król ma się dobrze, to na ważnie sze”.
Kiedy hrabia d’Estaing, po wyprawie hiszpańskie , przyszedł pierwszy raz przedłożyć
swo e służby królowe , wlokąc się o kulach, w otoczeniu kilku oﬁcerów również rannych,
królowa nie znalazła nic do powieǳenia, ak tylko: „Panie hrabio, czy pan był zadowolony
z młodego Laborde?”.
„Wiǳiałem w wielkim świecie, powiadał N…, tylko niestrawne obiady, nudne kolac e,
nieszczere rozmowy, stosunki bez przy aźni, ru ę bez miłości”.
N… powiadał, że człowiek rozumny, przenikliwy i wiǳący społeczeństwo takim, ak
est, znalazłby wszęǳie tylko gorycz. Trzeba brać rzeczy od wesołe strony, przyzwyczaić
się patrzeć na luǳi ak na pa aców, a na społeczeństwo ak na deskę, po które ci pa ace
skaczą. Z tą chwilą, wszystko się zmienia, poszczególne profes e, właściwe im próżnostki,
odcienie ich u różnych luǳi, hulta stwa, szalbierstwa, wszystko robi się zabawne, i —
¹⁹regent — dosto nik zastępu ący króla, kiedy ten nie może rząǳić; tu mowa o księciu Filipie Orleańskim
(–), który rząǳił Franc ą w latach – w czasie małoletności Ludwika XV. [przypis edytorski]
²⁰roki (daw.) — posieǳenie sądu. [przypis edytorski]

 -     Charaktery i anegdoty



Cnota

Pozyc a społeczna

Siła, Właǳa,
Sprawiedliwość

Dworzanin, Król, Państwo

Theatrum mundi

człowiek ży e zdrów.
N… powiadał: „Wyrzekłem się przy aźni dwóch luǳi; ednego, bo nigdy nie mówił
ze mną o sobie, drugiego, bo nigdy nie mówił ze mną o mnie”.
Tegoż pytano, czemu gubernatorzy roztacza ą więce przepychu niż sam król. „Tak
samo (odpowieǳiał) aktorzy prowinc onalni barǳie szarżu ą niż paryscy”.
U pana X…, gubernatora prowinc i, człowieka barǳo pociesznego, było pełno osób
w salonie, podczas gdy on przebywał w swym gabinecie, od którego drzwi były otwarte.
Przybiera minę wielce zaaferowaną, i trzyma ąc papiery w ręku, dyktu e sekretarzowi:
„Ludwik, z łaski Boga król Franc i i Nawarry. Wszystkim, którzy ninie sze pismo u rzą
(u rzą pisze się przez r ), pozdrowienie. Reszta to formalność”, mówi, odda ąc papiery,
i przechoǳi do audienc onalne sali, aby ukazać publice wielkiego człowieka przywalonego
ważnymi sprawami.
Pisarz pewien za ęty był równocześnie poematem oraz procesem, od którego zależał
ego ma ątek. Pytano go, ak iǳie poemat. „Pyta cie się racze , ak iǳie proces. Dosyć
estem podobny do owego szlachcica, który, ma ąc sprawę kryminalną, zapuścił brodę,
nie chcąc (powiadał) golić e póty, póki nie wie, czy ego głowa należy do niego. Nim
będę nieśmiertelny, chcę wieǳieć, czy będę żył”.
Pan de La Reynière zmuszony był wybierać mięǳy stanowiskiem dyrektora poczty
a generalnego ǳierżawcy, podczas gdy wprzódy²¹ za mował oba, a to ǳięki protekc i
wielkich panów, którzy bywali u niego na kolacy kach. Użalił się tedy ednemu z nich
na konieczność wyboru, barǳo zmnie sza ącą ego dochody. Ten odpowieǳiał naiwnie:
„Ech, Boże, to nie zrobi panu tak wielkie różnicy. Ot, ulokować po prostu eden milion
w rencie dożywotnie ; i tak bęǳiemy przychoǳili do pana na kolacy ki”.
X…, Prowansalczyk, który ma swo e poglądy dosyć ucieszne, powiadał mi w przedmiocie króla, a nawet ministrów, że, skoro machina est dobrze nastawiona, osoba taka
czy inna est rzeczą dość obo ętną. „To niby psy obraca ące rożen; wystarczy, aby ruszali
łapami, a wszystko iǳie dobrze. Czy pies est ładny, czy inteligentny, czy ma węch, czy
nie, rożen obraca się i wieczerza bęǳie zawsze mnie lub więce znośna”.
Odbywano proces ę z relikwią św. Genowe, aby wybłagać suszę. Ledwie proces a
ruszyła, zaczęło padać; na co biskup de Castres rzekł owialnie: „Święta się pomyliła;
myśli, że my ą prosimy o deszcz”.
„Wedle tonu, aki panu e od ǳiesięciu lat w literaturze, powiadał N…, sława literacka
wyda e mi się roǳa em hańby, która nie est eszcze równoznaczna z pręgierzem, ale to
przy ǳie”.
Cytowano rysy obżarstwa różnych panu ących. „Cóż chcecie, rzekł dobrodusznie pan
de Brequigny, cóż chcecie od tych biednych królów? Muszą przecież eść”.
Pani de Créqui, mówiąc z księżną de Chaulnes o e małżeństwie z panem de Giac,
o przykrych następstwach, akie pociągnęło za sobą, rzekła, iż powinna była e przewiǳieć,
zważywszy różnicę wieku. „Mo a droga, odparła pani de Giac, wieǳ, że dama dworu nigdy
nie est stara, a sądownik est zawsze stary”.
Kiedy starszy pan de Saint-Julien kazał synowi sporząǳić listę swoich długów, ów
postawił na czele swego bilansu sześćǳiesiąt tysięcy anków za posadę ra cy parlamentu
w Bordeaux. O ciec, oburzony, myślał, że to są drwiny, i zwymyślał syna; syn natomiast
oświadczył, że zapłacił za tę posadę. „Było to, rzekł, w czasie kiedy poznałem panią Tilaurier. Pragnęła mie sca ra cy parlamentu w Bordeaux dla swego męża; inacze nigdy by mi
się nie oddała; kupiłem posadę; wiǳisz więc, o cze, że nie ma się o co na mnie gniewać
i że nie robię lichych żartów”.
Pan de Boulainvillier, człowiek bez talentu, barǳo próżny i dumny ze swe błękitne
wstęgi, powiadał komuś, kładąc tę wstęgę, dla które kupił posadę w cenie pięćǳiesięciu
tysięcy talarów: „Czy nie byłbyś rad mieć podobną ozdóbkę? — Nie, rzekł tamten, ale
rad bym mieć to, co ona pana kosztu e²²”.
Oto anegdota, którą opowiadał mi pan de Clermont-Tonnerre o baronie de Breteuil.
Baron, który interesował się panem de Clermont-Tonnerre, ła ał go, że nie dosyć pokazu e się w świecie. „Za mało mam ma ątku, odpowiadał pan de Clermont. — Trzeba
²¹ r dy (daw.) — wcześnie ; na pierw. [przypis edytorski]
²²rad y
ie to o ona ana ko t e — chciałbym mieć tyle, ile ona pana kosztu e. [przypis edytorski]

 -     Charaktery i anegdoty



Przy aźń
Theatrum mundi

Nieśmiertelność, Sąd,
Literat

Maszyna, Pies, Urzędnik,
Właǳa

Modlitwa

Sława, Hańba, Literat

Król, Jeǳenie

Handel, Kochanek

pożyczać. Zapłaci pan, przy swoim nazwisku. — Ale eśli umrę? — Nie umrze pan. —
Mam tę naǳie ę; ale, ostatecznie, gdyby się to zdarzyło? — Więc cóż, umrzesz z długami, ak tylu innych. — Nie chcę umierać bankrutem. — Ech, drogi panie, trzeba
bywać w świecie; ze swoim nazwiskiem może pan do ść do wszystkiego. Ba, gdybym a
miał pańskie nazwisko! — Wiǳi pan, na co mi się ono zdało. — To pańska wina. Ja
pożyczałem. Wiǳisz pan dokąd zaszedłem, a, który estem ot, chłystek”. Powtórzył to
słowo parę razy, ku zdumieniu słuchacza, który nie mógł zrozumieć, aby ktoś tak mówił
o sobie samym.
Pani de Genlis żyła z panem de Senevoi. Jednego dnia, kiedy mąż był obecny przy e
toalecie, z awia się żołnierz i prosi ą o poparcie u pana de Senevoi, swego pułkownika, do
którego podał się o urlop. Pani de Genlis, oburzona na zuchwalca, powiada, że zna pana
de Senevoi tyle co wszyscy; słowem, odmawia. Pan de Genlis zatrzymu e żołnierza i mówi;
„Idź, poproś o urlop w moim imieniu, a eśli pan de Senevoi cię odprawi, powieǳ, że a
ego każę odprawić”.
Komplementowano panią Denis za talent, z akim grała air ²³. „Trzeba by, rzekła,
być młodą i piękną. — Ach, pani, odparł naiwnie komplemencista, pani esteś dowodem,
że nie”.
Marszałkowa de Noailles, obecnie ży ąca (), est mistyczką, ak pani Guyon, tylko
bez e talentu. Zbzikowała tak, że zaczęła pisać do Matki Boskie . Włożyła list do puszki
w kościele św. Rocha, a odpowiedź na list sporząǳił proboszcz owe paraﬁi. Te praktyki
trwały długo. Odkryto księǳa i wytoczono mu sprawę; ale w końcu zatuszowano całą
rzecz.
Kiedy książę de Choiseul był rad z poczmistrza, który go dobrze wiózł, albo którego
ǳieci były ładne, pytał go: „Ile pan bierze za pocztę? Czy to est edno sta anie²⁴, czy
półtora? — Jedno, Wasza Dosto ność. — Więc bęǳie odtąd półtora”. I poczmistrz robił
ma ątek.
Pani de Prie, kochanka regenta, kierowana przez swego o ca, poborcę podatków, nazwiskiem, zda e mi się, Pleneuf, spekulowała na zbożu, czym przywiodła lud do rozpaczy,
a w końcu do buntu. Kompania muszkieterów otrzymała rozkaz uśmierzenia rozruchów,
a dowódca e , pan d’Ave an, miał instrukc e, aby strzelać do motłochu: tym mianem
określano lud ancuski. Zacnemu człowiekowi przykro było strzelać do współobywateli
i oto ak przystąpił do swego zadania. Kazał poczynić wszystkie przygotowania do salwy
z muszkietów, po czym, zanim dał komendę, wyszedł naprzeciw tłumu, trzyma ąc kapelusz w edne ręce, a rozkaz Dworu w drugie . „Panowie, rzekł, rozkazy mo e każą mi
strzelać do motłochu. Proszę wszystkich godnych luǳi, aby się usunęli, zanim każę dać
ognia”. Wszystko pierzchło i znikło.
Spytano księżne de Rohan, na kiedy spoǳiewa się porodu. „Spoǳiewam się, odparła,
mieć ten zaszczyt za dwa miesiące”. Zaszczytem było uroǳić Rohana.
Pan de Malesherbes mówił do pana de Maurepas, że trzeba namówić króla, aby zwieǳił Bastylię. „Niech Bóg broni, odparł pan de Maurepas; nie chciałby uż tam nikogo
wsaǳić”.
Podczas oblężenia akiegoś miasta nosiwoda wykrzykiwał na ulicy: „Po sześć su konewka wody”. Pada bomba, i unosi edną konewkę. „Dwanaście su konewka wody”, krzyczy z na zimnie szą krwią woziwoda.
N…, z okaz i sześciu tysięcy lat, które Mo żesz przypisu e światu, powiadał, zważa ąc
powolny rozwó sztuk i cywilizac i: „Cóż to est te głupie sześć tysięcy lat? Więce było
potrzeba, aby nauczyć się krzesać ogień i wynaleźć zapałki”.
Pani de Montmorin mówiła do syna: „Wchoǳisz w świat, mogę ci dać tylko edną
radę: abyś się kochał we wszystkich kobietach”.
„Trzeba, powiadał N…, schlebiać luǳiom albo buǳić w nich lęk. To są małpy, które
skaczą tylko w naǳiei orzecha, albo z obawy bata”.
Hrabia d’Argenson, człowiek inteligentny, ale zepsuty i drwiący z własnego upodlenia,
mawiał: „Moi wrogowie darmo się truǳą, nie obalą mnie. Nie ma tu większego loka a
ode mnie”.
²³ aira — tytułowa bohaterka sztuki Voltaire’a, rozgrywa ące się w epoce wo en krzyżowych w Jerozolimie.
[przypis edytorski]
²⁴ ta anie a. ta a — ednostka odległości, licząca od ok.  do  m. [przypis edytorski]
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Margrabia de Chastellux, zakochany ak student, wiǳąc, że żona ego za mu e się
przez cały obiad młodym i przysto nym cuǳoziemcem, zbliżył się do nie , gdy wstano od
stołu, i czynił e nieśmiałe wymówki. Na to pan de Genlis rzekł: „Idźcie, idźcie, człowieku,
użeście dostali”. (Formuła używana wobec żebraków, którzy ponownie naprzykrza ą się
o ałmużnę).
N…, doskonały światowiec, powiadał, iż na barǳie wyrobiło go to, że „umiał w potrzebie przespać się z kobietą czterǳiestoletnią, a słuchać osiemǳiesięcioletniego gaduły”.
N… powiadał, że gonić za fortuną kosztem nudy, zabiegów, nadskakiwań możnym,
zaniedbaniem uprawy własne duszy i myśli, to znaczy łowić płotkę na złoty haczyk.
Książę de Choiseul i książę de Praslin spierali się raz o to, kto est głupszy, król czy
książę de la Vrillière. Książę de Praslin twierǳił, że pan de la Vrillière; tamten, ako dobry
poddany, obstawał za królem. Jednego dnia, na raǳie, król palnął potężne głupstwo. „I
cóż, Praslin, rzekł książę de Choiseul, cóż teraz powiesz?”
Podczas ostatnie choroby Ludwika XV, która od pierwszego dnia okazała się śmiertelna, Lorry, wezwany obok lekarza Bordeu, wyszczególnia ąc przepisy, użył wyrazu: tr e
a. Król, urażony tym słowem, powtarzał po cichu gasnącym głosem: r e a tr e a
Cailhava, który przez cały czas Rewoluc i myślał tylko o pretens ach autorów do aktorów, żalił się przed ednym z pisarzy, zaprzy aźnionym z wieloma członkami Zgromaǳenia Narodowego, że dotąd nie wydano dekretu. Ów odrzekł: „Ależ czy pan myśli, że
tu choǳi tylko o wystawianie sztuk teatralnych? — Nie, odparł Cailhava, wiem, że także
choǳi o prawo druku”.
Na akiś czas nim Ludwik XV porozumiał się z panią de Pompadour, dama ta uganiała
za nim po polowaniach. Król był na tyle uprze my, że posłał panu d’Étioles²⁵ rogi elenie.
Ten umieścił rogi w adalni, z napisem: „Dar króla dla pana d’Étioles”.
N… wygłaszał wielce przewrotne zasady w miłości, ale w gruncie był uczuciowy
i szczery. Toteż ktoś powiadał o nim: „Uda e, że est łotrem, aby nie zrażać kobiet”.
W bitwie pod Raucoux czy pod Lawfeld, pod młodym Thiange kula ubiła konia,
a ego samego rzuciła daleko, ale bez rany. Marszałek Saski rzekł: „E , malcze, zląkłeś się
porządnie. — Tak, panie marszałku, odparł, bałem się, czy pan nie est ranny”.
Wolter powiadał z powodu nti a hia e a, utworu króla pruskiego: „Plu e do miski, aby zrazić innych”.
Pan Poissonier, lekarz, wróciwszy z Ros i, udał się do Ferney, aby wymówić panu de
Voltaire wszystko, co powieǳiał fałszywego i przesadnego o tym kra u. „Drogi panie,
odparł naiwnie Wolter, przysłali mi w prezencie takie dobre futra, a a estem wielki
zmarzluch”.
Pani de Tencin powiadała, że luǳie rozumni popełnia ą wiele błędów przez to, że
nigdy nie ma ą innych za dość głupich, za tak głupich ak są.
Pewna kobieta miała proces w Dĳon. Przybywa do Paryża, prosi ministra sprawiedliwości o nakreślenie słówka, które by e pomogło wygrać proces, zupełnie słuszny.
Minister odmawia. Hrabina de Talleyrand zainteresowała się tą kobietą; wstawia się za
nią do ministra; znów odmowa. Pani de Talleyrand wprawia w ruch królową: wciąż odmowa. Pani de Talleyrand przypomniała sobie, że minister lubi barǳo księǳa de Perigord, e syna. Poleciła mu napisać: odmowa barǳo uprze ma. Owa kobieta, zrozpaczona,
postanowiła wygrać ostatnią kartę i udać się do Wersalu. Naza utrz eǳie. Niewygody
publicznego wehikułu skłoniły ą, że wysiadła w Sèvres, aby odbyć resztę drogi pieszo.
Jakiś człowiek oﬁarowu e się przeprowaǳić ą krótszą i milszą drogą. Ona przy mu e
i opowiada mu swo ą historię. Niezna omy mówi: „Bęǳie pani utro miała to, o co pani
choǳi”. Patrzy na niego w osłupieniu. Uda e się do ministra, odchoǳi z niczym, ma odeżdżać. Ów niezna omy nakłania ą, aby zanocowała w Wersalu, i naza utrz rano przynosi
e papier, którego pragnęła. Był to sekretarz sekretarza, nazywał się Étienne.
Aresztowano sławnego gracza, nazwiskiem Sablière. Był w rozpaczy; powiadał do Beaumarchais’go, który starał się go wstrzymać od samobó stwa: „Aresztowany dla dwustu
²⁵ an d tio e — Charles-Guillaume Lenormant d’Étioles (–), mąż markizy de Pompadour. [przypis
edytorski]
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ludwików, opuszczony przez wszystkich przy aciół! To a ich wychowałem, a ich nauczyłem oszukiwać, beze mnie czym by byli panowie B…, D…, N…? (ży ą wszyscy). Panie,
niech pan oceni bezmiar mego upodlenia; aby żyć, zostałem szpiclem”.
Bankiera angielskiego, nazwiskiem Ser, czy Sair, oskarżono o spisek celem porwania króla (Jerzego III²⁶) i przewiezienia go do Filadelﬁi. Postawiony przed sądem, rzekł:
„Wiem doskonale, co król może robić z bankierem; ale nie mam po ęcia, co może począć
bankier z królem”.
Powiadano angielskiemu satyrykowi Donne: „Grzmĳ na występki, ale oszczęǳa występnych. — Jak to, odparł, potępiać karty, ale wybaczać szulerom?”
Pytano pana de Lauzun, co by odpowieǳiał żonie, które nie wiǳiał od ǳiesięciu
lat, gdyby mu doniosła, że est w ciąży. Zastanowił się i rzekł: „Napisałbym e : Jestem
uszczęśliwiony, że niebo pobłogosławiło wreszcie nasz związek. Czuwa nad swoim zdrowiem, przedłożę ci mo e służby ǳiś wieczór”.
Pani de H… opowiadała mi śmierć księcia d’Aumont. „To poszło barǳo szybko, mówiła; dwa dni przedtem, doktor pozwolił mu eść; w sam ǳień śmierci, na dwie goǳiny
przed powtórnym paraliżem, był taki akby miał trzyǳieści lat, taki ak był całe życie;
kazał sobie przynieść papugę, powieǳiał: Oczyśćcie ten fotel, pokażcie mi nowe ha;
słowem, pełnia inteligenc i, myśli — taki ak zawsze”.
N… który, poznawszy świat, usunął się od niego, tłumaczył to tym, iż „zważywszy
społeczeństwo i stosunek człowieka z gminu do luǳi dobrze uroǳonych, przekonał się, że
to est głupota i oszukaństwo. Podobny byłem (powiadał) do wielkiego szachisty, któremu
się sprzykrzyło grać z ludźmi, da ąc im damę for²⁷. Człowiek gra wspaniale, wysila się,
i w końcu wygrywa parę groszy”.
Dworak pewien mówił po śmierci Ludwika XIV: „Wobec tego, że król umarł, we
wszystko można uwierzyć”.
Mówią, że Jan Jakub Rousseau miał hrabinę de Bouﬄers, a nawet (przepraszam za
wyrażenie), że ą spudłował, co barǳo zakwasiło ich stosunki. Jednego dnia, mówił ktoś
w ich obecności, że miłość luǳkości gasi miłość o czyzny. „Co do mnie, rzekła hrabina,
wiem z własnego przykładu i czu ę, że to nieprawda; estem barǳo dobrą Francuzką,
a mimo to prze mu ę się szczęściem wszystkich ludów. — Tak, rozumiem, rzekł Rousseau,
est pani Francuzką biustem, a kosmopolitką całą resztą”.
N… rozwinął przede mną swo e poglądy na rząd i na społeczeństwo, swo e zapatrywania na luǳi i świat, nader smutne i bolesne; zauważyłem na to, że musi być nieszczęśliwy.
Odpowieǳiał, że w istocie cierpiał dość długo, ale że obecnie te po ęcia nie przeraża ą go
uż. „Podobny estem, rzekł, do owych Spartan, którym dawano za łóżko ciernie, z tym,
że kolce wolno im było kruszyć edynie własnym ciałem; po te operac i łóżko zdawało
się im wcale wygodne”.
Jegomość pewien żeni się bez miłości; bierze tancerkę z Opery, którą rzuca, mówiąc:
„To tak ak mo a żona”; bierze dla odmiany przyzwoitą kobietę i rzuca ą, powiada ąc: „To
tak ak tamta”, i tak dale .
Ksiąǳ Baudeau powiadał o panu Turgot, że to est narzęǳie ze znakomite stali, ale
bez ręko eści.
Pretendent angielski, osiadłszy w Rzymie, stary i nękany podagrą²⁸, krzyczał w czasie ataku: iedny kr
iedny kr Francuz pewien, który często go odwieǳał, wyraził
zǳiwienie, że nie wiǳi u niego Anglików. „Wiem, czemu, odparł. Wyobraża ą sobie,
że a pamiętam o przeszłości. U rzałbym ich zawsze z przy emnością. Ja kocham swoich
poddanych”.
Pani du Barry, bawiące w Louveciennes, wpadło do głowy odwieǳić le Val, posiadłość pana de Beauveau. Kazała się go spytać, czy pani de Beauveau nie bęǳie miała nic
przeciw temu. Pani de Beauveau uznała za stosowne robić honory domu. Wspomniano
czasy Ludwika XV. Pani du Barry skarżyła się na różne rzeczy, ma ące świadczyć, że była
znienawiǳona. „Wcale nie, rzekła pani de Beauveau, my zazdrościłyśmy po prostu pani stanowiska”. Po tym naiwnym wyznaniu spytano pani de Barry, czy Ludwik XV nie
²⁶ er y
(–) — król Wielkie Brytanii w latach –. [przypis edytorski]
²⁷ ory — ułatwienie dla słabszego gracza; da a da or: rozpoczynać grę w szachy bez damy, aby wyrównać
słabszemu przeciwnikowi swo ą przewagę. [przypis edytorski]
²⁸ odagra — przewlekła choroba stawów stóp; artretyzm a. dna moczanowa. [przypis edytorski]
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mówił dużo złego o nie (pani de Beauveau) i o pani de Grammont. „— Och, barǳo! —
Cóż mówił złego na przykład o mnie? — Że pani est pyszna, intrygantka, że pani woǳi
męża za nos”. Pan de Beauveau był obecny, zmieniono czym pręǳe rozmowę.
Kiedy ksiąǳ Maury starał się z księǳa de Beaumont, starego i sparaliżowanego, wyciągnąć szczegóły młodości i życia, ów odrzekł: „E , księże, ty bierzesz ze mnie miarę”;
da ąc do zrozumienia, że tamten zbiera materiały na ego o h a pośmiertną w Akademii.
Pani de Maurepas barǳo lubiła hrabiego de Lowendal (syna marszałka); ten, wróciwszy z San Domingo, barǳo zmęczony podróżą, za echał do nie . „A, esteś, kochany
hrabio, rzekła; przybywasz barǳo w porę, braku e nam tancerza, potrzebu emy ciebie”.
Ledwie miał czas przebrać się naprędce i poszedł tańczyć.
Arcybiskup Tuluzy kazał wypłacić panu de Cadignan czterǳieści tysięcy funtów gratyﬁkac i za usługi, akie oddał prowinc i. Na większą z nich było to, że miał matkę, starą
i brzydką, panią de Loménie.
Pewien młody człowiek obraził zausznika ministra. Przy aciel ego, świadek te sceny,
rzekł doń po ode ściu obrażonego: „Wieǳ, że lepie byłoby ci obrazić samego ministra
niż człowieka, który mu towarzyszy do wygódki”.
Pan de M…, który cieszy się łaską księżniczek niemieckich, mówił do mnie: „Czy pan
sąǳi, że pan de L… miał panią de S…?” Odparłem: „Nie ma do tego nawet pretens i.
Poda e się za to, czym est, za hulakę, za człowieka, który lubi nade wszystko ǳiewczęta.
— Młody człowieku, odparł, nie bierz się na to: tacy właśnie miewa ą królowe”.
L’Écluse²⁹, ten, który miał dyrekc ę ari t a ante ³⁰, opowiadał, że będąc młody
i biedny, przybył do Luneville, gǳie uzyskał mie sce dentysty króla Stanisława właśnie
w dniu, w którym król postradał ostatni ząb.
Opowiada ą, że pani de Montpensier, zmuszona czasami, w nieobecności dworek,
kazać sobie wkładać trzewiki ednemu z paziów, pytała go, czy nie miał akie pokusy. Paź
odpowiadał, że tak. Księżna, zbyt uczciwa, by korzystać z tego wyznania, dawała mu kilka
ludwików, aby mógł iść do ǳiewcząt przepęǳić pokusę, które ona była przyczyną.
Młoǳi panicze dworscy wieczerzali u pana de Conﬂans. Zaczęto piosenką swobodną,
ale nie nazbyt wyuzdaną. Na to pan de Fronsac zaczyna śpiewać akieś ohydne kuplety,
które zdumiały nawet tę wesołą kompanię. Pan de Conﬂans przerwał milczenie, mówiąc:
„Tam do licha, Fronsac, est mie sce na ǳiesięć ﬂaszek szampana mięǳy tamtą piosenką
a two ą”.
Hrabia de Saint-Priest, wysłany do Holandii, utkwił w Antwerpii tyǳień lub dwa,
po czym wrócił do Paryża; dostał za swo ą podróż osiemǳiesiąt tysięcy anków, w chwili
gdy gorączkowo kasowano mie sca, urzędy, pens e etc.
Wicehrabia de Saint-Priest, gubernator Languedoc, chciał się podać do dymis i i poprosił pana de Calonne o pens ę ǳiesięciu tysięcy funtów. „Co pan bęǳie robił z ǳiesięcioma tysiącami”, rzekł ów i kazał podwyższyć pens ę do dwuǳiestu tysięcy. Ta pens a
est z niewielkie liczby tych, które uszanowano w epoce redukc i dokonanych przez arcybiskupa Tuluzy, który z adł nie edną wesołą kolacy kę z ǳiewczętami w towarzystwie
wicehrabiego de Saint-Priest.
N… powiadał o pani X: „Sąǳiłem, że chce, abym dla nie został wariatem, i byłem
gotów; ale ona chciała, abym został głupcem, tego odmówiłem wręcz”.
Książę de Conti trapił się, że pan d’Artois³¹ kupił ma ątek obok ego polowania: tłumaczono mu, że granice są ściśle oznaczone, że nie ma się czego lękać, etc. Książę Conti
przerwał mówiąc: „Wy nie wiecie, co to są książęta”.
Pan de B… utrzymywał, że nie mówi się kobiecie o goǳinie trzecie tego, co się e
powie o szóste ; o szóste tego, co o ǳiewiąte , o północy etc. Mówił, że pełne południe
ma coś surowego. Twierǳił, że ton ego z panią de… zmienił się od czasu, gdy kazała obić
karmazynowo meble, które były wprzód błękitne.
Pan de Barbançon, niegdyś barǳo uroǳiwy, miał piękny ogród, który księżna de
la Valière przyszła obe rzeć. Właściciel, wówczas barǳo stary i podagryczny, powieǳiał
²⁹
e, własc. o i
e a. o i
e — aktor paryskiego teatru Opéra-Comique, dentysta, założyciel teatru ari t a ante . [przypis edytorski]
³⁰ ari t a ante — teatr paryski, ǳiała ący w końcu XVIII w., wystawia ący farsy. [przypis edytorski]
³¹ an d rtoi — brat królewski. [przypis tłumacza]
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Śmierć, Starość

