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VERSAILLES-KO GORTEAN I
Jende ‘ta gertakari Frantziako eta Nabarrako errege
Luis XIV-garrenaren azken urtetan (1696-1715)
eta Erreientziako hatsarrean (1715-1720)

“Louis de Rouvroy”
San-Simungo dukearen Orhoitzapen-etako orsto hautatuak,
Jean-Baptiste Orpuztan-ek euskarara itzulirik.

*

Liburu lehena
(1695-1701)
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Solas-aitzin.
"Argien mendea", hemezortzigarrena, jadanik aitzinatua zen "duke ttipi
gaixtoak" bere izenaz "Louis de Rouvroy" (1675-1755), San-Simungo bigarren duke
'ta pareak, La-Ferté"-ko jauregira bazterturik, bere Orhoitzapen-etako orstoak belztu
eta metatu zituenean, literatura frantzeseko hiz laxoan diren nagusi-lanetan
zabalenetarik bat moldatuz. Huna, urtez urete, horietan hautatu diren zati
ohargarrien batzun euskarara itzulirik: dukea ikusi, ezagun, edo bakarrik aiphatzen
etzuen dituen gertakariak, eta jendeak, gizon eta emazte, hautetsi eta maitatu
dituenak, ala, usuago, hastiatu eta gaitzetsi. Huna politika, errege 'ta hunen haurrak,
Maintenon)-go Anderea bere "saindutegian" eta erret-baxtartak, "Monsieur" eta
hunen sema gero Frantziako Errienta izan dena, minixtroak, elizako jaunak eta
erlisioneko eztabadak, jansenixtak eta jesuixtak, Port-royal barretua; eta ere gerla
izigarria,
luzea,
erresuma
hondamen
osora
eremaiuter
zuena,
Espaniakoa,ondoriotasunezkoa, Muis XIV-garrenaren semabitxia, Filipe V-garrenak
Madril-go tronua ukan zuenean. Huna nun giren, lekuko begi eta gogo berdin
zorrotz bati esker: Versailles-ko gortean, 1695-tik 1711-ra.
Avant-propos.
"Le siècle des lumières", le dix-huitième était déjà bien avancé lorsque le
"terrible petit duc", de son nom Louis de Rouvroy (1675-1755), deuxième duc et
pair de Saint-Simon, retiré dans son château de La Ferté, moircit et entassa les
feuilles de ses Mémoires, l'un des chefs-d'œuvre en prose les plus longs de la
littérature française. En voici, année après année, quelques extraits choisis, traduits
en basque: les événements que le duc a vus, connus ou dont il a seulement entendu
parler, et les personnages, hommes et femmes, qu'il a aimés et estimés, ou, plus
souvent, haïs et méprisés. Voici la politique, le roi et ses enfants, Madame de
Maintenon dans son "sanctuaire" et les bâtards royaux, "Monsieur" et son fils le
futur Régent de France, les ministres, les seigneurs de l'église et les disputes
religieuses, les jésuistes et les jansénistes, la destruction de Port-Royal; et aussi la
terrible et longue guerre de la succession d'Espagne qui faillit mener le royaume à la
ruine complète, lorsque Philippe V petit-fils de Louis XIV reçut le trône de Madrid.
Nous voici, grâce à un témoin à l'œil aussi aiguisé que l'esprit: A la cour de Versailles,
de 1695 à 1711.
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Argipen oharrak (*)
(*) Arteko izenburu guziak itzultzaleak emanak dira.

Hizki nagusi ala ttipietan ezta San-Simungo dukearen idazkia aldatu: hala nola
“Errege” beti hizki nagusian aipatzen delarik orduan bizi den Frantziako errege,
gehienean Luis XIV-garrena, zenbait aldiz dukea idazten ari den urteetako eta
aitzinekoaren ondoko Luis XV-garrena, dukeak, 1750-an hilik, orhoitzapenen zati
gehiena XVIII-garren mendean izkiriatua baitu. Molde berean “Erregina”
Frantziakoa; bertze monarka guziek hizki ttipia dute, salbu bakar bakarrik
“Emperadoreak” (Austriakoak).