Ironia

Pokusa, Sługa, Pan

Alkohol

Głupota, Szaleństwo, Flirt

Starość, Flirt

e , że swego czasu kochał się był w nie do szaleństwa. Pani de la Valière odpowieǳiała:
„Och, Boże, czemuż pan nie mówił? Byłbyś mnie miał, ak inni”.
D’Alembert bawił u Woltera wraz z pewnym słynnym profesorem prawa z Genewy.
Ten, poǳiwia ąc wszechstronność Woltera, rzekł: „Jedynie w prawie publicznym wyda e mi się trochę słaby. — A mnie, odparł d’Alembert, wyda e się trochę słaby tylko
w matematyce”.
N… powiadał z powodu głupstw ministerialnych: „Gdyby nie rząd, zapomnielibyśmy
się śmiać we Franc i”.
„We Franc i, powiadał N…, trzeba czyścić humory melancholĳne i patriotyczne. To
są dwie choroby przeciw naturze, w kra u położonym mięǳy Renem a Pirene ami; kiedy
Francuz dotknięty est edną z tych chorób, wszystkiego można się po nim obawiać”.
Pan de Voltaire, bawiąc w Poczdamie, ednego wieczora, po kolac i, odmalował portret dobrego króla, ako kontrast z obrazem tyrana. Rozgrzewa ąc się stopniowo, uczynił
straszliwy opis nieszczęść, akie cierpi luǳkość pod królem despotą, zdobywcą, etc. Król
pruski, wzruszony, uronił parę łez. „Patrzcie, patrzcie! wykrzyknął Wolter, ten tygrys
płacze!”
Kiedy król Stanisław przyznał pens e wielu ex- ezuitom, pan de Tressan rzekł: „Królu,
czy nic nie uczynisz dla roǳiny Damiensa³², która est w głębokie nęǳy?”
Fontenelle, ma ąc osiemǳiesiąt lat, podniósł wachlarz akie ś damie, młode i ładne ,
ale źle wychowane , która przy ęła wzgardliwie ego grzeczność: „Och, pani, rzekł, zbyt
pani szafu e swo ą srogością”.
Ksiąǳ Arnaud trzymał niegdyś na kolanach małą ǳiewczynkę, która późnie została
panią du Barry. Jednego dnia ozna miła mu, że chce coś uczynić dla niego, i dodała:
„Proszę mi wręczyć memoriał. — Memoriał? Jest gotowy. Jestem ksiąǳ Arnaud: oto
wszystko”.
Pan de… który wiǳiał upadek roǳa u luǳkiego w powstaniu sekty nazareńskie
i w feudalizmie, mówił, że aby być człowiekiem, trzeba się odancuzić i odechrzcić, i zostać Grekiem albo Rzymianinem duszą.
Pan Amelot, minister Paryża, człowiek naǳwycza ograniczony, mówił do pana Bignon: „Kupu pan dużo książek do biblioteki króla, żebyśmy zru nowali tego Neckera³³”.
Myślał, że trzyǳieści albo czterǳieści tysięcy anków więce to est wielka historia.
Pan X, przedkłada ąc swo e służby księciu Henrykowi w Neufchâtel, powieǳiał mu,
że mieszkańcy Neufchâtel ubóstwia ą króla pruskiego. „Barǳo naturalne, rzekł książę, że
poddani kocha ą pana, który est o trzysta mil”.
Księżna de Fronsac, młoda i ładna, nie miała kochanków, czemu się ǳiwiono; inna
kobieta, chcąc przypomnieć, że księżna est ruda, i że ta okoliczność musiała odegrać rolę
w e wytrwałe cnocie, rzekła: „Ona est ak Samson, siła e est we włosach”.
Kiedy pani Brisard, słynna ze swych miłostek, bawiła w Plombières, wiele pań nie
chciało e przy mować, mięǳy innymi księżna de Gisors. Ponieważ księżna była barǳo
nabożna, przy aciele pani Brisard sąǳili, iż skoro ona ą przy mie, inne nie będą robiły
trudności. Pod ęli kroki i powiodło się im. Ponieważ pani Brisard była miła, spodobała się
dewotce; zaprzy aźniły się. Jednego dnia, w poufałe gawęǳie, pani de Gisors zauważyła,
iż rozumie, że można mieć chwilę słabości, ale nie po mu e, aby kobieta mogła mnożyć
kochanków poza pewną cyę. „Ach, pani, bo też a za każdym razem myślałam, że to
bęǳie ostatni”.
La Fontaine, słysząc, ak ktoś ubolewa nad losem potępieńców, pogrążonych w płomieniach piekieł, rzekł: „Mam naǳie ę, że się przyzwycza ą, i że pod koniec będą ak
ryba w woǳie”.
Beaumarchais, który pozwolił się wygrzmocić księciu de Chaulnes, nie przy mu ąc
po edynku, otrzymał wyzwanie od pana de la Blache. Odpowieǳiał: „Lepszym odmówiłem”.
Wiele kobiet wznosi się w świecie powyże swego stanu; wyda ą kolac e dla wielkich
panów, dla wielkich dam, przy mu ą książęta, księżne, zawǳięcza ąc to wyróżnienie swoim
³² o ert a ien — niedoszły morderca Ludwika XV, pomawiany o porozumienie z ezuitami. [przypis
tłumacza]
³³ a e e ker (–) — ﬁnansista i polityk genewski, minister ﬁnansów, a potem minister stanu
Ludwika XVI. [przypis edytorski]
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Mędrzec

Śmiech, Właǳa
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Choroba
Król

Grzeczność

Wierność, Uroda

Kobieta ”upadła”

Piekło

Tchórzostwo, Honor

miłostkom. To są, do pewnego stopnia, ǳiewki, uznane przez przyzwoitych luǳi; bywa
się u nich, akby na mocy milczące umowy, tak, że to nie ma żadnego znaczenia i nie
pociąga konsekwenc i. Do takich należały za naszych czasów pani Brisard, pani Caze,
i tyle innych.
Pan de Fontenelle, ma ąc ǳiewięćǳiesiąt siedem lat, oświadczywszy pani Helvetius,
młode i ładne mężatce, tysiąc rzeczy miłych i dwornych, przeszedł koło nie , aby siąść do
stołu, i nie zauważył e . „Wiǳi pan, rzekła pani Helvetius, ile mogę wagi przywiązywać do
pana komplementów: mĳa mnie pan, nie popatrzywszy na mnie. — Pani, rzekł starzec,
gdybym popatrzył na panią, nie byłbym pani minął”.
W ostatnich latach panowania Ludwika XV, król, będąc na polowaniu, może zły
o coś na panią du Barry, powieǳiał coś uszczypliwego o kobietach. Na to marszałek
de Noailles zaczął na nie wymyślać co wlezie, powiada ąc, iż, skoro się kobiety użyło do
właściwego celu, pozosta e edynie przepęǳić ą. Po łowach pan i sługa znaleźli się u pani
du Barry, które pan de Noailles prawił tysiąc komplementów. „Nie wierz mu”, rzekł król;
po czym powtórzył to, co marszałek mówił na polowaniu. Pani du Barry wpadła w gniew,
a marszałek powieǳiał: „Pani, w istocie mówiłem tak, ale to tyczyło edynie pań z Saint-Germain, a nie z Wersalu”. Otóż panie z Saint-Germain to były ego żona, pani de Tessé,
pani de Duras etc. Anegdotę tę opowiadał mi marszałek de Duras, naoczny świadek.
Mówiąc o tym padole płaczu, gǳie sprawy idą coraz gorze , N… powiadał: „Czytałem
gǳieś, że nie ma nic gorszego dla ludów, niż zbyt długie panowanie. Słyszę, że Bóg est
wieczny; to wszystko tłumaczy”.
N… zrobił tę barǳo trafną i subtelną uwagę, że choćby wady luǳi, z którymi ży emy, były nam na barǳie przykre i uciążliwe, mimo to nasiąkamy nimi po trosze. To, że
esteśmy oﬁarami tych przywar, obcych naszemu charakterowi, nie est nawet zabezpieczeniem od nich.
Byłem wczora świadkiem ﬁlozoﬁczne rozmowy pana D… i pana L…, w które edno
zdanie mnie uderzyło. Pan D… powiadał: „Mało osób i mało rzeczy interesu e mnie, ale
na mnie interesu e mnie własna osoba”. Pan L… odpowieǳiał: „Czy to nie z tego samego
powodu i czy edno nie tłumaczy drugiego? — Barǳo słuszna uwaga, odparł spoko nie
D…, ale a mówię panu fakt. Doszedłem do tego stopniowo; w miarę ak się ży e i patrzy
na luǳi, serce musi albo pęknąć, albo stwardnieć na brąz”.
Jest to rzecz godna uwagi, że Molier, który nie oszczęǳał nikogo, nie wypuścił ani
edne strzały w ﬁnansistów. Powiada ą, że Molier i współcześni komediopisarze mieli
w te mierze rozkazy Colberta.
Regent chciał iść na bal, ale tak, aby go nie poznano. „Wiem³⁴ sposób”, rzekł ksiąǳ
Dubois; i kiedy byli na balu, kopnął go kilka razy w sieǳenie. Regent, którego zabolało,
rzekł: „Księże, za dobrze mnie masku esz”.
Fanatyk szlachetczyzny, zauważywszy, że dokoła Wersalu czuć uryną, kazał swo e
służbie i swoim wasalom oddawać wodę na ściany swego zamku.
Pani de Nesle romansowała z panem de Soubise. Pan de Nesle, który garǳił swo ą
żoną, posprzeczał się raz z nią w obecności e kochanka. W sprzeczce rzucił te słowa:
„Luǳie wieǳą, że przebaczam pani wszystko. Muszę wszelako pani powieǳieć, że masz
kaprysy zbyt niskie, których ci nie daru ę. Tak na przykład, te amory z perukarzem moe służby, z którym wiǳiałem cię wymyka ącą się z domu”. Naodgrażawszy się, wyszedł,
i zostawił ą z panem de Soubise, który spoliczkował damę, mimo e zaprzeczeń. Mąż
opowiadał potem wszęǳie ten swó koncept, doda ąc, że historia z perukarzem była zmyślona, drwiąc sobie z pana de Soubise, który uwierzył, i z żony, która dostała po gębie.
Powieǳiano, z powodu sądu wo ennego, który odbył się w Lorient w sprawie pana de
Grasse: r ia nie inna genera nie inny ini ter y ony e ra y kr ka any na
ko ta. Trzeba wieǳieć, że ten sąd kosztował króla cztery miliony i że przewidywano upadek pana de Castries. Powtarzano ten koncept na zebraniu paniczów dworskich. Jeden
z nich, nie posiada ąc się z zachwytu, rzekł po chwili milczenia z całą powagą, wznosząc ręce do góry: „Jak nie błogosławić katastrof, które roǳą tak śliczne powieǳonka?”.
W tym sensie pod ęto przegląd powieǳeń i piosenek z okaz i wszystkich klęsk Franc i.
Piosenkę o bitwie pod Hochstedt skrytykowano, co sprawiło, że któryś rzekł: „Martwi
³⁴ ie ie — tu: znać. [przypis edytorski]
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Bóg, Właǳa

Szlachcic, Próżność
Kochanek, Mąż, Podstęp

Klęska

mnie przegrana te bitwy, piosenka nic nie warta”.
Choǳiło o to, aby wyleczyć Ludwika XV, młodego eszcze, z nałogu darcia koronek
u rękawów swoim dworakom. Pod ął się tego pan de Maurepas. Z awił się przed królem
w na cudownie szych koronkach w świecie. Król zbliża się i drze mu edną. Pan de Maurepas drze na spoko nie drugą, mówiąc tylko: „Nie zrobiło mi to żadne przy emności”.
Król, zǳiwiony, zaczerwienił się, i od tego czasu nie darł uż koronek.
N…, chcąc wyrazić ednym słowem rzadkość uczciwych luǳi, mówił mi, że „w społeczeństwie uczciwy człowiek stanowi odmianę gatunku luǳkiego”.
Ludwik XV uważał, że trzeba odmienić ducha narodu i raǳił nad sposobami sprawienia tego cudu z panem Bertin (tzw. a y
ini tre ), który zażądał poważnie nieco
czasu, aby nad tym podumać. W wyniku tego dumania, to znaczy swoich reﬂeks i, orzekł,
iż byłoby pożądane, aby naród prze ął się duchem panu ącym w Chinach. Te to piękne
idei zawǳięcza publiczność kolekc ę zatytułowaną i toria Chin albo o niki Chi y
k .
Książę de Lauzun mówił: „Często spieram się z panem de Calonne; ale, ponieważ żaden z nas nie ma charakteru, każdy na wyprzódki stara się ustąpić; który zna ǳie barǳie
elegancki sposób wycofania się, ustępu e pierwszy.”
Pan de Brissac, oszalały na punkcie szlachectwa, określał często Boga wyrażeniem:
„Szlachcic w niebiesiech³⁵”.
N… powiadał, że „zobowiązać, oddać usługę, nie wkłada ąc w to całe możliwe delikatności, to niemal stracony trud. Kto tego zaniedba, nie zyska nigdy serca, a o zdobycie
serca właśnie iǳie. Tacy niezręczni dobroczyńcy podobni są do generała, który zdobywa
miasto, pozwala ąc garnizonowi wycofać się do fortecy i tym samym czyni swą zdobycz
niemal daremną”.
W pewnym domu, gǳie pani d’Egmont była na wieczerzy, ozna miono człowieka
nazwiskiem du Guesclin³⁶. Nazwisko ǳiała e na wyobraźnię; każe posaǳić tego człowieka przy sobie, rozwĳa dlań całą uprze mość, wreszcie poda e mu półmisek, który stał
przed nią. Były to truﬂe. „Pani, odparł głupiec, nie trzeba ich przy pani”. — „Słysząc
to (rzekła, opowiada ąc tę historię), pożałowałam swoich uprze mości. Zrobiłam ak ów
delﬁn, który podczas rozbicia statku myślał, że ratu e człowieka, a wrzucił go w morze,
skoro spostrzegł, że to małpa”.
Pan Dubreuil, w czasie choroby, z które umarł, mówił do swego przy aciela, pana
Pehme a: „Mó przy acielu, po co tyle luǳi w moim poko u. Powinieneś być tylko ty,
mo a choroba est zaraźliwa”.
Pytano pana Pehme a, ile ma ma ątku? „Tysiąc pięćset funtów renty. — To barǳo
mało. — Och, odparł Pehma a, Dubreuil est bogaty”.
Kiedy panu de Choiseul mówiono o ego g ie ie, w istocie bezprzykładnie szczęśliwe , odparł: „Jest równie szczęśliwa, ak nieszczęśliwa. — Jak to? — Ot, ak. Zawsze
barǳo dobrze odnosiłem się do ǳiwek; edną zlekceważyłem: zosta e królową³⁷ Franc i,
lub bez mała. Doskonale traktowałem wszystkich inspektorów; obsypywałem ich złotem
i zaszczytami; znalazł się eden, powszechnie wzgarǳony, którego potraktowałem lekko:
zosta e ministrem wo ny, to pan de Monteynard. Co się tyczy ambasadorów, wiadomo,
co robię dla nich bez wy ątku. Ale znalazł się eden, ciężki i tępy, którym wszyscy inni
garǳą, z którym nie chcą utrzymywać stosunków dla³⁸ ego skandalicznego małżeństwa.
To pan de Vergennes: zosta e ministrem spraw zagranicznych! Przyzna cie, że mam rac ę
mówić, iż mo a gwiazda est równie niezwykła w złym, ak w dobrym”.
W czasie, gdy istnieli anseniści³⁹, poznawało się ich po długości pelerynki u płaszcza. Otóż, arcybiskup Lionu sfabrykował kilkoro ǳieci, ale, za każdym tego roǳa u
wybrykiem, pilnie przedłużał o cal pelerynkę. W końcu wydłużyła się tak, że arcybiskup
uchoǳił akiś czas za ansenistę i był pode rzany u Dworu.
³⁵ nie ie ie h (daw.) — w niebiosach; w niebie. [przypis edytorski]
³⁶d
e in — . ród szlachecki, słynny od czasów średniowiecza. [przypis edytorski]
o ta e kr o
ran i
e aa—
³⁷ a e ar o do r e odno i e i do i ek edn ek e a y e
mowa o pani de Pompadour, faworycie króla Ludwika XV. [przypis edytorski]
³⁸d a (tu daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
³⁹ an eni i — zwolennicy nurtu religĳno-politycznego, rozwĳa ącego się we Franc i w XVII i XVIII w.
[przypis edytorski]
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Grzech, Ksiąǳ, Świętoszek