Gorteko eta erret-familiako eta jendakiakoetan, jakin behar da nor diren:
“Monseigneur”: Luis XIV-garrenaren seme bakarra, “delfina” beraz, tronuratu gabe
hil zena 1711-an;
“Monsieur” Erregeren anaia bakarra, Orléans-ko dukea, “Madame” hunen
bigarren emaztea, “Prinzesa palatinarra”;
“Chartres-ko duke Jauna”: horien seme bakarra, Luis XIV-garrena hil
ondoan Frantziako Erreient beharra, aitaren izenarekin (“Orléans-ko duke Jauna”
orduan);
“Anderauren handia”, Montpensier-ko Anderaurena: Luis XIV-garrenaren
lehen gusia;
“Burgoñako duke Enejauna”: Monseigneur-en seme zaharrena, hau hil-eta
1711-an, “Delfina” edo “Jaun Delfina”;
“Burgoñako dukesa Anderea”: Saboiako dukearen alaba, molde berean
1711-az geroztik “Andere Delfina”;
“Anjou-ko duke Jauna”: Monseigneur-en hirur semetan bigarrena,
Espainiako errege hautatua 1700-ean, Filipe V-garrenaren izenarekin;
“Berry-ko duke Jauna”: Monseigneur-en heren semea;
“Maintenon-go Anderea”: bere izenez “Françoise d’Aubigné”, Scarron-en
ganik alhargundurik, Luis XIV-garrenaren bigarren emaztea, gordeki ezkondua, ez
erregina;
“Prinzesa Andereak”: Luis XIV-garrenaren alaba baxtartak, legeztatuak;
Maine-ko dukea eta Tolosako kondea: Luis XIV-garrenaren eta
Montespan-go Anderearen seme legeztatuak;
“Printze Gizandia” (“le héros”): Condé-ko printzea, Luis-XIII-garrenaren
erreinuan eta gero gerla irabazlea Espainiaren kontra, erret-odoleko lehenbiziko
printzea;
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“Printze Jauna”: aitzinekoaren ondotik Condé-ko printzea;
“Duke Jauna”: Printze Jaunaren semea, gero hunen semea, Luis XVgarrenaren lehen minixtro izana;
Vendôme-ko dukea: Henry IV-garrenaren izen bereko seme baxtartaren
semea.
Apezpiku eta arxapezpiku guziak bere apezpikugoako hiri nagusitik
izendatzen dira: “Meaux-ko Jauna” Bossuet da, “Cambray-koa” Fénelon, eta
bertze…
“Jaun Handia” ezkutari nagusi edo handiaren izen ohitua zen.
“Fagon”: Luis XIV-garrenaren mediku lehena.
J.-B. O.
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I
Azken phindarrak
(1695-1701)
1695
Tolosako kondea, Erregeren seme legeztatua, Bretainiako
gobernamendura izendatua.
Erregek, bere haur naturalen handitasunaren azkartzeaz osoki
hartua, eman berriak zauzkon Tolosako kondeari amiralgoako ofizioak
hunen eskuetan ukan zezazkeen aipamen, larderia eta abantailak oro.
Bazuen aspaldi emana zaukola, Roquelaure-ko duke oraikoaren aita hileta, Guienako gobernamendua; eta, gaztaroan, Lorge-ko marexalak
ukanak zituen hango manamendua eta kargu-sari guziak, ezpaitziren
geldituak, Humières-ko marexalaren heriotzeak sortu zuen izendatze
iturriaren bidez, Lorrenako gobernamendua ukan zuenean baizik, errana
dutan bezala. Chaulnes-ko dukeak zuen biziki aspaldidanik Bretainiako
gobernamendua, eta han biziki maite zuten. Gobernamendu horri lotua
zen probinziako amiralgoa, balio ezin handiagoa zuena. Deusik etzen
hobeki zoakonik Frantziako amiral bati berari horren lotzea baino, eta
lurburu zabal, hiru aldetarik itsasoak mugatzen duen hortako
gobernamendua baino. Erregek hori gogoan ukan zuen beraz hanbat
lehiarekin nun Monsieur-ri hitzemana baitzaukon hustera jinen zen
probinziako lehenbiziko gobernamendua, Chartres-ko duke Jaunari
emaiteko, eta hitza printze horren ezkontzeko araz emana zena zen.
Chaulnes-ko Jauna zahartua zen et biziki lodia; Errege Tolosako
kondearendako Bretainiak, husteaz, ihes egin zezon beldurretan zen, eta
deliberatu zen, horri aitzin egiteko, bi gobernamendu horien aldizkatzera.