Duclos powiadał do kogoś, znuǳonego kazaniem w Wersalu: „Po coś słuchał do
końca? — Bałem się zakłócić spokó i zgorszyć słuchaczy. — Dalibóg, odparł Duclos,
niżbym miał wysłuchać tego kazania, racze nawróciłbym się zaraz z początku”.
Wielki wóǳ, Turenne, wiǳąc, że ǳiecko przechoǳi za koniem naraża ąc się na
kopnięcie, przywołał e i rzekł: „Mo e ǳiecię, nie przechodź nigdy za koniem, nie zostawiwszy mięǳy sobą a nim przestrzeni wystarcza ące na to, aby cię nie mógł kopnąć.
Ręczę ci, że nie nadłożysz przez to ani pół mili w ciągu całego życia; i zapamięta , że to
pan de Turenne ci to powieǳiał”.
Pan de B… i pan de C… są serdecznymi przy aciółmi, tak że cytu ą ich ako przykład.
Jednego dnia, pan de B… rzekł do pana de C…: „Nie zdarzyło ci się spotkać wśród kobiet,
które miałeś, akie ś wariatki, która by cię pytała, czy nie wyrzekłbyś się mnie dla nie i czy
barǳie kochasz mnie niż ą? — Owszem, odparł tamten. — Któż to taki? — Pani de
M…” Była to kochanka ego przy aciela.
Collé umieścił znaczną sumę w dożywotnie rencie, na ǳiesięć od sta⁴⁰; w ciągu
dwóch lat bankier nie dał mu eszcze ani grosza. „Proszę pana, rzekł Collé, kiedy umieszczam pieniąǳe na dożycie, chciałbym e wiǳieć za życia”.
Marszałek de Duras, niezadowolony z syna, rzekł: „Niegoǳiwcze, eśli bęǳiesz tak
dale postępował, wezmę cię na kolac ę do króla”. A to dlatego, że młody człowiek wieczerzał dwa razy w Marly, gǳie znuǳił się śmiertelnie.
Pan de L…, mizantrop w stylu Tymona, prowaǳił dość melancholĳną rozmowę
z panem de B…, mizantropem mnie posępnym, niekiedy nawet barǳo wesołym. Pan
de L… wyrażał się o panu de B… z wielką sympatią i mówił, że rad by się z nim zbliżyć.
Na to ktoś rzekł: „Niech pan uważa: mimo swo e ponure miny, on bywa czasem barǳo
wesoły, niech mu pan nie ufa”.
Diderot znał z bliska pewnego ladaco, który wskutek akiegoś świeżego wybryku postradał życzliwość wu a, bogatego kanonika, tak, iż ów chciał go wyǳieǳiczyć. Diderot
uda e się do tego wu a, przybiera minę poważną i ﬁlozoﬁczną, przemawia w obronie siostrzeńca i próbu e wzruszyć wu owskie serce patetycznym tonem. Na to wu opowiada
mu parę niegoǳiwości swego krewniaka. „Gorze eszcze zrobił, odrzecze Diderot. — Co
takiego? pyta wu . — Chciał pana zamordować w zakrystii, kiedyś wychoǳił ze mszą;
edynie nade ście paru osób udaremniło ten zamiar. — To nieprawda, wykrzyknął wu ,
to potwarz. — Przypuśćmy, odparł Diderot; ale gdyby nawet była prawda, trzeba by
przebaczyć ego szczeremu żalowi, ego złe doli i nieszczęściom, akie go czeka ą, eśli go
pan opuści”.
Wśród luǳi obdarzonych żywą wyobraźnią i subtelną wrażliwością, która roǳi w nich
sympatię do kobiet, wielu mówiło mi, ak mało kobiety ma ą poczucia sztuki, a zwłaszcza
poez i. Poeta znany ze swoich wǳięcznych utworów malował mi raz swo e zdumienie,
akiego doznał, wiǳąc, że kobieta pełna dowcipu, wǳięku, uczucia, smaku w ubiorze,
muzykalna, gra ąca na paru instrumentach, nie ma po ęcia o mierze wiersza, o ko arzeniu
rymów, tak, iż zdolna est zastąpić słowo szczęśliwe i genialne innym, pospolitym, a nawet
niweczącym harmonię. Dodał, iż nieraz odczuł to, co nazywał a y nie
ie , ale co
w istocie est wielkim nieszczęściem dla poety erotycznego, który całe życie starał się
o uznanie kobiet.
Pytałem pana N…, czemu żadna przy emność nie ma nad nim właǳy; odparł: „To
nie znaczy, abym nie był wrażliwy na nie; ale nie ma ani edne , która by mi się nie
zdawała przepłacona. Sława naraża na potwarz; szacunek luǳki wymaga nieustannych
starań; przy emności — ruchu i zmęczenia. Życie towarzyskie pociąga tysiąc utrapień;
wszystko wiǳą, zna ą, sąǳą. Świat nie przedstawia dla mnie nic takiego, abym, wchoǳąc w samego siebie, nie znalazł tego samego w lepszym gatunku. Z tych po sto razy
ponawianych doświadczeń wynikło, że, nie będąc z natury apatyczny ani obo ętny, popadłem w akiś bezwład: doraźne mo e położenie zawsze mi się wyda e na lepsze, ponieważ
zaleta ego mieści się w tym bezruchu i rośnie wraz z nim. Miłość est źródłem udręki; rozkosz bez miłości parominutową przy emnością; małżeństwo, gorsze niż wszystko
inne; zaszczyt o costwa wieǳie za sobą szereg niedoli; dom otwarty, to za ęcie godne
oberżysty. Nęǳne pobudki, które sprawia ą, że świat poszuku e człowieka lub szanu e
⁴⁰od ta — ǳiś: procent. [przypis edytorski]
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go, są zbyt prze rzyste, mogą zmamić chyba głupca, albo pochlebić człowiekowi śmiesznie próżnemu. Stąd wyciągnąłem wniosek, że spokó , przy aźń i myśl to edyne dobra,
które przystały człowiekowi, skoro przekroczył wiek szaleństwa”.
Lekarz Lorry opowiadał, że pani de Sully, będąc niedysponowana, wezwała go i skarżyła się na bezczelność lekarza Bordeu, który e powieǳiał tak: „Pani choroba pochoǳi
z niezaspoko enia: ot, masz pani mężczyznę”; i równocześnie pokazał się e w nieprzysto ne postaci. Lorry tłumaczył swego kolegę i złożył pani de Sully wiele zapewnień
szacunku. Dodał: „Nie wiem, co zaszło późnie , ale tyle est pewne, że, wezwawszy mnie
eszcze raz, wróciła do kolegi Bordeu”.
Proboszcz z Bray przechoǳił kilka razy od katolicyzmu do protestantyzmu; kiedy zaś
przy aciele ǳiwili się ego obo ętności: „Ja obo ętny! rzekł, a niestały! Nic podobnego;
przeciwnie, a się nie zmieniam, a chcę być proboszczem w Bray”.
Wiadomo na akie poufałości pozwalał król pruski niektórym swoim bliskim. Generał
Quintus Icilius należał do tych, którzy korzystali z nich na swobodnie . Po bitwie pod
Rosbach król pruski zwierzył mu się, że eśli przegra, uda się do Wenec i, aby tam zostać
lekarzem. Quintus odpowieǳiał: a e order a.
Kawaler de Montbarey spęǳił akiś czas na prowinc i. Kiedy wrócił, przy aciele ubolewali nad towarzystwem, w akim musiał się obracać. „Mylicie się, odparł; dobre towarzystwo est w tym mieście takie ak wszęǳie, a liche est wyborne”.
Wieśniak pewien poǳielił swo e szczupłe mienie mięǳy czterech synów i mieszkał
kole no to u ednego, to u drugiego. Kiedy wrócił z edne takie podróży, pytano go:
„No i co, ak was przy ęli, ak was traktowali? — Jak własne ǳiecko”, odpowieǳiał.
Wzrusza ące powieǳenie w ustach takiego o ca!
W towarzystwie, w którym zna dował się pan Szuwałow, ex-kochanek carycy Elżbiety, ktoś pytał o akiś szczegół tyczący się Ros i. Poseł Chabrillant rzekł: „Panie Szuwałow,
niech nam pan to opowie; musi pan wieǳieć, pan, który byłeś tamte szą Pompadour”.
Hrabia d’Artois, brat królewski, ma ąc w dniu swego wesela zasiąść do stołu, otoczony
wszystkimi wielkimi oﬁcerami swoimi i swo e żony, rzekł do hrabiny tak, że wiele osób
go słyszało: „Wszystko to są nasi luǳie”. To słowo poszło w kurs, ale to est tysiączne
tego roǳa u; i sto tysięcy podobnych nie przeszkoǳi szlachcie ancuskie tłoczyć się do
urzędów, w których pełnią dosłownie funkc e loka a.
„Aby osąǳić, co to est szlachta, powiadał N…, wystarczy zauważyć, że ǳisie szy książę
de Turenne est szlachcicem lepszym od wielkiego Turenne”.
Król pruski pytał d’Alemberta, czy wiǳiał kiedyś króla Franc i. „Owszem, Na aśnie szy Panie, wówczas kiedy mu przedkładałem swo ą powitalną mowę do Akademii. — No
i co, spytał król pruski, co panu powieǳiał? — Nie mówił do mnie, Na aśnie szy Panie.
— Z kimże on tedy mówi?”, rzekł Fryderyk.
Jest to fakt pewny i wiadomy przy aciołom pana d’Aiguillon, że król nigdy go nie mianował ministrem spraw zagranicznych; to tylko pani du Barry powieǳiała mu: „Niech
się to raz skończy, utro masz iść poǳiękować królowi za nominac ę”. A królowi powieǳiała: „Pan d’Aiguillon przy ǳie utro poǳiękować ci za nominac ę na ministra spraw
zagranicznych”. Król nie rzekł nic. Pan d’Aiguillon nie śmiał iść; pani du Barry kazała
mu; poszedł, król nie rzekł nic, i pan d’Aiguillon ob ął natychmiast swo e funkc e.
Kiedy król pruski rozmawiał z d’Alembertem, wszedł do poko u eden z loka ów,
na uroǳiwszy mężczyzna, akiego można sobie wyobrazić. D’Alembert był tym uderzony. „To, rzekł król, na pięknie szy mężczyzna w moim państwie; był akiś czas u mnie
stangretem, miałem wielką pokusę posłać go ako ambasadora do Ros i”.
Pan de la Reynière miał zaślubić pannę de Jarinte, młodą i piękną. U rzał ą właśnie:
oczarowany szczęściem, akie go czeka, rzekł do pana de Malesherbes, swego szwagra:
„Czy nie sąǳisz, że mo e szczęście bęǳie czymś doskonałym? — To zależy od pewnych
okoliczności. — Jak to! Co przez to rozumiesz? — Od tego, kto bęǳie e pierwszym
kochankiem”.
Pan de Voltaire rozmawiał raz z księżną de Chaulnes; ta, wśród pochwał, akimi go
obsypała, kładła szczególny nacisk na harmonię ego prozy. Naraz Wolter rzuca się do e
stóp: „Och, pani, a ży ę ze świnią, która nie ma ucha, która nie wie, co to harmonia,
miara, etc…” Ta świnia, o które mówił, to była pani du Châtelet, ego Emilia!
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Król pruski kazał nieraz sporząǳać mapy dane okolicy. Mapa wskazywała np. bagna
nie do przebycia, których wcale nie było, a które nieprzy aciele uważali za pewnik, na
wiarę fałszywe mapy.
Margrabia de Villequier należał do przy aciół wielkiego Kondeusza. W chwili, gdy
księcia uwięziono na rozkaz dworu, margrabia de Villequier, kapitan gwardii, był u pani
de Motteville, gǳie ozna miono tę nowinę. „Och, Boże, wykrzyknął margrabia; zgubiony
estem”. Pani de Motteville, zǳiwiona tym okrzykiem, rzekła: „Wieǳiałam, że pan est
przy acielem księcia, ale nie wieǳiałam, że aż do tego stopnia. — Jak to, rzekł Villequier,
czy nie po mu e pani, że to aresztowanie to była mo a sprawa, i że skoro mnie do tego nie
użyto, asne est, że mi nie ufa ą?” Pani de Motteville, oburzona, odparła: „Zda e mi się,
że skoro pan nie dał dworowi przyczyn do nieufności, nie powinien się pan niepokoić,
ciesząc się spoko nie przy emnością, że nie musisz prowaǳić przy aciela do więzienia”.
Villequier zawstyǳił się odruchu, który zdraǳił nikczemność ego duszy.
Marmontel odwieǳał za młodu często starego Boindin, słynnego z dowcipu i z niedowiarstwa. Pewnego razu starzec rzekł: „Niech pan przy ǳie do kawiarni Prokopa. —
Ale tam nie bęǳiemy mogli ﬁlozofować. — Owszem, umówmy tylko spec alną gwarę”.
Po czym ułożyli swó słownik. Dusza nazywała się a go ia; religia aga; wolność o
a ia, a O ciec Przedwieczny — an yto ki. Dysputu ą tak w na lepsze i porozumiewa ą
się doskonale. Na to człowiek czarno ubrany, o barǳo pode rzane minie, miesza się do
rozmowy i mówi do pana Boindin: „Proszę, pana, czy wolno mi spytać, co to za pan Bytowski, który często tak źle sobie poczynał i z którego panowie esteście niezadowoleni?
— Proszę pana, rzekł Boindin, to agent polic i”. Można po ąć, ak kawiarnia wybuchnęła
śmiechem, ile że⁴¹ ów człowiek był właśnie z tego cechu.
Lord Bolingbrocke dał Ludwikowi XIV wiele dowodów czułości w czasie ego niebezpieczne choroby. Król, zǳiwiony, rzekł: „Jestem tym barǳie wzruszony, ile że wy,
Anglicy, nie lubicie królów. — Na aśnie szy Panie, odparł Bolingbrocke; esteśmy ak
owi mężowie, którzy, nie kocha ąc swoich żon, tym skwapliwie nadskaku ą cuǳym”.
W sporze reprezentantów Genewy z kawalerem de Bouteville, gdy eden z nich się
zapalił, kawaler rzekł: „Czy pan wie, że a estem przedstawicielem króla, mego pana? —
A czy pan wie, że a estem przedstawicielem moich równych?”
Pan de B. est ednym z owych głupców, którzy z dobrą wiarą utożsamia ą stanowisko
człowieka z ego wartością. Na naiwnie w świecie nie wyobraża sobie, aby człowiek bez
orderu, lub niże położony od niego, mógł być więce szanowany. Kiedy spotka takiego
w ednym z owych domów, gǳie umie ą eszcze czcić wartość osobistą, pan de B. otwiera
wielkie oczy z pociesznym zdumieniem; myśli, że ów człowiek wygrał kwaterno na loterii,
traktu e go przez ko hany anie, podczas gdy na wybrednie sze towarzystwo odnosi się do
tamtego z na wyższym szacunkiem. Wiǳiałem parę razy takie sceny, godne pęǳla La
Bruyère’a.
Ksiąǳ Delille miał czytać w Akademii wiersze na przy ęcie ednego ze swych przyaciół. Powiadał: „Chciałbym, aby nie wieǳiano tego z góry, ale bo ę się, że opowiem
wszystkim”.
Pani de Beauzée romansowała z nauczycielem niemieckiego. Pan de Beauzée zeszedł
ich raz, wróciwszy z Akademii. Niemiec rzekł do damulki: „Mówiłem pani, że trzeba było,
abym odszedł”. Pan de Beauzée, zawsze purysta, rzekł: „Mów pan przyna mnie : a y y
od ed ”.
Nigdy Bossuet nie mógł nauczyć następcy tronu napisania listu. Książę ów był barǳo
tępy. Opowiada ą, że ego bileciki do hrabiny du Roure kończyły się zawsze słowami:
„Król wzywa mnie na Radę”. Kiedy wygnano hrabinę, eden z dworaków spytał go, czy
est zmartwiony. „Zapewne, odparł, ale za to nie będę uż musiał pisać bilecików”.
Marszałkowa de Luxembourg, spóźniwszy się do kościoła, pytała, w akim punkcie
est msza: w te chwili rozległ się ǳwonek na podniesienie. Hrabia de Chabot rzekł ąka ąc
się: „Pani Marszałkowo, ǲwoneczek oto się rozlega,
Baranek musi być tuż, tuż…”
To est dwuwiersz z operetki.
⁴¹i e e (daw.) — ako że. [przypis edytorski]
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Młoda pani de M…, porzucona przez wicehrabiego de Noailles, była w rozpaczy. Mówiła: „Będę miała prawdopodobnie wielu kochanków, ale nie będę żadnego tak kochała
ak ego”.
Charakter prezydenta de Montesquieu nie był na wysokości ego talentu. Znane są
ego słabostki szlacheckie, ego ambicy ki, etc. Kiedy ukazał się
h ra , po awiło się
wiele krytyk lichych lub miernych, które zlekceważył. Ale pewien znany literat napisał
krytykę, do które raczył się przyznawać pan du Pin i która zawierała znakomite rzeczy.
Montesquieu dowieǳiał się o nie , był w rozpaczy. Oddano ą do druku, miała się ukazać,
kiedy Montesquieu poszedł do pani de Pompadour, która, na ego prośbę, sprowaǳiła
drukarza i cały nakład. Pocięto wszystko, tak że ocalało ledwie akieś pięć egzemplarzy.
Państwo d’Angivilliers i państwo Necker, to dwie wy ątkowe pary, każda w swoim
roǳa u. Można by myśleć, że każde z dwo ga odpowiada na wyłącznie drugiemu i że
miłość nie może być doskonalsza. Przyglądałem się im i uważałem, że barǳo małą rolę
gra w tym serce; co się zaś tyczy charakterów, trzyma ą się tylko kontrastami.
Marszałek de Noailles barǳo źle mówił o akie ś nowe tragedii. Ktoś rzekł: „Ależ pan
d’Aumont, w którego loży pan był, twierǳi, że wycisnęła panu łzy. — Mnie, wcale, odparł
marszałek; ale ponieważ on sam płakał od pierwsze sceny, uważałem za swó obowiązek
brać uǳiał w ego boleści”.
Pan de Th… mówił mi raz, że na ogół, kiedy się spełni aki zacny i ǳielny postępek
z pobudek godnych czynu, to znaczy barǳo szlachetnych, trzeba, aby ten, kto go spełnił,
dał, dla złagoǳenia zawiści, swemu czynowi akiś lichszy i pospolitszy pozór.
Ludwik XV spytał księcia d’Ayen (późnie marszałka de Noailles), czy posłał swo e
srebra do mennicy. Książę odpowieǳiał, że nie. „Ja, rzekł król, posłałem mo e. — Ba,
Na aśnie szy Panie, rzekł pan d’Ayen, kiedy Pan Jezus umierał w piątek, wieǳiał, że
zmartwychwstanie w nieǳielę”.
Pewnego Francuza dopuszczono do oglądania gabinetu króla Hiszpanii. Znalazłszy
się przed ego fotelem i biurkiem, rzekł: „Więc to tuta ten wielki monarcha pracu e. —
Jak to pracu e! rzekł przewodnik: cóż za zuchwalstwo! Nasz wielki król miałby pracować!
Przychoǳi pan tuta , aby znieważać Jego Ma estat?” Wywiązała się sprzeczka, w które
Francuzowi z trudem udało się przekonać Hiszpana, że nie miał zamiaru obrazić Jego
Ma estatu.
Pan de B…, spostrzegłszy, że pan Barthe est zazdrosny o swo ą żonę, rzekł: „Pan,
zazdrosny! No, wie pan, że to est niesłychana pretens a! Za wiele pan sobie robi zaszczytu.
Wytłumaczę to panu. Nie byle kto zosta e rogaczem: czy pan wie, że aby nim zostać,
trzeba umieć prowaǳić dom, być uprze mym, towarzyskim, miłym. Niech pan na pierw
nabęǳie tych przymiotów, a potem dystyngowani luǳie zobaczą, co mogą zrobić dla
pana. Tak ak pan esteś ǳiś, któż mógłby panu przyprawić rogi? Jakiś ciura. Kiedy bęǳie
czas się niepokoić, a panu złożę mo e gratulac e”.
Pewien niegłupi człowiek powiadał mi, że rząd ancuski to est monarchia absolutna,
złagoǳona piosenkami.
Ksiąǳ Delille, wchoǳąc do gabinetu pana Turgot, u rzał, że ten czyta akiś rękopis;
były to ie i e pana Roucher. Ksiąǳ Delille odgadł to i rzekł żartu ąc: „Czu ę zapach
wierszy wokoło. — Jest pan zanadto uperfumowany, odparł pan Turgot, aby czuć zapachy”.
Pan de Fleury, generalny prokurator, powiadał wobec paru luǳi pióra: „Dopiero
od niedawna słyszę o
ie, gdy mowa o formie rządu. To owoc nowe ﬁlozoﬁi. Czy
luǳie nie wieǳą, że r e i tan est tylko przygodną cyą w konstytuc i?” (to znaczy,
że dwaǳieścia trzy miliony ǳiewięćset tysięcy luǳi są tylko przypadkiem i przydatkiem
w ogólne sumie dwuǳiestu czterech milionów).
Lord Hervey, podróżu ąc po Włoszech, znalazł się niedaleko morza. Przeprawia ąc się
przez lagunę, umoczył palec w woǳie. „Ha ha, rzekł, woda est słona; to nasze”.
Pan d’Aiguillon, w czasie gdy był kochankiem pani du Barry, złapał gǳie inǳie
brzydką chorobę; sąǳił, że est zgubiony, myśląc, że e uǳielił hrabinie. Szczęściem nie
było tak. Podczas kurac i, która mu się wydawała barǳo długa i w czasie które musiał
się wstrzymać od pani du Barry, powiadał lekarzowi: „Jestem zgubiony, eśli się pan nie
pośpieszy”. Lekarz ów, to był pan Busson, który go wyleczył swego czasu w Bretanii ze
śmiertelne choroby, gdy inni lekarze zwątpili. Pamięć te liche przysługi wyświadczone
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prowinc i sprawiła, że po upadku pana d’Aiguillon odebrano Bussonowi wszystkie posady.
Kiedy ów został ministrem, barǳo długo nie czynił nic dla Bussona, który, wiǳąc ak
książę postępu e z Linguetem, powiadał: „Pan d’Aiguillon nie zaniedbu e nic i nikogo,
z wy ątkiem tych, którzy mu ocalili honor i życie”.
Pytano Diderota, co za człowiek⁴² est pan d’Épinay. „To człowiek, rzekł, który przeadł dwa miliony, nie powieǳiawszy ednego dowcipu⁴³ i nie zrobiwszy ednego dobrego
uczynku”.
Pan de Lassay, człowiek barǳo łagodny, ale zna ący dobrze świat, powiadał, że trzeba
połknąć co rano ropuchę, aby nie czuć obrzyǳenia przez resztę dnia, kiedy się go ma
spęǳić wśród luǳi.
X… powiadał mi z oburzeniem o malwersac i z dostawą żywności. „Kosztowało to
(powiadał) życie pięciu tysięcy luǳi, którzy dosłownie umarli z głodu; oto anie ak kr
eto
ony”.
Pan de Voltaire, wiǳąc ak religia z każdym dniem upada, mówił raz: „To barǳo
przykre, bo z czego bęǳiemy sobie drwili? — Ba, rzekł pan Sabatier de Castres, niech się
pan pocieszy, nie zbraknie panu sposobności ani środków. — Och, panie, rzekł boleśnie
Wolter, poza kościołem nie ma zbawienia”.
Książę Conti w ostatnie swo e chorobie powiadał do Beaumarchais’go, że nie wy ǳie
z nie , zważywszy stan ego organizmu, wyczerpanego trudami wo ny, winem i rozkoszą.
„Co się tyczy wo ny, odparł tamten, toć Kondeusz odbył dwaǳieścia eden kampanii,
a umarł ma ąc siedemǳiesiąt osiem lat. Wino? Margrabia de Brancas pił co ǳień sześć
ﬂaszek szampana, a umarł osiemǳiesięcioletnim starcem⁴⁴. — Tak, ale obłapka?… rzekł
książę. — Matka Wasze Książęce Mości dożyła siedemǳiesięciu ǳiewięciu lat. — Masz
rac ę, odparł książę, może się i wyliżę”.
Regent przyrzekł zrobić coś dla młodego Arouet (Woltera), to znaczy dać mu aką
dobrą synekurę. Poeta oczekiwał księcia wychoǳącego z Rady, w chwili gdy za nim szło
czterech ministrów. Regent u rzał go i rzekł: „Arouet, nie zapomniałem o tobie: przeznaczam ci departament głupstwa. — Wasza Dosto ność, rzekł młody Arouet, miałbym