Chaulnes-ko dukeari gauzaren eztitzeko, hortan oro galtzen baitzuen, et
Chevreuse-ko dukearen atheratzeko, maite zuelakotz, bere egitekoak
ezarriak zituen izaite gaixtotik, hetan jakindun zelako ustearen bortxaz eta
errekaratua zuten xede zabalenaz, Erregek eman nahi ukan zauzkon aldi
berean Guienako ondo-iraupena, Chaulnes-ko dukearen iloba, adixkide
eta ondokoari bezala, eta horren izen berarena, ordaindua baitzauzkon
ontasun guziak ezkontzako kontratuaz, erran nahi baita hortarik sortuko
zen bigarren semeari, bera haurrik gabe hiltzen bazen ere, eta eztu behin
ere ukan.
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Erregek goiz batez Chaulnes-ko dukea bere gabinetean sarr-arazi
zuen, ahal ukan zuen bezain ontsa pirula urreztatu, eta bizkitartean nagusi
bezala bururatu. Chaulnes-ko Jaunak, hatzemana eta azken haserrean,
etzuen ukan ihardesteko indarrik. Obeditzea baizik etzuela erran zuen, eta
berehala athera zen Erregeren gabinetetik, nigarra begietan. Joan zen ordu
berean Parisera, eta Chevreuse-ko dukearendako erasia gorrian hasi,
hortan osoki sartua zela ezpaitzuen dudan emaiten, eta behar bada
Erregeri emana zaukola asmamen bat beretako hoin baliagarria. Egia zen
bizkitartean Chevreuse-ko dukeak ez dukesak etzutela deusik jakin ukana
Chaulnes-ko Jaunarekin batean baizik.
Hunek etzituen ez iloba gizona ez anderea ikusi nahi ukan, et
Chaulnes-ko Anderea, Bretainian erregina izaiten hain jarria, eta han hura
ere hain minki maitatua, senarra baino gehiago ere haserretu zen. Ez batek
ez bertzeak etzuen bihotz-mina gorde, hainbertzetarano nun erran
bainaukon Chaulnes-ko duke Jaunari komplimendurik enaukola batere
eginen, eta guziak ekarriko nauzkola Chevreuse-ko Jaunari. Besarkatu
ninduen eta horrela harendako senditzeaz eskertzen ninduela erakusterat
eman. Luzaz ari izan zen bat eta bertzearen bakeratzen. Azkenean,
Beauvillier-ko Jaunak eta guzien bertze adixkide batzuek galdea ukan
zuten Chaulnes-ko Jaun-Anderen ganik Chevreuse-ko Jaun-Andereen
ikustea othoi onhar zezaten. Ikustaldia egin zen, eta biziki idorki onhartua
izan. Behin ere etzizeen gogotik ekhendu ahal izan Chevreuse-ko Jauna
etzela aldizkatze hortako jeusetan barne izan, eta behin ere ez hark ez
Chevreuse-ko Andereak etzituzten haien aldera Chaulnes-ko JaunAnderen hormak urt-arazi.
Bretainiarrak etsipenean izan ziren: orok erakutsi zuten bere
eskutitz, nigar eta elhealdietarik; Parisen zen jende guzia etzen Chaulnesko hoteletik higitu, ohian baino jarraipen gehiagorekin ere; eta Chaulnesko Jaun-Andereak, maitasun hoin bihotz onekoaz hunkiak, gero’ta
barnago doluminetan ziren. Etziren bat ez bertzea konsolatu eta etzuten
urrun ereman. Erregek etxera igorri zauzkon, Versailles-en, Frantziako
hirur haurrak, eta, jarraibide beraz, etzuen nehork haien ikustera joaitetik
bere burua baztertu: komplimenduak hartu zituen jendetasun trixte
batekin; etzuen gortelaria gizon doluz hartuaren gordetzerat utzi, eta
Pariserat ihes egin zuen arratsean berean.