za wielu rywali: oto uż wiǳę czterech”. Regent omal nie pękł ze śmiechu.
Kiedy marszałek de Richelieu przedłożył swo e służby królowi Ludwikowi XV po
wzięciu Mahon, pierwszą, a racze edyną rzeczą, aką mu rzekł król, było: „Marszałku,
czy wiesz, że biedny Lansmatt umarł?” Lansmatt to był stary kamerdyner króla.
Dobry rys księǳa-dworaka, to koncept, na aki wpadł biskup z Autun, Montazet,
późnie arcybiskup Lionu. Wieǳąc, że można by mu zarzucić tęgie ﬁgle i że łatwo byłoby
go zgubić w oczach biskupa Mirepoix, teatyna⁴⁵ Boyer, napisał sam na siebie anonim,
pełen ohydnych i łatwych do odparcia potwarzy. Zaadresował list do biskupa de Narbonne; następnie wytłumaczył się przed nim, wskazu ąc na zaciekłość swoich rzekomych
wrogów. Kiedy następnie przyszły autentyczne listy anonimowe, zawiera ące prawǳiwe
oskarżenia, zlekceważono e. Rezultat pierwszych nastroił właǳe duchowne nieufnie do
następnych.
Ozna miono księżne de Chaulnes, umiera ące , a separowane z mężem: „Jest ksiąǳ
z Panem Bogiem. — Za chwileczkę. — Pan de Chaulnes chciałby wiǳieć księżnę. —
Czy est tuta ? — Tak. — Niech zaczeka: we ǳie razem z Sakramentami”.
Przechaǳałem się raz z ednym z przy aciół, któremu ukłonił się człowiek o barǳo
pode rzane minie. Spytałem go, kto to est; odparł, że człowiek, który robi dla swe
o czyzny to, czego Brutus nie byłby zrobił dla swo e . Prosiłem mego przy aciela, aby
zniżył tę wysoką myśl do mego poziomu. Dowieǳiałem się, że ów człowiek est szpiclem.
Pewien ﬁlozof, ży ący z dala od świata, napisał do mnie list rozumny i zacny. Zakończył tymi słowami: „Żegna , przy acielu; strzeż, eśli możesz, więzów, które cię łączą ze
społeczeństwem, ale hodu uczucia, które cię od niego ǳielą”.
Diderot, ma ąc sześćǳiesiąt dwa lata i zakochany we wszystkich kobietach, mówił
do ednego z przy aciół: „Powiadam często sam sobie: stary wariacie, stary ǳiadu, kiedy
przestaniesz się narażać na wstyd odmowy lub śmieszności?”
⁴² o a o iek e t — akim człowiekiem est. [przypis edytorski]
⁴³do i — tu: wypowiedź świadcząca o inteligenc i. [przypis edytorski]
ie i io etni tar e — ǳiś: umarł ako osiemǳiesięcioletni starzec. [przypis edytorski]
⁴⁴ ar o ie
⁴⁵teatyni — zakon katolicki, funkc onu ący od XVI w. wg reguły św. Augustyna. [przypis edytorski]
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Pan de C… mówił raz o rząǳie angielskim i o ego zaletach w towarzystwie, gǳie
było kilku biskupów i kilku księży. Jeden z nich, nazwiskiem Seguerrand, rzekł: „Proszę
pana, z tego co wiem o tym kra u, nie miałbym na mnie sze ochoty w nim żyć; mam
wrażenie, że czułbym się tam barǳo źle. — Proszę księǳa, odparł naiwnie pan de C…,
właśnie dlatego, że ksiąǳ by się tam źle czuł, kra est barǳo sympatyczny”.
Kilku oﬁcerów ancuskich udało się do Berlina; eden z nich przedstawił się królowi
bez munduru i w białych pończochach. Król zbliżył się do niego i spytał go o nazwisko:
„Margrabia de Beaucour. — Z akiego pułku? — Z szampańskiego. — A tak, to ten
pułk, gǳie ma ą w d… regulamin”. I zwrócił się do oﬁcerów, którzy byli w uniformie
i w butach.
Hrabia de… i margrabia de… pytali mnie, aką wiǳę różnicę mięǳy nimi co się tyczy
zasad; odparłem: „Różnica mięǳy wami est ta, że eden z was wylizałby warzechę⁴⁶,
a drugi by ą połknął”.
Baron de Breteuil, po ustąpieniu z ministerstwa w r. , krytykował postępowanie
arcybiskupa Sens. Mienił⁴⁷ go despotą i mówił: „Co do mnie, żądam, aby właǳa królewska nie wyraǳała się w despotyzm i aby pozostała w granicach, akie obowiązywały
ą za Ludwika XIV”. Mówiąc tak, sąǳił, że spełnia czyn obywatela i że ryzyku e niełaskę
u Dworu.
Kiedy pani d’Esparbes była w łóżku z Ludwikiem XV, król rzekł: „Puszczałaś się ze
wszystkimi mymi poddanymi. — Och, Na aśnie szy Panie! — Miałaś księcia de Choiseul. — Jest taki urny. — I marszałka de Richelieu. — Taki dowcipny! — Monville’a.
— Ma taką ładną nogę. — Przypuśćmy; ale książę d’Aumont, który nie ma nic z tego
wszystkiego? — Och, Na aśnie szy Panie, on est taki przywiązany do ciebie”.
Pani de Maintenon i pani de Caylus przechaǳały się nad stawem w Marly. Woda
była przeźroczysta, widać było karpie, poruszały się z wolna, zdawały się równie senne ak
chude. Pani de Caylus zwróciła na to uwagę pani de Maintenon, która rzekła: „One są
tak ak a, żału ą swego błotka”.
Ambasador angielski w Neapolu wydał bal uroczy, ale niezbyt kosztowny. Dowieǳiano się o tym i zaczęto obgadywać ego bal, mimo że barǳo ładny. Zemścił się ak
prawǳiwy Anglik i ak człowiek, który nie stoi o gwinee⁴⁸. Ozna mił drugi bal. Sąǳono,
że chce się poprawić, i że bal bęǳie wspaniały. Wszystko spieszy. Wielki ścisk. Żadnych
przygotowań. Wreszcie, wnoszą maszynkę spirytusową. Wszyscy oczeku ą akiegoś cudu.
„Panowie, rzekł, wiǳę, że choǳi wam o koszt, nie o zabawę. Patrzcie, panowie, rzekł
rozchyla ąc ubranie i pokazu ąc podszewkę. To est obraz Dominikina, wart pięć tysięcy
gwinei. Ale to nie wszystko; patrzcie na tych ǳiesięć banknotów; każdy est po tysiąc
gwinei, płatnych w banku amsterdamskim”. Zwinął e i położył na zapalone maszynce.
„Nie wątpię, panowie, że ten bal was zadowoli i że opuścicie mó dom raǳi ze mnie.
Żegnam panów, feta skończona”.
„Potomność, mówił pan de B…, to est nie co innego, tylko nowa publiczność, która
następu e po dawne ; otóż, sam pan wie, czym est ǳisie sza publiczność”.
„Trzy rzeczy, powiadał N…, mierżą mnie, tak w znaczeniu moralnym, ak ﬁzycznym,
w przenośni i dosłownie: hałas, wiatr i dym”.
Z powodu ǳiewczyny lekkiego życia, która zaślubiła człowieka dotąd uważanego za
dość przyzwoitego, pani de L… powiadała: „Gdybym była ladacznicą, byłabym eszcze
barǳo uczciwą kobietą, bo nie chciałabym za kochanka człowieka, który byłby zdolny
mnie zaślubić”.
Nieboszczka księżna Orleańska w początkach swego małżeństwa była barǳo zakochana w mężu: mało było zakątków w Palais-Royal, które by nie były tego świadkami.
Jednego dnia małżonkowie udali się z wizytą do księżne -matki, która była cierpiąca.
Podczas rozmowy stara księżna zasnęła; książę i młoda księżna uznali za właściwe wygoǳić sobie u stóp łóżka chore . Spostrzegła to i rzekła do synowe : „Pani edne było dane
okryć wstydem małżeństwo”.
Duclos, który bez ustanku mówił obelgi księǳu d’Olivet, powiadał o nim: „To est
taki ła dak, że mimo sposobu, w aki go traktu ę, nienawiǳi mnie nie barǳie niż kogo
⁴⁶ ar e ha a. ar he — łyżka wazowa. [przypis edytorski]
⁴⁷ ieni — tu: nazwać. [przypis edytorski]
⁴⁸nie toi o g inee — nie dba o pieniąǳe. [przypis edytorski]
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innego”.
Duclos mówił raz o ra u, który każdy sobie wyobraża na swó sposób. Pani de Rochefort rzekła: „Dla pana, panie Duclos, oto z czego składałby się pański ra : chleb, wino,
ser i pierwsza lepsza”.
Nie wiem, kto taki powiadał: „Chciałbym wiǳieć ostatniego króla uduszonego elitami ostatniego księǳa”.
Był zwycza u pani de Luchet, że kupowało się dobrą historię u tego, kto ą opowiadał… Ile pan za nią żąda… Tyle a tyle. Zdarzyło się, że pani de Luchet kazała się służące
wyrachować ze stu talarów; ta wyliczyła się dokładnie, z wy ątkiem trzyǳiestu sześciu
funtów; naraz wykrzyknęła: „A, proszę pani, a ta historia, dla które pani zaǳwoniła na
mnie. Kupiła ą pani od pana Coqueloy, wypłaciłam za nią trzyǳieści sześć funtów”.
W porze gdy pan de Bissy chciał zerwać z prezydentową d’Aligre, znalazł na kominku
list, w którym ona pisała do swego nowego kochanka, że chce oszczęǳać pana de Bissy
i urząǳić się tak, aby on zerwał pierwszy. Zostawiła nawet umyślnie w tym celu ów list.
Ale pan de Bissy zachował się akby nigdy nic, ciągnął rzecz eszcze pół roku, zamęcza ąc
ą swoimi względami.
Pan d’Espremesnil żył od dawna z panią Tilaurier, która chciała wydać się za niego.
Posłużyła się Cagliostrem, który łuǳił pana d’Espremesnil odkryciem kamienia ﬁlozoﬁcznego. Wiadomo, że Cagliostro łączył zabobon i fanatyzm z niedorzecznościami alchemii. D’Espremesnil skarżył się, że ten kamień ﬁlozoﬁczny się nie z awia; otóż, kiedy
pewna formuła zawiodła, Cagliostro wytłumaczył rzecz tym, że on ży e w występnym
stosunku z panią Tilaurier. „Aby rzecz się powiodła, musi pan być w harmonii z niewiǳialnymi potęgami i z ich na wyższą głową. Albo się pan ożeń z panią Tilaiurier, albo
z nią zerwĳ”. Pani Tilaurier zdwoiła zalotność, d’Espremesnil ożenił się z nią, i edynie
ego żona znalazła ka ie o o ny.
Powieǳiano Ludwikowi XV, że eden z ego strzelców umiera, połknąwszy, dla głupiego konceptu, dubeltowego talara. „Och, dobry Boże, woła cież moich lekarzy. —
Na aśnie szy panie, rzekł książę do Noailles, tu nie lekarzy trzeba wołać. — A kogo?
— Księǳa Terrier. — Księǳa Terrier, po co? — Przy ǳie, obłoży tego talara edną
ǳiesięciną, drugą ǳiesięciną, trzecią ǳiesięciną, talar skurczy się do trzyǳiestu sześciu
su ak nasze, wy ǳie zwycza ną drogą, i chory bęǳie zdrów”.
Pan d’Ormesson, będąc generalnym kontrolerem, powiadał wobec dwuǳiestu osób,
że długo zastanawiał się, na co mogli się zdać luǳie tacy ak Corneille, Boileau, la Fontaine, i nigdy nie mógł zgadnąć. Pan Pelletier de Mortfontaine, ego teść, rzekł łagodnie:
„Wiem, że takie est two e mniemanie; ale mie ten wzgląd na mnie, abyś go nie zdraǳał.
Rad bym tyle uzyskać, abyś się nie przechwalał tym, czego ci braku e. Za mu esz mie sce
człowieka, który często zapraszał do swego gabinetu Boileau i Racine’a, który ich sprowaǳał do siebie na wieś, a który, dowiadu ąc się, że przybyło doń w gości paru biskupów,
powiadał: „Niech im pokażą zamek, pałac, ogrody, wszystko, wy ąwszy mnie”.
Źródłem niechęci kardynała de Fleury do królowe , żony Ludwika XV, była rekuza⁴⁹,
z aką się spotkał u nie w swoich miłosnych zapałach. Znaleziono dowód tego po śmierci
królowe w liście króla Stanisława, w odpowieǳi na list, w którym prosiła go o radę co do
tego, ak się e należy zachować. Kardynał miał wówczas siedemǳiesiąt sześć lat, ale parę
miesięcy wprzódy zgwałcił dwie kobiety. Marszałkowa de Mouchy i inna dama wiǳiały
list króla Stanisława.
Ze wszystkich gwałtów z końca panowania Ludwika XIV pamięta się tylko dragonady⁵⁰, prześladowania hugenotów⁵¹, których dręczono, a zarazem zatrzymywano siłą
w kra u, masowe więzienia ansenistów⁵², molinizm⁵³ i kwietyzm⁵⁴. To dosyć, ale zapo⁴⁹rek a (z .) — odmowa. [przypis edytorski]
⁵⁰dragonady — prześladowania hugenotów w XVII w. we Franc i, polega ące na tym, że u innowierców
kwaterowano odǳiał dragonów, którzy niszczyli dom i uprzykrzali życie mieszkańcom. [przypis edytorski]
⁵¹h geno i — ewangelicy reformowani we Franc i w XVI i XVII w. [przypis edytorski]
⁵² an eni i — zwolennicy nurtu religĳno-politycznego, rozwĳa ącego się we Franc i w XVII i XVIII w.
[przypis edytorski]
⁵³ o ini — teoria hiszpańskiego ezuity, Ludwika Moliny (–) na temat wolne woli i łaski, propagowana przez . ezuitów, w opozyc i do ansenizmu. [przypis edytorski]
— mistyczny kierunek religĳny wiodący się od św. Teresy i św. Franciszka Salezego, dążący
⁵⁴k iety
do osiągnięcia na wyższego stopnia ekstazy przez zupełny zanik indywidualnego życia duchowego. [przypis
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mina się o inkwizyc i ta ne , a często awne , aką bigoteria Ludwika XIV nękała tych,
którzy edli z mięsem w post, szpiegostwo uprawiane w Paryżu i na prowinc i przez biskupów i intendentów w stosunku do mężczyzn i kobiet pode rzanych, że ży ą z sobą,
szpiegostwo, które spowodowało u awnienie wielu ta nych małżeństw. Woleli luǳie narazić się na szkody przedwczesnego u awnienia małżeństwa, niż na skutki prześladowań
królewskich lub księżych. Czy to nie była chytrość pani de Maintenon, która chciała
w ten sposób dać do poznania, że est królową?
Wezwano na Dwór słynnego Levret, do porodu nieboszczki Następczyni. Następca
tronu rzekł: „Musi pan być rad, panie Levret; to panu da reputac ę. — Gdybym uż nie
miał reputac i, odparł spoko nie położnik, nie byłbym tuta ”.
Duclos powiadał raz do pani de Rochefort i do pani de Mirepoix, że „z kurtyzan
robią się świętoszki, które nie ścierpią na mnie sze boda trochę pieprzne anegdoty. Są
(powiada) barǳie uważa ące niż uczciwe kobiety”. Na to kropi history kę barǳo swobodną, potem drugą nieco pieprznie szą; wreszcie, przy trzecie , która zaczynała się eszcze
ostrze , pani de Rochefort przerywa mu i powiada: „Hola, Duclos, pan nas ma za zanadto
uczciwe kobiety”.
Woźnica króla pruskiego wywrócił go; król wpadł w straszny gniew. „No i cóż! rzekł
woźnica: ot, nieszczęście, a wyście, królu, nigdy nie przegrali bitwy?”
Kiedy pan de Choiseul-Gouﬃer chciał na swó koszt pokryć swoim chłopom chaty
dachówką z obawy pożaru, poǳiękowali mu za dobroć, ale prosili, aby zostawił e ak są,
powiada ąc, że gdyby chaty były kryte dachówką zamiast słomy, poborcy podwyższyliby
im podatek.
Marszałek de Villars hołdował Bachusowi, nawet na starość. Uda ąc się w r.  na
czele armii do Włoch, przedłożył swo e służby królowe Sardynii, tak pĳany, że nie mógł
się utrzymać na nogach i upadł na ziemię. Mimo to, nie stracił głowy i rzekł: „I oto, ak
przystało, znalazłem się u stóp Wasze Królewskie Mości”.
Lord Rochester napisał poemat na pochwałę tchórzostwa. Był w kawiarni; z awił się
człowiek, którego obito kĳem bez ego protestu. Lord Rochester, po wielu komplementach, rzecze doń: „Skoro pan znosi kĳe tak cierpliwie, czemu mi pan tego nie powieǳiał?
Byłbym a pana wygrzmocił, aby poprawić swo ą reputac ę”.
Ludwik XIV skarżył się u pani de Maintenon na przykrość, aką mu sprawia rozłam
wśród biskupów. „Gdyby można (powiadał) z ednać sobie ǳiewięciu oponentów, uniknęłoby się schizmy; ale to nie bęǳie łatwo. — Więc cóż, królu, rzekła śmie ąc się księżna
de Caylus, czemu W. K. Mość nie powie tym czterǳiestu, aby przeszli na stronę tamtych
ǳiewięciu? Nie odmówią królowi tego”.
W akiś czas po śmierci Ludwika XV król kazał wcześnie skończyć koncert, który
go nuǳił, i rzekł: „Dosyć te muzyki”. Koncertanci usłyszeli to, eden rzekł do drugiego:
„Och, Boże, co za panowanie nas czeka!”
To sam hrabia de Grammont sprzedał za półtora tysiąca funtów rękopis a i tni
k , gǳie go tak wyraźnie potraktowano ako hulta a. Fontenelle, cenzor ǳieła, nie
chciał go puścić, przez wzgląd na hrabiego. Ów poskarżył się kanclerzowi, któremu Fontenelle wyłuszczył rac e odmowy. Hrabia, nie chcąc stracić półtora tysiąca funtów, zmusił
Fontenelle’a, aby zatwierǳił książkę Hamiltona.
Marszałek de Belle-Isle, wiǳąc, że pan de Choiseul zbyt rośnie w potęgę, kazał sporząǳić przeciw niemu memoriał do króla, piórem ezuity Neuville. Umarł, nie przedłożywszy tego memoriału; tekę z papierami oddano panu de Choiseul, który znalazł ów
memoriał przeciw sobie. Robił, co mógł, aby rozpoznać pismo, ale nadaremnie. Zapomniał uż o tym, kiedy pewien znaczny ezuita poprosił go o pozwolenie odczytania mu
pochwały, aka zna du e się na ego cześć w mowie pogrzebowe dla marszałka de Belle-Isle, napisane przez o ca Neuville. Czytanie odbyło się z rękopisu autora: pan de Choiseul
poznał wówczas pismo. Jedyną zemstą, na aką sobie pozwolił, było to, że powieǳiał o cu
de Neuville, iż lepie mu się uda ą mowy pogrzebowe niż memoriały do króla.
Pan d’Invault, będąc kontrolerem generalnym, prosił króla o pozwolenie ożenienia
się. Król, usłyszawszy nazwisko panny, rzekł: „Nie esteś dosyć bogaty”. Pan d’Invault
powołał się na swo ą posadę, ako na coś, co zastępu e poniekąd ma ątek. „Och, rzekł
edytorski]
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król, posada może prysnąć, a żona zosta e”.
W czasie wo ny amerykańskie Szkot pewien mówił do Francuza, pokazu ąc mu paru
eńców amerykańskich: „Pan się biłeś dla swego pana, a dla mo ego, ale ci luǳie dla
kogo się bĳą?” To est na wysokości owego króla Pegu, który omal nie umarł ze śmiechu,
dowiadu ąc się, że Wenec anie nie ma ą króla.
Starzec pewien, wiǳąc, że estem zbyt czuły na akąś niesprawiedliwość, rzekł: „Mo e
ǳiecko, trzeba uczyć się od życia znosić życie”.
Ksiąǳ de La Galaisière żył barǳo blisko z panem Orry, zanim ten został generalnym
kontrolerem. Po nominac i odźwierny pana Orry, zmieniony w szwa cara, zaczął go nie
poznawać. „Mó przy acielu, rzekł ksiąǳ de la Galaisière, o wiele za wcześnie zrobiłeś się
arogancki; uprzeǳasz swego pana”.
Kobieta ǳiewięćǳiesięcioletnia mówiła do pana de Fontenelle, który miał lat ǳiewięćǳiesiąt pięć: „Śmierć zapomniała o nas. — Cyt”, odparł Fontenelle, kładąc palec na
ustach.
Książę de Charolais, zastawszy pana de Brissac u swo e kochanki, rzekł: „Wy dź pan”.
Pan de Brissac odparł: „Wasza Dosto ność, przodkowie twoi powieǳieliby: Wy dźmy”.
Pan de Castries w epoce kłótni Diderota z Russem⁵⁵ rzekł zniecierpliwiony do pana
de R…, który mi to powtórzył: „ o nie do iary
i i ty ko o ty h
ia h
ia h
e tano i ka nie a y h na et do
gnie d y h i na odda
to nie do o ia ”
Pan de Voltaire, będąc u pani du Châtelet, a nawet w e sypialni, bawił się z księǳem
Mignon, ǳieckiem, które trzymał na kolanach. Zaczął z nim gwarzyć i dawać mu nauki.
„Mo e ǳiecko, rzekł, aby dać sobie radę z ludźmi, trzeba mieć za sobą kobiety; aby mieć
za sobą kobiety, trzeba e znać. Wieǳ zatem, że wszystkie kobiety są fałszywe i k…y. —
Jak to wszystkie? Co pan plecie, rzekła pani du Châtelet, wściekła. — Droga pani, rzekł
Wolter, nie trzeba zwoǳić maluczkich”.
Kiedy wielki Turenne był na obieǳie u pana de Lamoignon, ów spytał go, czy, mimo
że tak nieustraszony, nie czu e z początkiem bitwy nieco strachu. „Owszem, rzekł pan de
Turenne, i barǳo; ale est w armii wielu niższych oﬁcerów i wielu żołnierzy, którzy nie
czu ą nic podobnego”.
Diderot, zamierza ąc napisać utwór, który mógł narazić ego spokó , zwierzył swó
sekret przy acielowi; ten, zna ąc go dobrze, rzekł: „Ale ty sam, czy dochowasz sekretu?”
I w istocie, to Diderot zdraǳił ta emnicę.
To pan de Maugiron popełnił ów okropny czyn, o którym mi opowiadano, a który uważałem za ba kę. Gdy był przy armii, kucharza ego pochwycono ako marudera.
Ozna miono mu to. „Jestem barǳo kontent z mego kucharza, rzekł, ale mam lichego
kuchcika”. Każe sprowaǳić kuchcika i da e mu list do profosa⁵⁶. Nieszczęśliwy iǳie,
biorą go i, mimo iż zapewnia o swe niewinności, wiesza ą go.
Proponowałem panu de L… korzystne małżeństwo. Odparł: „Po co miałbym się żenić?
Na lepsze, co mogłoby mi się zdarzyć w małżeństwie, to nie być rogaczem; osiągnę to
eszcze pewnie , nie żeniąc się wcale”.
Rozmawiałem raz z panem de V…, który zda e się żyć bez złuǳeń w wieku, w którym
luǳie bywa ą do nich eszcze zdolni. Wspomniałem mu, że świat ǳiwi się ego nieczułości. Odpowieǳiał poważnie: „Nie można i umrzeć, i żyć. Byłem swego czasu, ak każdy,
kochankiem ladacznicy, zabawką kokietki, igraszką kobiety lekkie , narzęǳiem intrygantki. Czym można być więce ? Przy acielem kobiety z sercem? Ba, wchoǳimy w sferę
baśni”.
„Odtrącam, powiadał N…, dobroǳie stwa protektorów; mógłbym może przy ąć i uczcić
dary szacunku, ale cenię tylko dary przy aźni”.
Młoda osoba, o którą matka była zazdrosna i które trzynaście lat drażniły ową matkę
nieskończenie, mówiła do mnie raz: „Zawsze mam ochotę przepraszać ą, że się uroǳiłam”.
N…, znany pisarz, nie uczynił żadnego kroku, aby oglądać wszystkich owych podróżu ących monarchów, którzy w ostatnich trzech latach kole no odwieǳili Franc ę.

⁵⁵
e (daw.) — z Rousseau. [przypis edytorski]
⁵⁶ ro o — podoﬁcer aresztu wo skowego. [przypis edytorski]
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Służalczość

Starość, Śmierć

Pozyc a społeczna

Mizoginia

Strach, Żołnierz, Przywódca

Ta emnica

Theatrum mundi

Spytałem go o przyczynę tego braku ciekawości. Odpowieǳiał: „Interesu e mnie w życiu edynie to, co stwarza mięǳy ludźmi stosunki szczere i proste. Wiem na przykład,
co est⁵⁷ o ciec i syn, kochanek i kochanka, przy aciel i przy aciółka, protektor i protegowany, nawet kupu ący i sprzedawca, etc.; ale te wizyty, te rozmowy bez treści, gǳie
wszystko est wytyczone etykietą, gǳie dialog est akby napisany z góry, to mnie nie
bawi. Wolę teatr życia de arte⁵⁸; ma tę zaletę, że est improwizac ą”.
N… powiadał o panu de Sainte-Foix, człowieku obo ętnym na dobre i złe, wyzutym
z wszelkiego zmysłu moralnego: „To pies leżący mięǳy perfumą a ła nem i nie czu ący
zapachu ani tego, ani tego”.
N… ob awił wiele próżności i aroganc i po swoim sukcesiku teatralnym; był to pierwszy ego utwór. Jeden z przy aciół rzekł: „Mó drogi, sie esz przed sobą ciernie, zna ǳiesz
e wraca ąc”.
„Sposób, w aki wiǳę, że się rozǳiela pochwały i nagany, mówił pan de B…, mógłby
obuǳić w na uczciwszym człowieku tęsknotę za obelgami”.
Matka, wiǳąc upór syna, powiadała, że ǳieci to egoiści. „Tak, rzekł N…, zanim
nabiorą form”.
Powiadano do N…: „Pan dba o szacunek”. Odpowiedź ego uderzyła mnie. „Nie,
powieǳiał, ale mam go dla siebie, co mi zysku e niekiedy szacunek innych”.
Liczą pięćǳiesiąt sześć zgwałceń publicznego zaufania, od Henryka IV do ministerium kardynała de Loménie włącznie. Pan D… zastosował do częstych bankructw naszych królów ten dwuwiersz Racine’a: „Połowa tak świętego tronu spoczywa na wierze
przyrzeczone , a rzadko dochowane ”.
Powiadano do pana N…, członka Akademii: „Ożeni się pan kiedy?” Odparł: „Tylem
żartował⁵⁹ z Akademii i estem w nie ; zawsze się bo ę, aby mi się to samo nie zdarzyło
z małżeństwem”.
Fontenelle napisał operę, w które zna du e się chór kapłanów. Zgorszenie dewotów!
Arcybiskup paryski chciał ten chór usunąć. Fontenelle rzekł: „Ja się nie mieszam do ego
klechów, niech on się nie miesza do moich”.
Dworak pewien mówił: „Ze mną nie tak łatwo się pokłócić”.
Król polski, Stanisław, lubił księǳa Porquet, ale nic eszcze nie zrobił dla niego.
Ksiąǳ zwrócił na to królowi uwagę: „Ależ, drogi księże, odrzekł król, dużo w tym est
two e winy; ęzyk masz barǳo swobodny; powiada ą że nie wierzysz w Boga; trzeba się
miarkować; stara się uwierzyć. Da ę ci rok czasu”.
Pan Turgot, którego eden z przy aciół nie odwieǳił od dawna, spotkawszy go rzekł:
„Od czasu ak estem ministrem, popadłem u ciebie w niełaskę”.
Ludwik XV odmówił swemu loka owi Lebelowi dwuǳiestu pięciu tysięcy anków
z własne szkatuły na akiś wydatek tyczący poufnych apartamentów króla, powiada ąc,
aby się zwrócił do Skarbu. Lebel rzekł: „Po co mi się narażać na odmowę i szykany, kiedy
król ma w swo e szkatule kupkę milionów?” Król odparł: „Nie lubię się ogołacać, zawsze
trzeba coś zachować na czarną goǳinę”.
Nieboszczyk król był, ak wiadomo, w ta ne korespondenc i z hrabią de Broglie.
Choǳiło o mianowanie ambasadora w Szwec i. Hrabia de Broglie proponował pana de
Vergennes, wówczas bawiącego u siebie na wsi po powrocie z Konstantynopola. Król nie
chciał. Hrabia nalegał. Było w zwycza u pisać do króla z szerokim marginesem, a król
kreślił swą odpowiedź z boku. Na ostatnim liście król napisał: „Nie pochwalam wyboru
pana de Vergennes; zmuszacie mnie do tego; niechże eǳie, ale zabraniam mu brać ze
sobą ego brzydką żonę”.
ǲiwiono się, że książę de Choiseul trzymał się tak długo wbrew pani du Barry. Sekret ego był barǳo prosty; w chwili gdy zdawał się na barǳie zachwiany, starał się
o audienc ę u króla i prosił go o rozkazy w kwestii kilku milionów, akie oszczęǳił w departamencie wo ny, z uwagą, że nie byłoby właściwe odsyłać e do Skarbu. Król rozumiał,
co to ma znaczyć i odpowiadał: „Pomów z Bertinem, da mu trzy miliony w takich a takich walorach; weź sobie resztę”. W ten sposób król ǳielił się z ministrem; nie będąc
⁵⁷ o e t — ǳiś: czym est. [przypis edytorski]
⁵⁸de arte — komedia dell’arte, ludowy teatr włoski. [przypis edytorski]
⁵⁹ty e arto a — ǳiś: tyle żartowałem. [przypis edytorski]

 -     Charaktery i anegdoty



Sława, Próżność

Samolubstwo, Młodość

Małżeństwo, Śmiech

Ksiąǳ, Sztuka

Dworzanin
Ksiąǳ, Wiara

Dwór

zaś pewny, czy ego następca bęǳie równie usłużny, trzymał pana de Choiseul, mimo
intryg pani du Barry.
Harris, słynny kupiec londyński, bawiąc w Paryżu w r.  w epoce podpisywania
traktatu handlowego, mówił do Francuzów: „Sąǳę, że Franc a straci na tym milion funtów sterlingów rocznie edynie przez dwaǳieścia pięć lub trzyǳieści pierwszych lat, ale
późnie rzecz się wyrówna”.
Wiadomo, że pan de Maurepas drwił sobie ze wszystkiego; oto nowy dowód: Pan
Francis otrzymał pewną wiadomość, ale w ta emnicy, że Hiszpania nie oświadczy się
w wo nie amerykańskie aż w roku . Powieǳiał to panu de Maurepas; kiedy rok
minął, a Hiszpania się nie ruszyła, prorok zyskał zaufanie. Pan de Vergennes kazał wezwać pana Francis i spytał go, na czym zasaǳa tę opinię. Ów odparł: „Na tym, że estem
tego pewny”. Minister, przybiera ąc urzędową minę, kazał mu powieǳieć, na czym to
opiera. Pan Francis odrzekł, że to ego ta emnica i że, nie będąc w czynne służbie, nie
ma wobec rządu żadnych obowiązków. Dodał, że hrabia de Maurepas zna eżeli nie ego
sekret, to w każdym razie wszystko, co on może w te sprawie powieǳieć. Pan de Vergennes zdumiał się; zwraca się do pana de Maurepas, który powiada: „Prawda, wieǳiałem,
zapomniałem panu powieǳieć”.
Pan de Tressan, niegdyś kochanek pani de Genlis i o ciec e dwo ga ǳieci, wybrał się
na starość odwieǳić e w Sillery, ich ma ątku. Odprowaǳiły go do sypialni i rozsunęły
ﬁranki łóżka, w którym położyły portret swe nieboszczki matki. Uściskał e, rozczulił się;
poǳieliły ego wzruszenie; co dało scenę na pociesznie szą w świecie.
Biedak eden, który napisał książkę przeciw rządowi, powiadał: „Do licha, nie paku ą
mnie do Bastylii, trzeba mi bęǳie płacić komorne”.
Kiedy arcybiskup Montazet udał się na swo e stanowisko do Lionu, stara kanoniczka⁶⁰, siostra kardynała de Tencin, winszowała mu sukcesów u kobiet, mięǳy innymi
ǳiecka, które miał z panią de Mazarin. Prałat przeczył wszystkiemu i dodał: „Toć potwarz nie oszczęǳiła nawet pani! W mo e miłostce z panią de Mazarin nie więce est
prawdy niż w te , o którą panią pomawia ą z kardynałem. — W takim razie, rzekła spoko nie kanoniczka, ǳiecko est pańskie”.
Król i królowa portugalscy byli w Belen na walce byków w dniu, w którym zdarzyło się trzęsienie ziemi w Lizbonie. To ich ocaliło; i faktem est — co mi potwierǳiło
wielu Francuzów, bawiących wówczas w Portugalii — że nigdy król nie dowieǳiał się
o ogromie klęski. Na pierw powieǳiano mu o kilku zburzonych domach, potem o paru
kościołach; ponieważ zaś nigdy potem nie był w Lizbonie, można powieǳieć, że to est
edyny człowiek Europie, niema ący istotnego po ęcia o klęsce, która zdarzyła się o milę.
N… powiadał o pannie X (która nie była sprzeda na, szła tylko za głosem serca i dochowywała wiary swemu wybrańcowi): „To urocza osoba, która ży e na uczciwie , ak
tylko można żyć poza małżeństwem i poza celibatem”.
Spytałem pana de…, czy się ożeni. „Nie sąǳę”, odparł; i dociął, śmie ąc się: „Żony,
która by mi się nadała, nie szukam, nawet e nie unikam”.
Pan de L…, znany ze swe mizantropii, powiadał, tłumacząc swo e upodobanie w samotności: „Trzeba diabelnie kogoś lubić, aby go widywać”.
Ktoś mówił o szacunku, na aki zasługu e publiczność. „Tak, rzekł N…, szacunek
zroǳony z przezorności. Wszyscy garǳą przekupkami; mimo to, któż by miał ochotę
obrazić e przechoǳąc przez Hale?”
„Czy pan nie rozumie, mówił mi N…, że estem czymś edynie przez opinię, aką ma ą
o mnie; skoro się zniżam, tracę swo ą siłę; kiedy schoǳę w dół, padam?”
Pani de C… mówiła panu de B…: „Kocham w panu… — Och, pani, rzekł z ogniem,
eżeli pani wie co, estem zgubiony”.
Znałem pewnego mizantropa, który w dobrodusznych chwilach mówił: „Nie zǳiwiłbym się, gdyby gǳieś w kącie istniał akiś uczciwy człowiek, o którym nikt nie wie”.
Kiedy marszałek de Broglie narażał się na zbyteczne niebezpieczeństwo i nie chciał się
cofnąć, przy aciele robili próżne wysiłki, aby go do tego skłonić. Jeden wreszcie zbliżył
się i szepnął: „Panie marszałku, pomyśl pan, że eśli pana zabĳą, pan de Routhe obe mie
⁶⁰kanoni ka — zakonnica w zgromaǳeniu, będącym odpowiednikiem męskich zgromaǳeń kanoników
regularnych. [przypis edytorski]
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Ta emnica

Ksiąǳ, Kochanek

Ta emnica

Samotnik

Cnota
Odwaga, Niebezpieczeństwo

dowóǳtwo”. Był to na głupszy z generał-le tnantów. Pan de Broglie, uderzony niebezpieczeństwem, akie groziło armii, cofnął się.
W dniu śmierci pani de Châteauroux, Ludwik XV zdawał się nader zgryziony; ale
szczególny est sposób, w aki to ob awił. „Być nieszczęśliwym przez ǳiewięćǳiesiąt lat,
bo estem pewien, że będę żył tak długo!” Słyszałem to z ust pani de Luxembourg, która
słyszała to sama i która dodała: „Powtórzyłam to aż⁶¹ po śmierci króla”. Ten rys wart był
wszelako pamięci, a to dla osobliwe mieszaniny aką zawiera: miłości i egoizmu.
Aby nie profanować imienia Rzymian, Duclos mówił o współczesnych Rzymianach:
oi
y .
„Mimo wszystkich konceptów, akimi ściga ą małżeństwo, powiadał N…, nie wiem, co
można by powieǳieć przeciw mężczyźnie sześćǳiesięcioletniemu, który zaślubia kobietę
pięćǳiesięciopięcioletnią”.
Powiadano o panu de Calonne, przepęǳonym po stwierǳeniu deﬁcytu: „Nie przeszkaǳano mu, kiedy podkładał ogień, a ukarano go, kiedy zaǳwonił na alarm”.
„Niech mi pan wierzy, mówił N. do człowieka barǳo bogatego, że nie potrzebu ę
tego, czego mi brak”.
N…, gdy mu oﬁarowywano mie sce, którego pewne funkc e obrażały ego delikatność,
odpowieǳiał: „To stanowisko nie odpowiada ani te ambic i, na aką sobie pozwalam, ani
te , którą sobie nakazu ę”.
Pewien dowcipny człowiek przeczytał rozprawki pana d’Alembert o wymowie, o poez i, o oǳie; kiedy go spytano, co o tym myśli, odpowieǳiał: „Nie każdy może być
suchy”.
N…, który miał zbiór przemówień powitalnych Akademii Francuskie , powiadał:
„Kiedy e przeglądam, mam wrażenie, że wiǳę szkielety fa erwerków po nocy świętoańskie ”.
N…, wiǳąc w ostatnich czasach, do akiego stopnia opinia publiczna wpływa na doniosłe sprawy, na posady, na wybór ministrów, powiadał do pana de L…, w interesie
człowieka, którego chciał wypchnąć naprzód: „Niech pan mu zrobi trochę opinii publiczne ”.
Pytałem pana N…, czemu wycofał się ze świata; odpowieǳiał: „Nie kocham uż kobiet, a znam mężczyzn”.
Pewien mąż mówił do żony o e kochanku: „Ten człowiek ma prawa do ciebie, ubliżył
ci w mo e obecności, tego nie ścierpię. Niech cię maltretu e, kiedy esteście sami; ale
w mo e obecności, to mnie ubliża”.
Sieǳiałem przy stole obok kogoś, kto mnie pytał, czy dama naprzeciwko niego nie
est żoną człowieka, który sieǳi obok nie , i który nie mówi do nie ani słowa; odpowieǳiałem: „Albo e nie zna, albo to est e mąż”.
N…, którego chciano pociągnąć za ęzyk w sprawie rozmaitych nadużyć publicznych
i prywatnych, odparł chłodno: „Coǳiennie pomnażam listę rzeczy, o których uż nie
mówię. Na większym ﬁlozofem est ten, którego lista est na dłuższa”.
„Zaproponowałbym chętnie — powiadał pan D. — potwarcom i złośliwcom następu ący układ. Powieǳiałbym pierwszym: goǳę się, aby mnie spotwarzano, bylebym
czynem obo ętnym lub nawet chwalebnym dostarczył materii dla potwarzy; byleby się
ograniczyła do haów na te kanwie; byleby nie wymyślano faktów równocześnie z okolicznościami; słowem, byle potwarz nie dostarczała wraz i treści, i formy. Powieǳiałbym
złośliwym: uważam za naturalne, aby mi ktoś szkoǳił, byleby, szkoǳąc mi, miał w tym
akiś interes osobisty; słowem, aby mi nie wyrząǳano złego bezinteresownie, ak się to
zdarza”.
N… lubi, aby mówiono, że est złośliwy, mnie więce tak, ak ezuici dość byli raǳi,
aby mówiono, że oni mordu ą królów. To duma, która nad słabością luǳką chce panować
postrachem.
Kawaler, którego namawiano, aby się ożenił, powiadał uciesznie: „Proszę Boga, aby
mnie strzegł od kobiet równie skutecznie, ak a się ustrzegę od małżeństwa”.
Pytałem pana R…, człowieka dowcipnego i utalentowanego, czemu nie brał uǳiału
w rewoluc i roku ; odpowieǳiał: „Bo od trzyǳiestu lat poznałem luǳi ako tak złych
⁶¹a — tu: dopiero. [przypis edytorski]
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Ambic a

Małżeństwo

Milczenie

Rewoluc a, Realista

po edynczo i prywatnie, że nie śmiałem niczego oczekiwać po nich publicznie i zbiorowo”.
„Musi o i a być czymś barǳo strasznym, mówiła uciesznie pani de…, skoro Anglicy
wolą złoǳiei i morderców, a Turcy dżumę”.
„Co czyni świat tak niemiłym, powiadał pan de L…, to na pierw ła daki, a potem
porządni luǳie; aby całość była znośna, trzeba by wytępić ednych, a przerobić drugich;
zniszczyć piekło, a przeobrazić niebo”.
Kiedy pani de F… zręcznie wyrazi akąś ładną myśl, zda e się e , że uż wszystko
uczyniła; tak, że gdyby któraś z e przy aciółek robiła za nią to, co tamta mówi, że trzeba
zrobić, stworzyłyby we dwie prawǳiwą ﬁlozofkę. Pan de… powiadał o nie , że skoro powie
coś zgrabnego o emetyku⁶², ǳiwi się sama, że eszcze nie iǳie na stronę.
Pewien dowcipny człowiek określał Wersal ako krainę, gǳie spada ąc trzeba udawać,
że się iǳie w górę; to znaczy szczycić się zażyłością z ludźmi, którymi się garǳi.
N… mówił mi, że zawsze dobrze wychoǳił z kobietami na takich zasadach: mówić
stale dobrze o płci piękne w ogólności; chwalić te, które są miłe; milczeć o innych;
obcować z nimi mało; nie ufać im nigdy; i nigdy nie uzależniać swego szczęścia od akie kolwiek kobiety.
Pewien ﬁlozof mówił mi, że zgłębiwszy społeczeństwo, studiu e uż tylko ǳikich
w książkach podróżników, a ǳieci w życiu coǳiennym.
N… racze dławi swo e namiętności, niż umie nimi powodować. Powiadał mi w tym
przedmiocie: „Podobny estem do człowieka, który sieǳąc na koniu i nie umie ąc kierować ponoszącym go wierzchowcem, pali mu w łeb z pistoletu i pada wraz z nim”.
Pytałem pana N…, czemu odrzucił wiele stanowisk; odpowieǳiał: „Nie chcę niczego,
co stawia rolę w mie sce człowieka”.
„Że inteligentny człowiek (powiadał śmie ąc się pan de…) może mieć wątpliwości co
do swe kochanki, to można po ąć; ale co do swo e żony! Nie, to trzeba być skończonym
głupcem”.
„W świecie, powiadał pan N…, masz trzy roǳa e przy aciół: przy aciół, którzy cię
kocha ą; przy aciół, którzy gwiżdżą na ciebie; przy aciół, którzy cię nienawiǳą”.
N… powiadał: „Nie wiem, czemu pani de L… tak pragnie, abym u nie bywał, bo kiedy
akiś czas e nie wiǳę, mnie nią garǳę”. Można by to powieǳieć o świecie w ogólności.
D…, ucieszny mizantrop, powiadał w przedmiocie złości luǳkie : „Jedynie bezużyteczność pierwszego potopu sprawia, że Bóg nie zsyła drugiego”.
Pan de… mówił, że nie powinno się nic odczytywać na publicznych posieǳeniach
Akademii poza tym, co nakazu e statut; motywował swo e zdanie, powiada ąc: „W zakresie rzeczy zbytecznych wystarczy to, co niezbędne”.
N… powiadał, że przykrość zna dowania się poniże książąt wynagroǳona est ho nie
tym, że się est od nich daleko.
Proponowano panu N… małżeństwo; odpowieǳiał: „Dwie rzeczy zawsze kochałem
do szaleństwa: kobiety i bezżeństwo. Straciłem pierwszą namiętność, trzebaż zachować
drugą”.
„Rzadkość prawǳiwego uczucia sprawia, że zatrzymu ę się czasem na ulicy, aby patrzeć, ak pies ogryza kość: zwłaszcza wraca ąc z Wersalu, z Marly, z Fontainebleau (powiadał pan de…) na barǳie łaknę tego widowiska”.
Pan Thomas mówił mi raz: „Nie potrzebu ę współczesnych, ale potrzebu ę potomności”; barǳo kochał sławę. Odpowieǳiałem: „Piękny rezultat ﬁlozoﬁi, móc się obe ść
bez żywych, a potrzebować tych, co się nie uroǳili”.
N… powiadał do pana Barthe: „Od ǳiesięciu lat, ak pana znam, zawsze sąǳiłem, że
niepodobna być pańskim przy acielem, ale omyliłem się, byłby na to sposób. — Jaki? —
Wyrzec się zupełnie samego siebie i ubóstwiać bez przerwy pański egoizm”.
Pan de R… był niegdyś mnie surowy i mnie krytyczny niż ǳiś; zużył całą swo ą
pobłażliwość, a tę odrobinę, która mu została, zachowu e dla siebie.
Proponowano pewnemu kawalerowi, aby się ożenił; odpowieǳiał żarcikiem; że zaś
żarcik był dowcipny, ktoś rzekł: „Pańska żona nie nuǳiłaby się”; na co ów odrzekł: „O
ile by była ładna, oczywiście bawiłaby się ak inne”.
Oskarżano pana N…, że est mizantropem. „Ja! odparł; wcale nie; ale groziło mi, że
⁶²e etyk — substanc a lecznicza wywołu ąca wymioty. [przypis edytorski]
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nim zostanę, i doprawdy dobrzem uczynił, żem temu zapobiegł⁶³. — A w aki sposób?
— Zostałem samotnikiem”.
„Czas est, powiadał N…, aby ﬁlozoﬁa miała swó indeks, tak ak Inkwizyc a w Rzymie i w Madrycie. Powinna ułożyć listę książek, które potępia, a spis ten bęǳie o wiele
obszernie szy niż u e rywalki. Nawet w książkach, które pochwala w ogólności, ileż poszczególnych myśli musiałaby potępić ako sprzecznych z moralnością, a nawet zdrowym
rozumem!”
„Tego dnia byłem barǳo miły, nie brutalny”, mówił mi pan S…, który w istocie łączył
obie te cechy.
N… mówił mi raz uciesznie o kobietach i ich wadach: „Trzeba wybierać: albo kochać
kobiety, albo e znać; nie ma środka”.
Pana N…, który wydał świeżo ǳieło barǳo udatne, namawiano, aby wydał drugie,
które przy aciele ego wysoko cenili. „Nie, odparł: trzeba zostawić zawiści czas na otarcie
piany”.
Pewien młody człowiek pytał mnie, czemu pani de B… odtrąciła ego hołdy, aby
się uganiać za panem de L…, który widocznie lekceważył e względy. Odpowieǳiałem:
„Drogi panie, Genua, bogata i potężna, oﬁarowała swo e właǳtwo wielu królom, którzy
e odrzucili; toczyli natomiast wo nę o Korsykę, która roǳi tylko kasztany, ale która była
dumna i niepodległa”.
Jeden z krewnych pana de Vergennes pytał go, czemu dopuścił do ministerstwa Paryża
barona de Breteuil, w którym wiǳiano ego następcę. Odpowieǳiał: „To est człowiek,
który zawsze przebywał za granicą, tuta est nieznany, reputac a ego est sztuczna, ale
wielu luǳi uważa go za godnego teki ministra. Trzeba ich wywieść z błędu, postawić go
na świeczniku i pokazać, co to est baron de Breteuil”.
Wyrzucano panu L…, literatowi, że nic uż nie ogłasza. „Co drukować, odparł, w epoce, gdy kalendarz est od czasu do czasu zabroniony”?
N… mówił o panu de La Reynière, do którego wszyscy choǳą dla ego kuchni, ale
którego ma ą za wielkiego nuǳiarza: „Można go z eść, ale nie można go strawić”.
Pan de F…, który zniósł wielu kochanków żony, zawsze korzysta ąc od czasu do czasu
z praw małżonka, zamierzał pewnego wieczora ich użyć. Żona odmawia. „Jak to, mówi,
nie wiesz, że ży ę w te chwili z X…? — Dobra rac a, rzekł, czyż nie zastawiłaś mi moich
przywile ów ży ąc z L…, S…, N…, B…, T…? — Och, cóż za różnica! Alboż⁶⁴ to była
miłość? Nie, czysty kaprys; ale X… to miłość, to sprawa na śmierć i życie. — A, nie
wieǳiałem; barǳo cię przepraszam, nie mówimy uż o tym”. I w istocie, uszanował ten
wzgląd. Pan de R…, przy którym opowiadano tę historię, wykrzyknął: „O, Boże, akże ci
ǳięku ę, że dałeś małżeństwu zroǳić podobne delikatności!”
„Moi wrogowie nie mogą mi nic zrobić, mówił N…, bo nie mogą mi zabronić dobrze
myśleć i dobrze czynić”.
Pan de… prosił biskupa de… o dworek na wsi, gǳie biskup nigdy nie bywał; ów
odpowieǳiał: „Nie wie pan, że człowiek musi mieć akieś mie sce, gǳie nigdy nie bywa, a gǳie wierzy, że byłby szczęśliwy, gdyby tam był”. Pan de…, po chwili milczenia,
odpowieǳiał: „Słusznie: to właśnie stworzyło reputac ę Niebu”.
Po powrocie na tron Karola II, Milton mógł ob ąć z powrotem barǳo zyskowne
stanowisko, które był stracił; kiedy żona namawiała go do tego, odpowieǳiał: „Ty esteś
kobietą i chcesz mieć karetę; ale a chcę żyć i umrzeć ako uczciwy człowiek”.
Nakłaniałem pana de L…, aby zapomniał przewin pana de B… (który wyświadczył
mu niegdyś wiele dobrego); odpowieǳiał: „Bóg zalecił wybaczać zniewagi, ale nie nakazał
wybaczać dobroǳie stw”.
N…, który barǳo lubił kobiety, mówił mi, że towarzystwo ich est mu potrzebne, aby
złagoǳić surowość ego myśli i zatrudnić tkliwość ego duszy. „Mam (powiadał) Tacyta⁶⁵
w głowie, a Tibulla⁶⁶ w sercu”.