Gauza agertua izana zen Erregeren jeikitzetik landa. Monsieur-k,
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biziki berantago atzartzen baitzen, bere erridauaren baztertzean jakin
zuen, eta ezin gehiago xixtatua izan zen. Tolosako konde Jauna jin
zizakon ordu berean berak erraitera. Hitza moztu zaukon, eta, jeikitzeko
zuen jende ainitzaren aitzinean: “Erregek, erran zaukon, eskaintza ederra
egin dautzu hor; erakusten du zenbat maite zituen, baina eztakit hea
politika onari batzen denez.” Monsieur joan zen egun berean Erregeren
baitara, ohi zuen bezala Konseiluaren eta mahi-jartze ttipiaren artean,
haren gabinetean bakarrik. Hor etzituen erasiak atxiki ahal ukan aldizkatze
bortxatu batez enganatu zuelako, hutsaldi hurbildu bat eta Chartres-ko
duke Jaunarendako Bretainiako gobernamenduaren eskuratzea aitzintzen
baitzituen. Erregek, xedea alabainan hori ukana baitzuen, bere burua
erasiatzera utzi zuen, gogoan zuena eginik askietsia. Monsieur-en omore
gaixtoa jasan zuen nahitara: bazakien nola bakera. Lorrena-ko zaldunak
egin zuen ohiko atheraldia, eta jokoko eta Saint-Cloud-ren edertzeko diru
zenbaitek laster ezabatu zuen Bretainiako gobernamenduko griña.
Fénelon Cambray-ko arxapezpiku izendatua
1. Nor zen
Fénelon ethorki oneko gizon bat zen deusik etzuena, eta, bere
baitan izpiritu ainitz sendituz, eta izpiritu mota sartzale eta loriagarri
hartarik, talendu, garazia eta jakitate ainitzekin, handi-nahi ainitz bazuena
ere. Luzaz joa zuen athe guzietan, idek-araztera heldu ahal izan gabe.
Jesuisten kontra khexu, hara hel egina baitzuen lehenik, bere estatuko
garazien nagusietara bezala, eta haiekin ezin hartuaz gibeleratua,
jansenistetara itzuli zen, hauen ganik athera uste zituen izpiritu eta
aipamenaren bidez, gaitzetsia zuen fortunaren dohainer alde egiteko.
Ephe aski luzea eman zuen lehen urratsen egiten, eta gero heldu zen jende
gotor zenbaitek egiten zituzten aphairu berezietan izaitera, astean bat edo
bietan, Brancas-ko dukesaren etxean. Eztakit hea xorrotxegia iduritu
zizeenez, ala haiekin zauririk baizik elgarrekin jasaiteko jeus etzen jende
bautzuekin baino bertze nunbait iziatea hobe uste ukan zuenez; baina
apurka apurka haiekin zuen lotura hoztu zen, eta, San-Sulpizio inguruan
itzulikatuaren bortxaz, han hartarik esperanza hobea zuen bertze baten
egitera heldu zen. Aphez lagundia hori agertzen hazia zen, eta, Parisko
parropia bateko semenariotik, hedatzen. Jakingabeak, ofizioko urratsen
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ttipiak, edozein gerizapenik gabe izaiteak, eta mota edozeinetan zerbait
hautuko jenderik ez ukaiteak, gogora ekarri zeen Erromari eta hango
eredu guzier itsuki obeditzea, jansenismotzat edukia zen guzitik urruntze
handi bat, eta apezpikuen meneratze bat ainitz diozesetan bat bertzearen
ondotik galdegin-arazi zituena. Prelateri leku biziki baliagarri bat iduritu
zizeen, berdin beldur baitziren gortearen dotrinako aieruen gatik, eta
jesuisten menean izaitearen, haien baitan sartu orduko uztarri-pean
ezartzen baitzituzten, edo atherabiderik gabe galtzen: hala nola nun
sulpiziar horiek biziki laster hedatu baitziren. Nehor etzen hetan Fénelongo aphezarekin edozeretaz erkidatzean sar zaitekeenik: aurkitu zituen
beraz hor errex lehena izaitekoa eta bere aldian gerizatuak izaiteko haren
aitzinatzea abantail zuketen gerizatzaleak. Debozioneak, oro ororena
egiten zena, eta dotrinak, haienarenera moldatu zuena uzten zituenen
artean bildua zukeen uherra ahapetik ukatuz, lilluragarriak, garaziek,
eztiak, izpirituko sarkortasunak batzorde berri horren adixkide mina
bilakatu zuten, eta aspaldidanik bilatzen zuena aurkitu zuen han, haiekin
bat zaitekeen jendeak, eta haren eremaiteko ahala eta nahia bazituztenak.