⁶³do r e
yni e te
a o ieg — ǳiś: dobrze uczyniłem, że temu zapobiegłem. [przypis edytorski]
⁶⁴a o — tu: czy, czyż. [przypis edytorski]
⁶⁵ a yt — Publius Cornelius Tacitus (ok. –), rzymski historyk, znany z obiektywizmu. [przypis edytorski]
(– p.n.e.) — poeta rzymski, autor elegii o tematyce miłosne . [przypis edytorski]
⁶⁶ i
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„Fizycznie — powiadał N…, człowiek delikatnego zdrowia, a barǳo tęgiego charakteru — estem ak trzcina, która się gnie, a nie łamie; moralnie, estem natomiast ak
dąb, który się łamie, a nie gnie”.
Wymawiano panu N… ego upodobanie w samotności; odparł: „Lepie znoszę swo e
wady niż cuǳe”.
Ludwik XV grał raz z marszałkiem d’Estrées, który, przegrawszy dużo, chciał się wycofać. Król rzekł: „Przecież masz akąś o cowiznę?”
Myślano na dworze o tym, aby ożenić króla Ludwika XV, który zabĳał się onanią⁶⁷.
Przez ten czas kardynał de Fleury zdecydował się na rzecz córki króla polskiego; ale rzecz
była pilna, ile że każdy na swo ą rękę intrygował, aby ożenić króla na pręǳe ak się da. Ci,
którzy chcieli odsunąć pannę de Beaumont-les-Tours, przekupili lekarzy, którzy orzekli,
że królowi trzeba kobiety w takim wieku, aby była zdolna naprawić klęski onanii oraz dać
mu ǳieci. Przez ten czas wszystkie potęgi krzątały się i mało było księżniczek, których
prześcieradeł nie przesłano by kardynałowi⁶⁸. Wręczono królowe roǳa traktatu, który
e kazano podpisać, że nigdy nie bęǳie mówiła z królem o sprawach politycznych, etc.
N… powiadał do mnie: „Uważam króla Franc i edynie za króla około stu tysięcy
luǳi, mięǳy których ǳieli i którym odda e pot, krew i mienie dwuǳiestu czterech
milionów ǳiewięciuset innych, w proporc ach określonych zasadami feudalnymi, wo skowymi, antymoralnymi i antyspołecznymi, które plugawią Europę od dwuǳiestu wieków”.
Pytałem pana N… czemu, skazu ąc się na odluǳie, uchyla się od korzyści, które
mógłby czerpać. „Luǳie, odparł, nie mogą dla mnie uczynić nic, co by było warte zapomnienia o nich”.
Pan de… przyrzekł nie wiem uż co panu L… i klął się o e
a h i a; ów odpowieǳiał: „Jeśli to panu wszystko edno, czy nie mógłbyś dać słowa
i ego o ieka?”
Słynny Ben Johnson powiadał, że wszyscy, którzy pożenili się z Muzami, pomarli
z głodu, a wszyscy, którzy wzięli e za kochanki, doskonale na tym wyszli. To odpowiada temu, co słyszałem z ust Diderota, że rozsądny literat może być kochankiem osoby,
która pisze książki, ale powinien żenić się edynie z tą, która umie uszyć koszulę. Jest coś
lepszego: nie być ani kochankiem autorki, ani mężem żadne .
„Mam naǳie ę, mówił N…, że pewnego dnia wychoǳąc ze Zgromaǳenia Narodowego, obradu ącego pod przewodnictwem Żyda, będę na ślubie katolika rozwieǳionego
z pierwszą żoną luteranką, a żeniącego się z młodą anabaptystką; że potem pó ǳiemy
na obiad do proboszcza, i że ten przedstawi nam swo ą żonę, młodą anglikankę, którą
zaślubił powtórnie, owdowiawszy po kalwince”.
„Nie est — powiadał pan de M… — człowiekiem barǳo pospolitym ten, który
powiada Fortunie: nie chcę ciebie, chyba pod warunkiem, że ścierpisz arzmo, które ci
chcę nałożyć; a Sławie powiada: esteś ǳiewką, którą mogę popieścić czasem, ale którą
odtrącę, eśli sobie pozwoli być wobec mnie zbyt poufała i natrętna”. Malował siebie
samego, i to est w istocie ego charakter.
Powiadano o dworaku lekkim, ale nie zepsutym: „Zakurzył się w pyle, ale nie splamił
się w błocie”.
N… powiadał, że ﬁlozof powinien zacząć od szczęścia umarłych, nie cierpieć i mieć
spokó ; potem est kole na szczęście żywych, myśleć, czuć i bawić się.
Pytałem pana N…, czemu odrzuca korzystne małżeństwo. Odpowieǳiał: „Nie chcę
się żenić z obawy, abym nie miał syna podobnego do siebie”. Byłem zǳiwiony, bo to est
barǳo zacny człowiek; po czym dodał: „Tak, z obawy, abym nie miał syna, który, będąc
ubogi ak a, nie umiałby ani kłamać, ani pochlebiać, ani pełzać, i aby nie przechoǳił tego
samego co a”.
Pewna dama mówiła z przesadą o swo e cnocie i nie chciała rzekomo słyszeć uż
o miłości. Ktoś dowcipny rzekł: „Na co ta poza? Czyż nie można znaleźć kochanka, nie
gada ąc tego wszystkiego?”
W epoce zgromaǳenia Notablów ktoś chciał pobuǳić do mówienia papugę pani
de… „Niech się pan nie wysila, odrzekła, nie otwiera nigdy ǳioba. — Jak to, ma pani
⁶⁷ a a i onani — dawnie uważano, że masturbac a szkoǳi zdrowiu. [przypis edytorski]
⁶⁸ a o y o k i ni ek kt ry h r e ierade nie r e ano y kardyna o i — t . prześcieradeł poplamionych
krwią menstruacy ną, ako dowód, że są do rzałe ﬁzycznie. [przypis edytorski]
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Dwór

papugę, która nie mówi? Niech ą pani nauczy przyna mnie mówić: ie h y e kr . —
Niech Bóg broni, odparła; papuga umie ąca mówić nie h y e kr ! Już bym e nie miała;
zrobiono by z nie notabla”.
Nieszczęśliwy odźwierny, gdy mu ǳieci ego pana odmówiły wypłaty legatu⁶⁹ tysiąca
anków, którego mógł się domagać sądownie, mówił do mnie: „Jak pan chce, abym się
procesował z ǳiećmi człowieka, któremu służyłem dwaǳieścia pięć lat, a im samym służę
od piętnastu?” Nawet ich niesprawiedliwość była mu pobudką do wspaniałomyślności.
Pytano pana N…, czemu natura uczyniła miłość niezależną od rozumu. „Dlatego,
rzekł, że natura myśli edynie o gatunku i dla utrwalenia go nie potrzebu e naszych
głupstw. Jeśli, będąc pĳany, zbliżę się do służące w karczmie albo do ladacznicy, cel
natury może być równie dobrze spełniony, co gdybym zdobył Klaryssę po dwóch latach starań; podczas gdy rozum ochroniłby mnie od pomywaczki, od ladacznicy, a nawet
może od Klaryssy. Gdyby się raǳić tylko rozumu, któryż człowiek chciałby być o cem
i gotować sobie tyle zgryzot na tak długo? Któraż kobieta dla parominutowego spazmu
chciałaby się narazić na rok choroby? Odbiera ąc nam rozum, natura lepie utrwala swoe panowanie i oto czemu zrównała pod tym względem Zenobię i pomywaczkę, Marka
Aureliusza i ego parobka”.
N… est to człowiek zmienny, z duszą otwartą dla wszystkich wrażeń, zależnym od tego, co wiǳi, co słyszy, ma ącym łzę gotową dla pięknego czynu, który mu ktoś opowiada,
i uśmiech dla śmieszności, którą głupiec stara się ten czyn obrzucić.
N… twierǳi, że na wykwintnie szy świat zupełnie zgodny est z opisem domu publicznego, tak ak go odmalowała młoda osoba, która w nim mieszkała. Spotyka ą
w Vaux-Hall, zbliża się do nie , pyta, gǳie mógłby ą zobaczyć samą. „Proszę pana, rzekła, mieszkam u pani V…; est to mie sce barǳo przyzwoite, gǳie bywa ą tylko luǳie
wytworni, eleganccy, przeważnie w karetach; est brama w azdowa, piękny salon z lustrami i żyrandolami. Czasami da ą tam kolac ę, na porcelanie. — Bagatela! Ależ a żyłem
w wielkim świecie i nie wiǳiałem nic lepszego. — Ani a, odparła; a przecież znam prawie wszystkie takie domy”. N… przechoǳił wszystkie punkty i wykazywał, że nie ma ani
ednego, który by się nie mógł odnosić do wielkiego świata.
N… bawi się serdecznie śmiesznościami, które podchwyci w świecie. Jest wręcz zachwycony, kiedy u rzy akąś głupią niesprawiedliwość; opacznie rozdawane stanowiska;
pocieszne niekonsekwenc e właǳy; wszelkiego roǳa u skandale, które zdarza ą się aż
nazbyt często. Zrazu myślałem, że on est zły; ale styka ąc się z nim bliże , zrozumiałem,
skąd płynie to ǳiwactwo. Jest to zacne uczucie, cnotliwe oburzenie, które długo czyniło
go nieszczęśliwym, a które zastąpił ciągłym żartem, rzekomo wesołym, ale gorzkim przez
swó sarkazm i zdraǳa ącym źródło, z którego płynie.
Przy aźnie pana de… są nie czym innym, ak tylko zgodnością ego interesów z interesami ego rzekomych przy aciół. Jego miłostki to produkt dobrego trawienia. Wszystko,
co est powyże tego, albo poza tym, nie istnie e dla niego. Szlachetny i bezinteresowny
odruch przy aźni, delikatne uczucie, wyda ą mu się szaleństwem godnym domu wariatów.
Pan de Ségur wydał rozkaz, który zalecał przy mować do korpusu artylerii wyłącznie
szlachtę; z drugie strony, zawód ten wymagał luǳi wykształconych; stąd zdarzyła się
zabawna rzecz: mianowicie ksiąǳ Bossut, egzaminu ąc uczniów, dawał świadectwa edynie plebe uszom, a Cherin tylko szlachcie. Na setkę uczniów było zaledwie kilku, którzy
czynili zadość obu warunkom.
Pan de L… powiadał o rozkoszach miłości, że kiedy nie można uż być rozrzutnym,
trzeba stać się skąpym; w te materii kto przesta e być bogaty, zaczyna być ubogi. „Dla
mnie, mówił, skoro tylko byłem zmuszony rozróżniać mięǳy obligiem płatnym za okazaniem a obligiem płatnym w terminie, zwinąłem bank”.
Pewien pisarz, któremu magnat dał uczuć swo ą wyższość, rzekł: „Mości książę, wiem,
com ci powinien, ale wiem także, że łatwie być wyższym ode mnie, niż równym mi”.
Marszałek de Noailles miał proces z ednym z ǳierżawców. Ośmiu czy ǳiesięciu
ra ców uchyliło się, powiada ąc: „Jako krewni księcia de Noailles”, i byli nimi w istocie…
ǳiesiąta woda po kisielu. Pewien ra ca, nazwiskiem Merson, kpiąc sobie z te próżnostki,

⁶⁹ egat — spadek; tu: suma zapisana w testamencie służącemu przez pana. [przypis edytorski]
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wstał i rzekł: „Uchylam się również”. Prezydent⁷⁰ spytał, w akim charakterze. Odparł:
„Jako krewny ǳierżawcy”.
Kiedy sześćǳiesięciopięcioletnia pani de… zaślubiła pana X, liczącego lat dwaǳieścia
dwa, ktoś powieǳiał, że to est małżeństwo Pyrama⁷¹ i Baucis⁷².
N…, któremu wymawiano ego obo ętność dla kobiet, mówił: „Mogę rzec o nich to,
co pani de C… mówiła o swoich ǳieciach: a
g o ie yna kt rego nigdy nie do a a
ro i Mam w głowie kobietę, akich mało, która mnie chroni od kobiet, akich wiele.
Dużo zawǳięczam te kobiecie”.
Co mi się wyda e na komicznie sze w społeczności, powiadał N…, to małżeństwo,
rola męża; a na śmiesznie sze w polityce — monarchia, rola króla. Oto dwie rzeczy, które
mnie na barǳie bawią; to są dwa niewygasłe źródła moich konceptów. Ten, kto by mnie
ożenił albo kto by mnie zrobił królem, od ąłby mi ednym zamachem znaczną część mego
dowcipu i humoru”.
Rozmawiano o sposobach pozbycia się złego ministra, zhańbionego mnóstwem nikczemności. Jeden z ego znanych wrogów rzekł: „Czy nie można by mu podsunąć akiegoś
postępku rozumnego, uczciwego, aby sprawić, by go odpęǳono?”
„Co mogą mi zrobić, powiadał N…, możni i książęta? Czy mogą mi wrócić młodość,
albo też od ąć myśl, które użytek wynagraǳa mi wszystko?”
Pani de… powiadała raz do pana N…: „Nie może pan o mnie dobrze myśleć, ponieważ
akiś czas żyłam blisko z panem d’Ur… Powiem panu przyczynę, która stanowi zarazem
mo e na lepsze wytłumaczenie. Sypiałam z nim; do tego stopnia nie znoszę towarzystwa
chamów, że edynie ta rac a mogła mnie usprawiedliwić we własnych oczach, a mam
naǳie ę i w pańskich”.
Pan de B… widywał panią de L… coǳiennie; mówiono, że ma się z nią żenić. Na
co rzekł do ednego z przy aciół: „Mało est luǳi, których by nie wolała zaślubić ode
mnie, i nawza em. Byłoby barǳo ǳiwne, gdybyśmy w ciągu piętnastu lat przy aźni nie
zauważyli, ak dalece esteśmy sobie antypatyczni”.
„Siła złuǳeń, powiadał N…, ǳiała na mnie w stosunku do osób, które kocham,
edynie ak szkło na pastelu. Łagoǳi rysy, nie zmienia ąc układu ani proporc i”.
Roztrząsano w towarzystwie zagadnienie: Co e t i e da a y r y o a Jedni
twierǳili, że dawać; druǳy, że kiedy przy aźń est doskonała, rozkosz przy mowania est
może równie delikatna, a żywsza. Ktoś dowcipny, spytany o zdanie, rzekł: „Nie wiem,
która z tych przy emności est większa, ale wolałabym przy emność dawania; zda e mi się
boda , że est trwalsza, ile że⁷³ uważałem⁷⁴, iż pamięta się ą dłuże ”.
Przy aciele pana N… chcieli nagiąć ego charakter do swoich kaprysów: zna ąc go
zawsze ednakim, powiadali, że est nie o ra ny; na co rzekł: „Gdybym nie był niepoprawny, byłbym się uż od dawna zepsuł”.
„Uchylam się, mówił N…, od awansów pana de B…, ile że nisko cenię zalety, dla
których on szuka mego towarzystwa; gdyby zaś on wieǳiał, które przymioty w sobie
szanu ę, wymówiłby mi dom”.
Ktoś, kto odtrącił względy pani de S… (Staël), rzekł: „Na cóż ma służyć rozum, eśli
nie na to, aby nie mieć pani de S…?”
P. Joly de Fleury, generalny kontroler w r. , mówił do mego przy aciela, pana B.:
„Gada pan wciąż o naro ie. Nie ma żadnego narod . Trzeba mówić d; lud, który nasi
dawni publicyści określa ą terminem: d nie o ny a
y niany i o odatko any ed e
a ki i i o ier ia .
Oﬁarowywano panu N… zyskowne mie sce, które mu nie odpowiadało; odparł: „Wiem,
że ży e się za pieniąǳe; ale wiem także, że nie trzeba żyć dla pienięǳy”.
Ktoś powiadał o wielkim egotyście: „Spaliłby wasz dom, aby sobie ugotować dwa
a ka”.
⁷⁰ re ydent — tu: przewodniczący sądu. [przypis edytorski]
⁷¹ yra (mit. gr.) — ukochany Tysbe. Ich historia stanowi pierwowzór dla dramatu o eo i ia Shakespeare’a. [przypis edytorski]
⁷² a i (mit. gr.) — staruszka, która wraz z mężem Filemonem przy ęła w swo e chatce obcych przybyszów,
Zeusa i Hermesa. [przypis edytorski]
⁷³i e e (daw.) — ako że. [przypis edytorski]
⁷⁴ a a e — tu ǳiś: zauważyłem. [przypis edytorski]
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Naród, Lud

Pieniąǳ
Samolubstwo

Książę de…, niegdyś człowiek rozumny, szuka ący towarzystwa godnych luǳi, zmienił
się w pięćǳiesiątym roku w pospolitego dworaka. Obycza ten oraz życie w Wersalu nadały
mu się w upadku ego inteligenc i tak, ak gra przystoi starym kobietom.
Pan de L… powiadał, że z małżeństwem powinno by być tak, ak z domami, które
wyna mu e się na trzy, sześć albo ǳiewięć lat, z prawem kupna domu, eżeli się nada.
„Różnica mięǳy mną a panem, rzekł do mnie N…, to że pan powieǳiałeś wszystkim
maskom: na i ; a zaś zostawiłem im naǳie ę oszukania mnie. Oto czemu świat est
dla mnie łaskawszy niż dla pana. To est niby bal maskowy, na którym pan zepsułeś grę
innym, a zabawę samemu sobie”.
„Człowiek, powiadał N…, to est głupie bydlę, eśli mam sąǳić po sobie”.
N… miał, na wyrażenie pogardy, ulubioną formułę: „To est przedostatni z luǳi. —
Czemu przedostatni? pytano. — Żeby nikogo nie zniechęcać, bo est ścisk”.
N… powiadał, że ǳiwi się zawsze morderczym ucztom, akie luǳie wyprawia ą sobie
wza em. „To by było zrozumiałe mięǳy krewnymi, którzy ǳieǳiczą po sobie, ale mięǳy
prostymi przy aciółmi, aki może być cel?”
„Szczęście, powiadał N…, nie est rzeczą łatwą. Barǳo trudno est znaleźć e w sobie,
a niepodobna gǳie inǳie ”.
Namawiano pana de… aby porzucił stanowisko, którego sam tytuł ubezpiecza go
przeciw możnym; odpowieǳiał: „Można uciąć Samsonowi włosy, ale nie trzeba go namawiać, aby kładł perukę”.
Powiadano, że pan N… est mało towarzyski. „Tak, rzekł eden z ego przy aciół; razi
go wiele rzeczy, które w społeczeństwie rażą naturę”.
Pamięta ą wszyscy pocieszną i bezmierną próżność arcybiskupa z Rheims, Le Tellier-Louvois, na punkcie stanowiska i rodu. Wiadomo, ak barǳo ta próżność była swego
czasu sławna we Franc i. Otóż książę d’A…, gubernator Berry, nie będąc od wielu lat na
dworze, udawał się do Wersalu. Powóz się wywrócił, oś pękła. Był mróz. Ozna miono
mu, że trzeba dwóch goǳin dla naprawienia powozu. U rzał konie i spytał, na kogo czeka ą; odpowieǳiano, że na arcybiskupa z Rheims, który również uda e się do Wersalu.
Posłał swoich luǳi przodem, zostawia ąc tylko ednego, któremu zabronił po awiać się
bez rozkazu. Przybywa arcybiskup. Podczas gdy zaprzęgano, książę poleca ednemu z luǳi arcybiskupa prosić go o mie sce dla godnego człowieka, któremu powóz się uszkoǳił
i który musiałby czekać dwie goǳiny, aż go naprawią. Loka iǳie i spełnia zlecenie. „Co
to za człowiek? pyta arcybiskup. Czy to ktoś przyzwoity? — Tak sąǳę, Wasza Dosto ność,
wygląda barǳo godnie. — Co nazywasz godnie? Czy dobrze ubrany? — Skromnie, Wasza
Dosto ność, ale dobrze. — Czy ma luǳi? — Przypuszczam, że tak. — Idź, dowieǳ się”.
Służący iǳie i wraca. „Wasza Dosto ność, posłał ich przodem, do Wersalu. — A, to uż
coś. Ale to nie wszystko. Spyta go, czy est szlachcicem”. Loka iǳie i wraca: „Tak, Wasza
Dosto ność, szlachcic. — Doskonale, niech przy ǳie, zobaczymy, co to takiego”. Książę
zbliża się, kłania. Arcybiskup kiwa głową, ledwie się usuwa ąc, aby zrobić nieco mie sca
w powozie. Wiǳi order Świętego Ludwika. „Proszę pana, mówi do księcia, przykro mi,
że panu kazałem czekać, ale nie mogłem, przyzna pan sam, dać mie sca w powozie byle
komu. Wiem, że pan esteś szlachcicem. Wiǳę, że pan był wo skowym. — Tak, Wasza Dosto ność. — I eǳie pan do Wersalu? — Tak, Wasza Dosto ność. — Do akiego
biura? — Nie, nie mam nic do czynienia z biurami. Jadę poǳiękować. — Komu? Panu
de Louvois? — Nie, Wasza Dosto ność, królowi. — Królowi! (tu arcybiskup usuwa się
i robi trochę mie sca). Zatem król wyświadczył panu świeżo akąś łaskę? — Nie, Wasza
Dosto ność, to długa historia. — Niech pan opowie. — Jest tak: dwa lata temu wydałem córkę za mąż, za człowieka niezbyt bogatego (arcybiskup oǳysku e nieco mie sca,
które ustąpił w powozie), ale barǳo wielkiego rodu (arcybiskup znów ustępu e mie sca).
Książę ciągnie dale : Jego Królewska Mość raczył interesować się tym małżeństwem…
(arcybiskup robi dużo mie sca)… i nawet przyrzekł memu zięciowi pierwszy wakans gubernatora, aki się otworzy. — Jak to? Jakieś małe gubernatorstwo z pewnością. Któregoś
miasta? — Nie, Wasza Dosto ność, nie miasta; prowinc i. — Prowinc i! wykrzyknął arcybiskup cofa ąc się w róg powozu, prowinc i! — Tak, i właśnie ma wakować teraz. —
Która? — Mo a własna, Berry, którą chcę oddać zięciowi… — Jak to, pan… pan est gubernatorem… pan est książę de…” I chce wysiadać z powozu. „Ależ, mości książę, czemuż
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Małżeństwo, Handel
Maska, Theatrum mundi

Kondyc a luǳka
Pogarda

Szczęście

Próżność, Pozyc a społeczna

książę nie powieǳiał? Ależ to nie do wiary! Na co mnie książę naraził? Przepraszam, że
Wasze Wysokości kazałem czekać… Ten hulta loka nie powieǳiał mi… Jestem barǳo
szczęśliwy, iż uwierzyłem na słowo, że książę est szlachcicem; tylu mówi, że est, a nie
est! Przy tym ten Hozier to ła daczyna. Och, Wasza Wysokość, estem niepocieszony. —
Niechże się Wasza Dosto ność uspokoi i przebaczy swemu loka owi, który poprzestał na
powieǳeniu, że estem godnym człowiekiem. Przebacz, Wasza Dosto ność, Hozierowi,
który ą naraził na przy ęcie do swego powozu akiegoś starego wo skowego bez tytułu;
przebacz i mnie, że się nie wylegitymowałem ze swoich przodków, aby się dostać do twe
karety”.
W Peru tylko szlachta ma prawo do nauki. Nasza szlachta rozumie o tym inacze ⁷⁵.
Ludwik XIV, chcąc posłać do Hiszpanii portret księcia Burgundii, kazał go zrobić
Coypelowi; chcąc zaś mieć portret dla siebie, polecił Coypelowi zrobić kopię. Oba obrazy
wystawiono równocześnie w galerii: niepodobna było ich rozróżnić. Ludwik XIV, przewidu ąc, że się zna ǳie w kłopocie, wziął malarza na stronę i rzekł: „Nie uchoǳi, abym
się pomylił; powieǳ mi, z które strony est oryginał”. Coypel wskazał; po czym Ludwik XIV przechoǳąc rzekł: „Oryginał i kopia tak są podobne, że można by się pomylić;
mimo to, przy pewne uwaǳe, można poznać, że to est oryginał”.
Nieboszczyk książę de Conti, ostro potraktowany przez Ludwika XV, opowiadał tę
przykrą scenę swemu przy acielowi, lordowi Tyrconnel, którego prosił o radę. Ten, pomyślawszy chwilę, rzekł naiwnie: „Mości książę, byłoby możliwe się zemścić, gdybyś książę
miał pieniąǳe i szacunek u luǳi”.
Król pruski, który nie traci daremnie czasu, powiadał, że nie ma człowieka, który by
zrobił połowę tego, co by mógł zrobić.
„Oto chwila, w które zrezygnowałem z miłości, mówił pan N…; mianowicie kiedy
kobiety zaczęły mówić: Przepadam za panem N…, szale ę za nim, etc. Niegdyś, dodał,
kiedy byłem młody, mówiły: Barǳo cenię pana N…, to młody człowiek wielkich zalet
charakteru”.
Zanim panna Clairon wprowaǳiła kostiumy do Komedii Francuskie , znano tam
w tragedii tylko eden stró , który nazywano r y ki i w którym grano sztuki greckie,
amerykańskie, hiszpańskie, etc. Lekain pierwszy uznał kostium i kazał sobie zrobić stró
grecki do roli Orestesa w ndro a e. Dauberval z awił się w garderobie Lekaina w chwili, gdy krawiec przyniósł kostium Oresta. Niezwykłość stro u uderzyła Daubervala, który
spytał, co to takiego. „To się nazywa o gre k , rzekł Lekain. — Ach, aki piękny, odparł Dauberval; pierwszy stró rzymski, którego będę potrzebował, każę sobie zrobić po
grecku”.
N… powiadał, że istnie ą zasady doskonałe dla charakterów tęgich i nieugiętych, które
byłyby nic nie warte dla charakterów poślednie sze miary. To niby zbro a Achillesa, która
nada e się tylko emu⁷⁶ i pod którą nawet Patrokles⁷⁷ się ugina.
Po zbrodni i złu uczynionym z rozmysłu trzeba postawić złe skutki dobrych intenc i,
dobre uczynki szkodliwe dla społeczeństwa, ak dobro świadczone złym, dobroduszna
głupota, nadużycia źle stosowane ﬁlozoﬁi, niezręczność w służeniu przy aciołom, fałszywy
użytek zbawiennych lub uczciwych zasad etc.
Natura, przygniata ąc nas tyloma nieszczęściami, a da ąc nam niezwyciężone przywiązanie do życia, postąpiła z człowiekiem niby podpalacz, który by podłożył ogień pod
dom, postawiwszy wartę u drzwi. Musi być barǳo wielkie niebezpieczeństwo, aby nas
skłoniło do wyskoczenia oknem.
Ministrowie lubią czasem, eśli przypadkowo są inteligentni, mówić o epoce, kiedy
będą niczym. — Bywamy naiwni i wyobrażamy sobie, że oni wierzą w to, co mówią; ale
to edynie kokieteria! Są niby chorzy, którzy mówią często o śmierci, ale w nią nie wierzą,
ak to można poznać z akiegoś słówka, które im się wymknie.
Powiadano panu Delon, lekarzowi-mesmeryście⁷⁸: „No i co? Pan de B… umarł, mi-

⁷⁵ro
ie o ty ina e — ma o tym inne zdanie. [przypis edytorski]
⁷⁶nada e i ty ko e — ǳiś: nada e się tylko dla niego. [przypis edytorski]
⁷⁷ atrok e a. atrok o — przy aciel Achillesa; założył zbro ę Achillesa, kiedy ten obraził się na Agamemnona
i nie chciał dale walczyć z Tro ańczykami. Patrokles zginął i Achilles wrócił do walki, aby go pomścić. [przypis
edytorski]
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Nauka, Szlachcic

Praca

Kondyc a luǳka,
Samobó stwo

Lekarz, Choroba

mo przyrzeczeń pańskich, że go wyleczysz. — Pana tu nie było, odparł; nie śleǳił pan
przebiegu choroby: on umarł wyleczony”.
Ksiąǳ Dangeau, członek Akademii, wielki purysta, pracował nad gramatyką i wciąż
mówił tylko o tym. Pewnego dnia ubolewano w ego obecności nad nieszczęściem świeże
wo ny (było to w ostatnich latach Ludwika XIV). „Wszystko to nie przeszkaǳa, odparł,
że a mam w swo e szkatułce dwa tysiące słów ancuskich wzorowo skoniugowanych”.
Pewien gazeciarz⁷⁹ napisał w swo e gazecie: „Jedni mówią, że kardynał Mazarin umarł,
druǳy, że ży e; nie wierzę ani w edno, ani w drugie”.
Stary d’Arnoncourt zapisał kontraktem tysiąc dwieście anków renty pewne ǳiewczynie na cały czas, przez który bęǳie go kochała. Rzuciła go lekkomyślnie, aby żyć
z młodym człowiekiem, który, u rzawszy ten kontrakt, umyślił wrócić mu moc. Zażądała
tedy wypłaty ubiegłych rat, stwierǳa ąc na pozwie, że zawsze kocha pana d’Arnoncourt.
Pytano pani de Rochefort, czy chciałaby znać przyszłość. „Nie, odparła, zbyt est podobna do przeszłości”.
Namawiano księǳa Vatry, aby się starał o mie sce waku ące w Co ge oya . „Pomyślimy o tym”, rzekł i nie czynił żadnych kroków. Mie sce otrzymał inny. Przy aciel
księǳa biegnie do niego. — „No i co, wiǳisz, co wyprawiasz, nie chciałeś się starać
o mie sce, i uż e dano. — Już dano? odparł; w takim razie poproszę o nie. — Czyś ty
oszalał? — Dalibóg, nie: miałem stu konkurentów, teraz mam tylko ednego”. Poprosił
o mie sce i dostał e.
Pani pewna, ma ąca pretens ę do a on literackiego, powiadała o panu L…: „Nie mam
o nim zbyt dobrego po ęcia: nie bywa u mnie”.
Ksiąǳ de Fleury kochał się w marszałkowe de Noailles, która nie chciała tego zauważyć. Został pierwszym ministrem; potrzebowała go, przypomniał e dawną srogość:
„Och, Ekscelenc o, rzekła naiwnie marszałkowa, któż byłby przewiǳiał?”
ǲiewczyna, spowiada ąc się, rzekła: „Wyróżniłam pewnego młodego człowieka. —
Wyróżniłaś! Ile razy?” spytał ksiąǳ.
Mówiono księǳu Terrasson o akimś wydaniu Biblii, chwaląc e barǳo. „Tak, rzekł,
skandaliczny tekst zachowano w całe czystości”.
„Ty ziewasz, mówiła żona do męża. — Mo e ǳiecko, odparł, mąż i żona to edno;
a a, kiedy estem sam, nuǳę się”.
Maupertuis, wyciągnięty w fotelu i ziewa ąc, mówił raz: „Chciałbym w te chwili
rozwiązać akieś piękne zagadnienie, które by nie było zbyt trudne”. To go malu e całego.
Panna d’Entragues, urażona sposobem, w aki Bassompierre wykręcał się od małżeństwa z nią, rzekła: „Jesteś pan na głupszym człowiekiem na Dworze. — Wiǳi pani sama,
że nie”, odparł.
Diderot, spostrzegłszy, że człowiek, którym się interesował, est złoǳie em i że okradł
ego samego, poraǳił mu, aby opuścił kra . Ów skorzystał z rady i Diderot nie słyszał
o nim ǳiesięć lat. Po ǳiesięciu latach słyszy, że ktoś gwałtownie ǳwoni. Iǳie otworzyć, pozna e gościa i ze zǳiwioną miną wykrzyku e: „Ha, ha, to pan!” Ów odpowiada:
„Dalibóg, niewiele brakowało”. Odgadł, iż Diderot ǳiwi się, że go nie powieszono.
Pan de…, namiętny gracz, przegrał w ednym rzucie kości cały swó roczny dochód:
tysiąc talarów. Posłał z prośbą o pożyczenie mu ich do pana N…, swego przy aciela, który
znał ego namiętność i chciał go z nie wyleczyć. Przesłał mu następu ący oblig: „Proszę
pana X, bankiera, aby wypłacił panu de… sumę, akie zażąda, aż do wysokości mego
ma ątku”. Ta straszliwa i szlachetna lekc a odniosła skutek.
Wychwalano Ludwika XIV przed królem pruskim. Ten odmawiał mu wszystkich
cnót i talentów. „Przyna mnie Wasza Królewska Mość przyzna, że dobrze grał króla. —
Nie tak dobrze ak Baron⁸⁰ odpowieǳiał cierpko król pruski.
Pewna dama była w teatrze na ero e i nie płakała, czemu się wszyscy ǳiwili. „Płakałabym chętnie, rzekła, ale mam proszoną kolac ę”.
⁷⁸ e ery ta — wyznawca teorii magnetyzmu zwierzęcego, sformułowane przez Franza Mesmera (–).
Mesmer interesował się przepływem energii w organizmie pac enta. W latach – przebywał w Paryżu.
W  r. komis a powołana przez Ludwika XIV wykazała, że zabiegi stosowane przez mesmerystów nie ma ą
podstaw naukowych. [przypis edytorski]
⁷⁹ga e iar — tu: redaktor. [przypis edytorski]
⁸⁰ aron — słynny aktor. [przypis tłumacza]
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Wiadomość, Wiara
Miłość, Pieniąǳ

Rywalizac a

Spowiedź
Religia
Małżeństwo, Nuda,
Samotność
Lenistwo

Pieniąǳ, Przy aźń, Nałóg

Teatr, Król

Kiedy papież rozmawiał z cuǳoziemcem o cudach Włoch, ów rzekł niezręcznie: „Wiǳiałem wszystko, z wy ątkiem on a e⁸¹, które rad bym barǳo wiǳieć”.
Henryk IV oryginalnie wziął się do rzeczy, aby ambasadorowi hiszpańskiemu dać poznać charakter swoich trzech ministrów: Villeroi, prezydenta Jeannin i Sully. Na pierw,
wezwał pana Villeroi: „Wiǳisz tę belkę, która grozi zawaleniem? — Oczywiście, rzekł
Villeroi, nie podnosząc głowy, trzeba naprawić, zaraz dam rozkazy”. Wezwał potem prezydenta Jeannin: „Trzeba bęǳie zbadać”, odparł. Przyszedł Sully, spo rzał na belkę: „Ech,
królu, skąd, ak? Ta belka przetrwa nas obu”.
Dewot pewien, występu ąc przeciwko luǳiom, którzy roztrząsa ą artykuły wiary, rzekł
naiwnie: „Panowie, prawǳiwy chrześcĳanin nie roztrząsa tego, w co mu każą wierzyć. To
tak ak z gorzką pigułką; eżeli zaczniesz gryźć, nigdy nie przełkniesz”.
Regent rzekł do pani de Parabère, dewotki, która, aby mu się przypodobać, odezwała
się niezbyt po chrześcĳańsku: „Darmo się silisz, i tak bęǳiesz zbawiona”.
Pewien kaznoǳie a mówił: „Kiedy o ciec Bourdaloue kazał w Rouen, narobił tam
wiele zamętu: rękoǳielnicy rzucali swo e warsztaty, lekarze chorych, etc. Ja kazałem tam
następnego roku; wszystko wróciło do porządku”.
Kiedy pan de B… słyszał albo czytał o akimś uczynku nikczemnym lub zbrodniczym,
wykrzykiwał: „Och, dałbym chętnie talara, aby był Bóg”.
Bachelier namalował lichy portret Jezusa; eden z przy aciół rzekł mu: „Nic nie wart
ten portret, uważam, że ma twarz głupią i pospolitą. — Co ty powiadasz? odparł naiwnie Bachelier; d’Alembert i Diderot, którzy właśnie stąd wyszli, uważali, że est barǳo
podobny”.
Pan de Saint-Germain prosił pana de Malesherbes o akieś wskazówki w sprawach,
które miał przedłożyć Raǳie. „Ważne zdecydu sam, rzekł Malesherbes, a resztę zanieś
na Radę”.
Marivaux powiadał, że styl ma płeć, i że kobietę można poznać po ednym zdaniu.
Skazano równocześnie książkę o o
ie i poemat ie i a. Obu zabroniono w Szwa carii. Urzędnik berneński, po gruntownym poszukiwaniu tych ǳieł, napisał do Senatu:
„Nie znaleźliśmy w całym kantonie ani o
, ani ie i y”.
Gabrielli, sławna śpiewaczka, zażądała pięć tysięcy dukatów od cesarzowe za to, aby
śpiewać dwa miesiące w Petersburgu. Cesarzowa odpowieǳiała: „Tyle nie płacę żadnemu
z moich feldmarszałków. — W takim razie, odparła Gabrielli, niech Wasza Cesarska Mość
każe śpiewać swoim feldmarszałkom”. Cesarzowa zapłaciła pięć tysięcy dukatów.
„Ateusze są dla mnie lepszym towarzystwem, powiadał pan D…, niż wierzący. Wobec ateusza wszystkie liche dowody istnienia Boga przychoǳą mi na myśl; na widok
wierzącego wszystkie liche dowody przeciw ego istnieniu cisną mi się tłumem”.
N… powiadał: „Mówiono mi wiele złego o panu de…; byłbym w to uwierzył pół roku
temu, ale od tego czasu pogoǳiliśmy się”.
Pewnego dnia, kiedy paru ra ców mówiło zbyt głośno na rozprawie, prezydent de
Harlay rzekł: „Gdyby panowie, którzy rozmawia ą, nie robili więce hałasu niż panowie,
którzy śpią, byłoby to barǳo miłe dla panów, którzy słucha ą”.
Pewien kupiec, adwokat, inteligentny człowiek, powiadał: „Można dostać mdłości,
wiǳąc sekrety rządu, sądu i kuchni”.
Colbert powiadał, chwaląc przemyślność narodu, że Francuz zmieniłby skałę na złoto,
gdyby mu pozwolono.
„Umiem sobie wystarczyć, powiadał N…, a w ostateczności umiałbym się obe ść i bez
siebie”. Chciał powieǳieć, że umiarłby bez żalu.
„Myśl, która wraca dwa razy w tym samem ǳiele, zwłaszcza w niewielkie odległości,
powiadał N…, przypomina mi owych luǳi, którzy, pożegnawszy się, wraca ą po szpadę
lub kapelusz”.
„Gram w szachy po dwaǳieścia cztery su partia w salonie, gǳie wstęp kosztu e sto
ludwików” — powiadał pewien generał użyty w wo nie trudne i niewǳięczne , podczas
gdy inni mieli kampanie łatwe i świetne.
Panna Duthé straciła kochanka, wieść o tym rozeszła się. Ktoś, odwieǳiwszy pannę

⁸¹ on a e — wybory nowego papieża po śmierci poprzedniego. [przypis edytorski]
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Ksiąǳ
Dwór, Służalczość,
Urzędnik

Religia

Zbawienie

Wiara, Sprawiedliwość
Religia, Wierzenia

Wiara, Wierzenia

Wdowa

Duthé, zastał ą gra ącą na harﬁe i rzekł zǳiwiony: „Och, Boże! a a spoǳiewałem się
zastać panią w rozpaczy. — Ha! rzekła patetycznie, trzeba mnie było wiǳieć wczora ”.
Margrabina de Saint-Pierre, będąc w towarzystwie, słyszała ak mówiono, że pan de
Richelieu miał wiele kobiet, ale nie kochał żadne . „Nie kochał, nie kochał, tak się to
mówi, rzekła; a sama znam kobietę, dla które zrobił trzysta mil drogi”. Tuta opowiada
całą historię w trzecie osobie i, poniesiona zapałem, kończy: „Bierze ą w ramiona, niesie
do łóżka, no i zostaliśmy w nim całe trzy dni”.
Zadano drażliwe pytanie panu N…, który odpowieǳiał: „To są rzeczy, które wiem
doskonale, kiedy się o nich nie mówi, ale zapominam ich, kiedy mnie ktoś o nie pyta”.
Margrabia de Choiseul-la-Baume, siostrzeniec biskupa Chalons, dewota i wielkiego
ansenisty, będąc barǳo młody, zrobił się nagle barǳo smutny. Wu ego, biskup, pyta
o przyczynę. Powiada, że wiǳiał barǳo ładną cukierniczkę, którą chciałby mieć, ale że nie
ma naǳiei. — „Taka droga? — Tak, wu u: dwaǳieścia pięć ludwików”. Wu dał mu e
pod warunkiem, że zobaczy tę cukierniczkę. W kilka dni potem zagadu e o nią siostrzeńca.
— „Mam ą, wu u, i zobaczysz ą nie dale ak utro”. Pokazał mu ą w istocie, wychoǳącą
ze mszy w południe. To nie była porcelanowa cukierniczka, ale ładna żona cukiernika,
znana późnie pod mianem pani de Bussi. Można sobie wyobrazić furię starego ansenisty.
Pytano kogoś, kto oddawał wysoką cześć kobietom, czy wiele ich miał. „Nie tyle, co
gdybym e był lekceważył”, odparł.
Zarzucano pewnemu bystremu człowiekowi, że nie zna dobrze Dworu. Odparł: „Można być dobrym geografem nie wychoǳąc z domu. Pan d’Anville nie opuścił nigdy swego
poko u”.
W sporze o przesąd tyczący hańbiących kar, piętnu ących roǳinę winnego, pan N…
powiadał: „To uż dosyć wiǳieć zaszczyty i nagrody tam, gǳie nie ma zasług, aby eszcze
trzeba było wiǳieć karę tam, gǳie nie ma zbrodni”.
Pan de L…, chcąc odwieść panią de B…, świeżą wdowę, od myśli o małżeństwie,
rzekł: „Wie pani, że to barǳo piękna rzecz nosić nazwisko człowieka, który uż nie może
robić głupstw!”
Lord Tirauley powiadał, że „skoro się ode mie Hiszpanowi to, co ma dobrego, zosta e
Portugalczyk”. Powiadał to, będąc ambasadorem w Portugalii.
Wicehrabia de S… zagadnął raz pana de Vaines, mówiąc: „Czy to prawda, że w pewnym
domu, w którym raczono przypisać mi nieco dowcipu⁸², pan powieǳiał, że go nie mam
wcale?” Pan de Vaines odpowieǳiał: „Proszę pana, nie ma w tym ani słowa prawdy;
nigdy nie byłem w żadnym domu, w którym by panu przyznawano dowcip i nigdy nie
powieǳiałem, że go pan nie ma”.
Pan N… powiadał, że ci, którzy wda ą się w obszerne usprawiedliwienia wobec publiczności, zda ą mu się podobni do psów, które biegną i naszczeku ą za karetką pocztową.
Człowiek est nowic uszem w każde epoce życia.
N… powiadał młodemu człowiekowi, który nie wieǳiał, że go kocha pewna kobieta:
„Pan est eszcze barǳo młody, umie pan czytać tylko wielkie litery”.
„Czemu, powiadała dwunastoletnia panna de…, czemu to zdanie:
y i
iera
Wiǳę, że się to luǳiom uda e barǳo dobrze od pierwszego razu”.
Powiadano panu N…, który uż nie był młody: „Nie esteś uż zdolny kochać. —
Racze nie śmiem uż; ale powiadam sobie eszcze czasem na widok ładne kobiety: ak a
bym ą kochał, gdybym był wart miłości!”
„Nie lubię, powiadał N…, owych kobiet nieskazitelnych, powyże wszelkie słabostki.
Zda e mi się, że wiǳę nad ich drzwiami wiersz Dantego znad bramy piekieł:
oi he intrate a iate ogni eran a
„Wy, którzy tu wchoǳicie, porzućcie wszelką naǳie ę”.
Jest to godło potępionych.
„Szanu ę luǳi ile tylko mogę, mówił pan N…; mimo to szanu ę ich mało, nie wiem,
czemu się to ǳie e?”
⁸²do i (tu daw.) — inteligenc a. [przypis edytorski]
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Ta emnica, Pamięć
Kochanek, Pieniąǳ

Młodość
Śmierć

Człowiek niezbyt zamożny pod ął się wspomagać nieszczęśliwego, którego daremnie
polecano dobroczynności wielkiego pana i ﬁnansisty. Uǳieliłem mu tych dwóch faktów,
ze szczegółami, które obciążały winę obu potentatów. Odpowieǳiał spoko nie: „Jakżeby
świat istniał, gdyby biedacy nie czynili wciąż dobrego, którego zaniedbu ą czynić bogacze,
lub nie naprawiali zła, które tamci robią?”
Raǳono młodemu człowiekowi, aby zażądał z powrotem swoich listów od kobiety lat
około czterǳiestu, którą niegdyś barǳo kochał. — Prawdopodobnie uż ich nie ma. —
Owszem, odpowieǳiał ktoś, koło trzyǳiestki kobiety zaczyna ą chować listy miłosne”.
N… powiadał, chwaląc pożytek samotności oraz siły ducha, akie się w nie nabywa: „Biada poecie, który się da e yzować co ǳień! Aby dobrze pracować, trzeba być
w szlafmycy i móc targać się za głowę”.
Wielcy sprzeda ą zawsze swo e towarzystwo próżności małych.
Ciekawa to rzecz, historia ort oya , przez⁸³ Racine’a. Zabawne est czytać, ak autor
edry mówi o wielkich zamiarach Boga na matkę Agnieszkę.
D’Arnaud, wchoǳąc do hrabiego de Frise, wiǳi go przy toalecie, z pięknymi włosami spada ącymi na ramiona. — Ach, pan ma doprawdy coś genialnego we włosach. —
Doprawdy? rzekł hrabia. Jeśli pan chce, dam się ostrzyc, aby panu zrobić perukę”.
Mówiono Janowi Jakubowi Rousseau, który wygrał kilka partii szachów z księciem
de Conti, że nie umie postępować z książętami, i że trzeba mu dać wygrać czasem: „Jak
to, rzekł, da ę mu wieżę for⁸⁴!”
N… powiadał mi, że pani de Coislin, która stara się być dewotką, nigdy tego nie
osiągnie, bo, oprócz głupstwa wierzenia, trzeba mieć — gdy się chce być zbawionym
— zapas coǳienne głupoty, którego e brak barǳo często. „Ten właśnie zapas, dodał,
nazywa się a k ”.
Pani de Talmont, wiǳąc, że pan de Richelieu, zamiast się nią za mować, nadskaku e pani de Brionne, barǳo piękne , ale nie cieszące się sławą rozumu, rzekła: „Panie
marszałku, pan nie est ślepy; ale zda e mi się, że pan est trochę głuchy”.
Ksiąǳ de la Ville namawiał do kariery polityczne pana de…, człowieka skromnego
i uczciwego, który wątpił o swoich zdolnościach i nie poddawał się ego namowom. „Ech,
drogi panie, rzekł ksiąǳ, otwórz pan
ana h kr e ki”.
Sykstus Piąty, zostawszy papieżem, wzywa do Rzymu pewnego akobina z Mediolanu i ła e go ako złego zarządcę klasztoru, przypomina ąc mu sumę, aką piętnaście lat
wprzódy pożyczył pewnemu anciszkaninowi. — Winny rzekł: „To prawda, to był hulta , który mnie zarwał. — To a, rzekł papież, estem owym anciszkaninem; oto masz
swo e pieniąǳe, ale nie da się uż nabrać i nie pożycza nigdy mnichom z tego zakonu”.
Król pruski, wiǳąc żołnierza ze szramą na twarzy, pyta: „W akie karczmie cię tak
urząǳono? — W karczmie, gǳie ty, królu, zapłaciłeś cechę, pod Kolinem”, rzekł żołnierz.
Król, który wziął w skórę pod Kolinem, uznał mimo to odpowiedź za wyborną.
Krystyna, królowa szweǳka, wezwała na dwór słynnego Naudé, autora barǳo uczone książki o tańcach greckich, oraz Meibomiusa, erudytę Niemica, tłumacza siedmiu
autorów greckich, którzy pisali o muzyce. Bourdelot, przyboczny lekarz królowe , faworyt i kpiarz z natury, poddał e myśl, aby kazała ednemu z uczonych zaśpiewać arię
starożytną, a drugiemu odtańczyć ą. Udało się e ; a farsa ta ośmieszyła obu uczonych.
Naudé wziął żart po dobremu; ale Niemiec wściekł się tak, że natłukł Bourdelota po
gębie, po czym opuścił dwór, a nawet Szwec ę.
Kanclerz d’Aguesseau nigdy nie dawał pozwolenia na druk nowego romansu, a nawet
cichego zezwolenia uǳielał edynie pod spec alnymi warunkami. Tak na przykład pozwolił księǳu Prévost na druk pierwszych tomów C e e anda edynie pod warunkiem,
że Cleveland prze ǳie w ostatnim tomie na katolicyzm.
Kardynał de la Roche-Aymon, śmiertelnie chory, wyspowiadał się przed akimś księǳem, o którym rzekł tak: „Zachwycony nim estem; mówi o piekle ak anioł”.
N. powiadał o księżne de…: „To kobieta, którą koniecznie trzeba oszukiwać, bo nie
est z rzędu tych, które się rzuca”.
⁸³ r e a ine a — tu: pióra Racine’a, autorstwa Racine’a. [przypis edytorski]
⁸⁴ ory — ułatwienie dla słabszego gracza; da a ie or — rozpoczynać grę w szachy bez edne wieży, aby
wyrównać słabszemu przeciwnikowi swo ą przewagę. [przypis edytorski]

 -     Charaktery i anegdoty



Samotność, Poeta

Cenzura

Ksiąǳ, Piekło

N. powiadał: „Nie zależy mi na tym, aby być chrześcĳaninem, ale nie gniewałbym się
o to, aby wierzyć w Boga”.
Pan de…, człowiek gwałtowny, gdy mu wymawiano akieś błędy, wpadł w furię, woła ąc, że się schroni na bezluǳiu. Jeden z przy aciół rzekł spoko nie: „Wiǳę, że wolisz
zachować swo e wady niż swoich przy aciół”.
Ludwik XIV, po bitwie pod Ramillies i dowieǳiawszy się szczegółów o nie , rzekł:
„Bóg tedy zapomniał wszystkiego, co dla niego uczyniłem”.
Fox zapożyczył się na ogromne sumy u Żydów w naǳiei, że sukces a po wu u spłaci wszystkie długi. Wu ożenił się i miał syna; po uroǳeniu ǳiecka Fox rzekł: „Istny
Mes asz, to ǳiecko; przyszło na świat na zagładę Żydów”.
Pewna dama straciła męża. Je spowiednik ad honore ⁸⁵ przyszedł ą odwieǳić nazautrz i zastał ą przy party ce z młodym człowiekiem barǳo wytwornie ubranym. „Ach,
księże, rzekła, gdybyś przyszedł pół goǳiny wcześnie , zastałbyś mnie we łzach; ale grałam
z panem o swo ą boleść i przegrałam ą”.
Powiadano o przedostatnim biskupie z Autun, potwornie grubym, że był stworzony
i wydany na świat dla sprawǳenia, akie są granice skóry luǳkie .
N. powiadał o życiu światowym: „Życie towarzyskie to byłaby urocza rzecz, gdyby
eden człowiek obchoǳił cokolwiek drugiego”.
Baron de La Houze oddał pewne usługi papieżowi Ganganelli; papież pytał go, czym
mógłby mu się wypłacić. Baron, chytry Gaskończyk, prosił o akąś relikwię. Papież zǳiwił
się barǳo taką prośbą ze strony Francuza. Kazał mu dać to, o co prosił. Baron, który
miał w Pirene ach ma ąteczek, przynoszący barǳo niewiele dla⁸⁶ niemożności transportu
ziemiopłodów, kazał przenieść tam ciało świętego i roztrąbić o tym. Zbiegli się klienci,
przyszły cuda, sąsiednia wioska zaludniła się, ceny produktów poszły w górę, dochody
barona potroiły się.
Król Jakub, mieszka ąc w Saint-Germain i ży ąc z ho ności Ludwika XIV, przybywał
do Paryża, aby leczyć skrofuły⁸⁷, których dotykał edynie w charakterze „króla Franc i”.
Głupiec pewien rzekł w rozmowie: „Przychoǳi mi myśl”. Żartowniś odparł: „Barǳo
mnie to ǳiwi”.
Lord Hamilton, osobistość barǳo szczególna, znalazłszy się po pĳanemu w gospoǳie, zabił posługacza i wrócił, nie wieǳąc, co uczynił. Gospodarz przybywa wystraszony
i mówi: „Milorǳie, czy milord wie, że zabił mi człowieka? — Umieść go na karcie⁸⁸”.
Kawaler de Narbonne, nagabywany przez natręta, który zaczepił go słowami: „ǲień
dobry, przy acielu, ak się miewasz?”, odparł: „ǲień dobry, przy acielu, ak się nazywasz?”
Skąpiec cierpiał na ból zęba; raǳono mu, aby go wyrwał: „Och, rzekł, wiǳę, że trzeba
bęǳie zdobyć się na ten wydatek”.
Mówi się o człowieku, którego prześladu e nieszczęście: „Padnie na grzbiet, a złamie
sobie nos”.
Opowieǳiałem pieprzną history kę o prezydentowe de…, ale nie wymieniłem e .
Pan X pod ął naiwnie: „Owa prezydentowa de Bernière, o które pan mówił…” Wszyscy
parsknęli śmiechem.
Król polski, Stanisław, wciąż przesuwał wstecz goǳinę obiadową: wreszcie pan de La
Galaisière rzekł: „Królu, eśli tak pó ǳie dale , bęǳiesz adł obiad wczora ”.
N. powiadał po powrocie z Niemiec: „Nie znam rzeczy, do które mnie bym się
nadawał, niż do tego, aby być Niemcem”.
N. mówił mi z powodu błędów w diecie, które popełnia nieustannie, z powodu
uciech, na które sobie pozwala i które wyłącznie podtrzymu ą ego chorobę: „Gdyby
nie a, miałbym się doskonale”.
Pewien katolik z Wrocławia ukradł w swoim kościele złote serduszka i inne wota.
Postawiony przed sąd powieǳiał, że e otrzymał od Matki Boskie . Skazano go. Wyrok,
wedle zwycza u, posłano do podpisania królowi pruskiemu. Król zwołał zgromaǳenie

⁸⁵ad honore (łac.) — honorowy, niepłatny. [przypis edytorski]
⁸⁶d a (tu daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
⁸⁷ kro y — gruźlica węzłów chłonnych, nazywana chorobą królewską, ponieważ wierzono, że dotyk króla
może ą wyleczyć. [przypis edytorski]
⁸⁸na kar ie — tu: na rachunku. [przypis edytorski]
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Żyd, Pieniąǳ

Wdowa

Religia, Interes

Przy aźń

Religia, Kraǳież

teologów dla rozstrzygnięcia, czy absolutnie niemożliwe est, aby Matka Boska robiła pobożnemu katolikowi drobne podarki. Teologowie katoliccy, barǳo zakłopotani, orzekli,
że nie ma absolutne niemożliwości. Wówczas król napisał pod wyrokiem: „Ułaskawiam
podsądnego, ale zabraniam mu pod gardłem⁸⁹ przy mować na przyszłość akichkolwiek
prezentów od Matki Boskie i od Świętych”.
Biskup de L… był przy śniadaniu, kiedy mu ozna miano księǳa de… Biskup zaprasza
go do stołu, ksiąǳ odmawia. Prałat nalega. „Eminenc o, powiada ksiąǳ, śniadałem⁹⁰ uż
dwa razy, przy tym ǳiś est post”.
Biskup z Arras, przy mu ąc w katedrze ciało marszałka de Levis, rzekł, kładąc rękę na
trumnie: „Mam go nareszcie, tego cnotliwego człowieka…”
Księżna de Conti, córka Ludwika XIV, wiǳąc następczynię tronu, która spała lub
udawała, że śpi, rzekła, popatrzywszy na nią: „Jest eszcze brzydsza we śnie, niż kiedy nie
śpi”. Księżniczka, nie rusza ąc się, rzekła: „Pani, nie każdy może być ǳieckiem miłości”.
Amerykanin pewien, wiǳąc sześciu Anglików oderwanych od odǳiału, miał tę niepo ętą odwagę, aby się rzucić na nich, dwóch zranić, innych rozbroić i przyprowaǳić
ich do generała Waszyngtona. Generał spytał go, ak mógł pokonać sześciu luǳi. „Skoro
tylko ich u rzałem, puściłem się na nich i otoczyłem ich”.
W epoce, gdy stworzono różne podatki wymierzone w bogaczy, milioner, znalazłszy się w towarzystwie luǳi bogatych, skarżących się na złe czasy, rzekł: „Kto ǳiś est
szczęśliwy? Paru nęǳarzy”.
Ksiąǳ S… opatrywał sakramentami księǳa Petiot w barǳo niebezpieczne chorobie
i opowiadał, że wiǳąc zdecydowany sposób, w aki ów przy ął to, co wiecie, powieǳiał
sobie w duchu: „Jeśli się wygrzebie, bęǳie moim przy acielem”.
Poeta pytał Chamforta o zdanie co do swego dystychu⁹¹: „Wyborny, odparł ów, gdyby
nie dłużyzny”.
Rulhière powiadał raz: „W życiu moim est tylko edna niegoǳiwość. — Kiedyż się
ona skończy?” spytał Chamfort.
Pan de Vaudreuil wymawiał Chamfortowi, że ma tak mało zaufania do przy aciół:
„Nie esteś bogaty, mówił, a zapominasz o nasze przy aźni. — Przyrzekam panu, odparł
Chamfort, że pożyczę od pana dwaǳieścia pięć ludwików w dniu, w którym zapłacisz
swo e długi”.
Pewien Anglik przyszedł się poraǳić adwokata, w aki sposób mógłby być kryty wobec praw, wykrada ąc bogatą ǳieǳiczkę. Adwokat spytał, czy ona się goǳi. — Tak. —
W takim razie, weź pan konia, niech ona na niego siąǳie, pan z tyłu za nią, i adąc, krzycz
na całą wieś: anna
nie ykrada. Tak się też stało, a na zakończenie okazało się,
że to córkę tego adwokata wykraǳiono.
Anglika skazanego na szubienicę król ułaskawił. „Prawo est za mną, rzekł, niech mnie
wiesza ą”.
Pani du Deﬀand mówiła do księǳa d’Aydie: „Przyzna , że estem teraz kobietą, którą
kochasz na barǳie ”. Labuś⁹², zastanowiwszy się chwilę, rzekł: „Przyznałbym chętnie, byle
pani nie wyciągała z tego wniosku, że a niczego nie kocham”.
Księżna de B… protegowała księǳa de C…, dla którego uzyskała mie sce wymaga ące
talentów. Dowieǳiała się, że publiczność ubolewa, iż tego mie sca nie otrzymał pan L…
B…, człowiek niezwykłe wartości. „Ba! rzekła, tym lepie , że mó protegowany dostał to
mie sce bez zasługi; widać z tego, akie mam wpływy”.
Pan Bau on, wniesiony przez służbę do swego salonu, gǳie zna dowała się wielka ilość
dam nazywanych ego ko y ka i, rzekł bełkocąc; „Cieszcie się, panie, to nie apopleks a⁹³,
to paraliż”.
Pytano służącego hrabiego Cagliostro, czy to prawda, że ego pan ma trzysta lat.
Odpowieǳiał, że nie umie powieǳieć, ile że⁹⁴ est dopiero od stu lat w ego służbie.

⁸⁹ od gard e — pod karą śmierci. [przypis edytorski]
⁹⁰ niada — ǳiś: eść śniadanie. [przypis edytorski]
⁹¹dy ty h — dwuwiersz, utwór składa ący się z dwóch wersów. [przypis edytorski]
⁹² a (daw., z . a : opat) — księżulek. [przypis edytorski]
⁹³a o ek a — udar mózgu. [przypis edytorski]
⁹⁴i e e (daw.) — ako że. [przypis edytorski]
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Religia, Obycza e, Ksiąǳ,
Jeǳenie

Uroda

Odwaga, Żołnierz

Prawnik

Szarlatan wróżył ludkowi. Mały czyściciel butów zbliża się w łachmanach, prawie boso,
i da e mu ednego su drobnymi. Szarlatan bierze i mówi: „Mo e drogie ǳiecko, masz
wielu zawistnych”. ǲieciak przybiera smutną minę. Szarlatan doda e: „Nie chciałbym
być na twoim mie scu”.
Książę Conti, wiǳąc światło w garsonierze księcia de Lauzun, wszedł i zastał go mięǳy dwiema olbrzymkami z armarku, które sobie sprowaǳił. Został na kolac i i napisał
do księżne Orleanu, u które miał wieczerzać⁹⁵: „Poświęcam pani towarzystwo dla dwóch
większych pań od ciebie”.
Pewien ksiąǳ napisał do pani de Créqui o śmierci pana de Créqui-Canaple, zawziętego niedowiarka: „Jestem niespoko ny o zbawienie ego duszy, że ednak wyroki boże
są niezbadane i ponieważ zmarły miał zaszczyt należeć do pani domu, etc.”
Diderot, wiǳąc w Ros i klasę chłopów niewolnych zwanych
yka i, straszliwie
biednych, eǳonych przez robactwo, etc., odmalował ten potworny obraz carycy, która
rzekła: „Jak pan chce, aby dbali o dom, skoro są tylko lokatorami?” W istocie, chłop
rosy ski nie est panem swo e osoby.
Pewien wo skowy, który często bił się w po edynku, będąc w Paryżu oﬁarował staremu
generałowi szpadę, którą mu barǳo zachwalał. W kilka dni późnie odwieǳił go i rzekł:
„No i cóż, generale, akże ci się wyda e⁹⁶ ta szpada?” Przypuszczał, że ten uż e użył w paru
spotkaniach.
Słyszałem o błaźnie dworskim, widocznie barǳo rozsądnym, który mówił: „Nie wiem,
czemu się to ǳie e, ale koncepty przychoǳą mi zawsze tylko na luǳi w niełasce”.
Karol Śmiały, książę Burgundii, wziął sobie za wzór Hannibala, którego cytował
bez ustanku. Po bitwie pod Morat, gǳie księcia pobito, błazen, który mu towarzyszył
w ucieczce, powtarzał od czasu do czasu: „A to nas ładnie zhanibalizowali!”
Król pruski obsypywał łaskami pewnego oﬁcera, którego pominął wszakże w awansie
piechoty. Oﬁcer żalił się na to, a skargi ego powtórzył królowi donosiciel, któremu król
odpowieǳiał: „Ma rac ę, że się żali; ale nie wie, co a chcę zrobić dla niego. Idź, powieǳ mu, że wiem wszystko, że mu przebaczam, ale że nie żądam, aby przebaczył tobie”.
W istocie, zainteresowany oﬁcer dowieǳiał się o te historii, co spowodowało po edynek
na pistolety, w którym donosiciel padł. Późnie król dał pułk oﬁcerowi pominiętemu
w pierwszym awansie.
Król pruski znalazł po wzięciu Drezna wiele butów i peruk hrabiego Brühla. „Barǳo
dużo butów, rzekł, ak na człowieka, który nigdy nie sieǳi na koniu, i barǳo dużo peruk
na człowieka, który nie ma głowy”.
Kiedy mieszkańcy Berlina wznieśli trzy łuki tryumfalne swemu królowi po powrocie
z ostatnie kampanii w wo nie siedmioletnie , ów ogłosił pod pierwszym łukiem zniesienie ednego podatku, pod drugim łukiem zniesienie drugiego, a pod trzecim łukiem
zniesienie wszystkich podatków.
Król pruski, kazawszy Żydom narobić fałszywe monety, zapłacił im umówioną sumę
w monecie, którą świeżo zrobili.
Wielki pan rosy ski wziął za nauczyciela dla ǳieci Gaskończyka, który nauczył swoich
wychowanków tylko po baskĳsku — edyny ęzyk, aki znał. To spowodowało zabawną
scenę za pierwszym razem, kiedy się znaleźli w towarzystwie Francuzów.
Marszałka de Luxembourg, trzymanego dwa lata w Bastylii pod pozorem oskarżenia o magię, wypuszczono, aby ob ął dowóǳtwo armii. „Potrzeba eszcze magii”, rzekł
z uśmiechem.
Holender, źle mówiący po ancusku, miał zwycza odmieniać po cichu słowa, akich
użyli ci, z którymi rozmawiał. Pewien brutal rzekł doń: „Pan sobie kpi ze mnie”. Zaczął
odmieniać: „Ja sobie kpię, etc. — Wy dźmy, rzekł tamten. — Ja wy dę, ty wy ǳiesz, etc.
— Stawa w pozyc i. — Ja sta ę, ty sta esz”. Bĳą się „Masz. — Ja mam, ty masz, on ma,
etc.”
Pewien żołnierz, który nie pamiętał uż, do akie religii należy, zraniony śmiertelnie
w armii złożone z katolików, lutrów i kalwinów, spytał ednego z kamratów, która religia
est na lepsza. Ów, który również o to niewiele się troszczył, rzekł, że nie wie i że trzeba
⁹⁵ ie er a — ǳiś: eść kolac ę. [przypis edytorski]
⁹⁶ yda a i — tu: podobać się, robić wrażenie. [przypis edytorski]
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Niewola

Po edynek

Błazen

Szpieg

Żyd, Pieniąǳ

Po edynek, Język

Religia

się poraǳić kapitana. Kapitan, gdy go zapytano, odrzekł, że dałby chętnie sto talarów,
aby to wieǳieć.
Księżna de Maine, ma ąc pilny interes do księǳa de Vaubrun, każe swemu loka owi
odszukać go, gǳiekolwiek by się zna dował. Ów iǳie i dowiadu e się ku wielkiemu swemu
zdumieniu, że ksiąǳ de Vaubrun odprawia mszę w tym a tym kościele. Podchoǳi do
księǳa wraca ącego od ołtarza i mówi mu to, co miał polecone, okazawszy zǳiwienie, że
wiǳi go odprawia ącego mszę. Ksiąǳ, który był wielkim niedowiarkiem, rzekł: „Błagam
cię, nie mów księżne , w akim stanie mnie znalazłeś”.
Opowiadano raz nieprawdopodobne historie przy Ludwiku XV. Książę d’Ayen zaczął
opowiadać o przeorze kapucynów, który co ǳień zabĳał z fuz i ednego kapucyna przy
wy ściu z utrzni⁹⁷, zaczaiwszy się w prze ściu. Rozeszło się to; prowinc ał⁹⁸ z echał do
klasztoru. Szczęściem, kiedy zaczął liczyć kapucynów, okazało się, że nie brak ani ednego.
Panna de…, ǳiewczynka ǳiewięcioletnia, powiadała matce, zrozpaczone , że straciła
mie sce na dworze: „Mamo, co tobie była za przy emność umierać z nudów?”
Mały chłopczyk prosił matkę o konﬁtury. ”Da mi za dużo”, mówił.
Ktoś był winien grabarzowi za pogrzeb córki. Spotyka go i chce mu zapłacić. Ów
mówi: „Nic nie szkoǳi, proszę pana, to bęǳie razem. Pan ma chorą służącą, żona pańska
też nie est na zdrowsza”.
Żołnierz irlanǳki twierǳił, że wziął w bitwie eńca. „Nie chce iść za mną! mówił,
woła ąc ednego z kamratów. — No to zostaw go, rzekł kamrat, skoro nie możesz go
wziąć. — Ale, odparł tamten, on nie chce mnie puścić”.
Pewien człowiek mówił okropności o Bogu. Przy aciel rzekł: „Ty zawsze o wszystkich
źle mówisz”.
Pan X., któremu rzekłem: „Pańska służąca est barǳo młoda i ładna”, odpowieǳiał
naiwnie: „Zgodność wieku nie est konieczna, zgodność charakterów wystarcza”.
Pytano ǳiecka: „Czy Bóg-o ciec est Bogiem? — Tak. — Czy Syn Boży est Bogiem?
— Jeszcze nie, o ile wiem; ale po śmierci o ca to go nie minie”.
Kiedy pana de Silhouette, ministra, odprawiono, zgnębiony był swą niełaską, a zwłaszcza e skutkami. Czego obawiał się na barǳie , to piosenek. Jednego dnia, po obieǳie
(przez cały obiad milczał) zbliża się drżący do osoby, do które miał zaufanie, i pyta:
„Niech mi pani powie szczerze, czy nie śpiewa ą o mnie?…”
Pewien człowiek mówił przy stole: „To ǳiwne; em i em i nie estem głodny”.
Pewna dowcipna osoba, wiǳąc w operze potworną Armidę i brzydala Renaud⁹⁹, rzekła; „Oto kochankowie, którzy nie robią wrażenia, że się wybrali, ale że zostali dla siebie
w braku czegoś lepszego, kiedy wszyscy zrobili wybór”.
Stary pan Brissard pisał do żony: „Mo e drogie serce, nasza kaplica postępu e i, eżeli
Bóg dozwoli życia, możemy mieć naǳie ę, że obo e tam bęǳiemy spoczywać”.
Podczas wo ny r. , gdy cesarz Franciszek I ukoronował się we Frankfurcie, część
ludu, oddana Austriakom, poszła pod okna ambasadorów Franc i i Hiszpanii wyraża ąc
swą radość krzykami: ie h y e Ce ar Ambasador ancuski kazał rzucić pienięǳy pospólstwu, które wykrzyknęło: ie h y e ran a, i rozeszło się. Inacze przed pałacem
kardynała Aquaviva, protektora Hiszpanii. Ten, czu ąc się obrażony, otwiera okna: dwaǳieścia strzałów z fuz i wali na ziemię tyluż martwych lub rannych. Lud chce podpalić
pałac i spalić Aquavivę, ale ten zapewnił sobie tysiąc zbirów, którymi zalał plac. Cztery armaty naładowane kartaczami poskromiły lud. Kto by uwierzył, że papież ze swą absolutną
właǳą i ze swą armią nie pomyślał o tym, aby dać ludowi akiś odwet za kardynała? Oto
straszliwe skutki re oten a¹⁰⁰. To nie wszystko: ten kardynał Aquaviva czuł w ostatnich
chwilach życia takie wyrzuty za swo e okrucieństwa, że chciał odbyć publiczną pokutę.
Nic słusznie szego; ale Święte Kolegium nie pozwoliło bezwarunkowo na to, d a honor
r ry. Tak więc w stolicy świata chrześcĳańskiego skrucha, ta cnota grzesznika i edyna
ego ucieczka, została zakazana księǳu zbyt mało ukaranemu przez swo e wyrzuty; a ów
⁹⁷ tr nia — poranna modlitwa. [przypis edytorski]
⁹⁸ ro in a — przełożony prowinc i danego zakonu. [przypis edytorski]
⁹⁹ ot orn r id i r yda a ena d — Armida i Rinaldo to bohaterowie poematu ero o i a y o ona
Torquata Tassa oraz licznych oper napisanych na e podstawie. Tu mowa o uroǳie aktorów, gra ących te postaci.
[przypis edytorski]
¹⁰⁰ re oten a (wł.) — aroganc a, stosowanie przemocy, nadużywanie właǳy. [przypis edytorski]
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Śmierć

Pycha, Religia, Pokuta,
Właǳa

tryumf pychy nad religią pokory był ǳiełem tych, którzy się poda ą za spadkobierców
pierwszych e apostołów. Religia bęǳie zapewne trwała, ale re oten a nie może trwać.
Ksiąǳ de Canaye powiadał, że Ludwik XV powinien by wyznaczyć pens ę panu Cahusac. „Za co? — Za to, że ǳięki niemu nie est na barǳie pogarǳanym człowiekiem
w swoim królestwie”.
Kiedy księcia de Richelieu przy ęto do Akademii Francuskie , chwalono barǳo ego
przemówienie. Powiadano mu ednego dnia, w licznym towarzystwie, że ton był doskonały, pełen wǳięku i swobody, że zawodowi pisarze piszą może poprawnie , ale nie z taką
werwą. „ǲięku ę panom, rzekł młody książę, estem zachwycony tym, co mi mówicie.
Pozosta e mi tylko ozna mić wam, że mo e przemówienie est pióra pana Roy; powinszu ę
mu, że tak dobrze chwycił ton dworski”.
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