Gertaldien aiduru, artha handiz ari zizeen, alta bere xedendako haien
artean jartzea bezain gauza hertsira ekarria izan gabe, eta beti ari zen
ezagutza eta adixkide bila. Izpiritu aphaina zen, jende botheretsuenetarik
langile eta morroinetarano gustatua izaitea bilatzen eta nahi zuena, eta gai
hortan zituen talenduek gutiziak osoki laguntzen zauzkoten.
Ordu hartan, oraino ilunbean, Guyon Andereaz mintzatzen
entzun zuen, geroztik hainbertze harrabots egin duena munduan nun
sobera ezaguna baita hemen bereziki hartan gelditzeko. Ikusi zuen: bere
izpiritua elgarri gustatu zizeen, zuten ezin erran hark hartu zeen. Eztakit
ontsa argiki elgar entzun zutenez sistima hartan eta gero haien ganik
sortzen ikusi zen hizkuntza berri hartan; baina elgarri hala sinets-arazi
zuten, eta bien arteko lotura egin zen. Nahiz orduan hura baino
ezagunagoa, etzen bizkitartean oraino biziki hala, eta jendea etzizakon
haien batasunari ohartu, nehor ezpaitzen hetaz axolatzen, eta SanSulpiziok berak etzuen jakin.
2. Frantziako haurren erakasle eta apezpiku
Beauvillier-ko dukea Frantziako haurren gobernari bilakatu zen,
gogora eman gabe, berak ez nahian bezala. Dirutzetako konseiluko
buruzagi izana zen, Villeroy-ko marexala hil zenean, Erregeren estimu eta
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konfienxiaz. Konfienxia hori halakoa izan zen nun, Moreau salbu, jantzizaingoako lehen mutil izaitetik Burgoñako duke Jaunaren lehen
gambarazain egin zuena, Beauvillier-ko dukeari utzi baitzaukon erakaslen
hautu osoa, eta printze gazte horren bertze mutil guziena, zer eta nola
ihardoki bazuen ere. Erakasle baten hautatzeko nekean, San-Sulpiziora hel
egin zuen, aspaldidanik han kofesatzen baitzen, eta biziki maite eta
gerizatzen baitzuen. Jadanik entzuna zuen Fénelon aphezaz laudoriorekin
mintzatzen; espantu egin zaukoten hunen debozioneaz, izpirituaz,
jakitateaz, talenduez: azkenean eskaini zaukoten. Ikusi zuen, loriatua izan
zen, erakasle egin zuen. Doi-doia hala izan zeneko, senditu zuen zer
balioa zuen fortunaren egiteko bidean ezarri berria zuenaren osoki
beretzeak, eta ere haren suhi Chevreuse-ko dukearen, hunekin bat baitzen,
eta biak Erregeren eta Maintenon-go Anderearen konfienxiako gorengorenean. Hori ukan zuen lehen egitekoa, uste zuenaz hanbat urrunago
heldu baitzen hortara, nun biziki laster haien bihotz-izpirituen jabe
bilakatu baitzen, eta arimen bidari. Maintenon-go Anderea bazkaltzen zen
beti astean behin edo bietan Beauvillier edo Chevreuse-ko hotelean,
borzkarren bi ahizpa eta bi senarren artean, xilintxa mahian, inguruan
mutilik ez ukaiteko eta bortxarik gabe elhekatzeko. Saindutegi bat zen
gorte guzia oinetan zadukana, eta hartan Fénelon azkenean onhartua izan
zena. Maintenon-go Anderearen baitan ukan zuen abantzu bi dukeenean
ukana zuen bezenbat ondorio on; haren izpiritutzeak loriatu zuen. Gortea
berehala ohartu zen aphez zoridunaren gaitzeko urratser, eta haren
ondora lehiatu. Baina libro eta oso-osoa xedetan hartua zuenari izaiteko
gutiziak, eta oraino dukeen eta Maintenon-go Anderearen gostuko ez
izaitearen beldurrak, bizi molde berezi eta biziki baztertuko gogoa
baitzuten, xumetasunez eta erakasleko ofizioaz erredola egin-arazi
zaukoten, eta bereganatuak zituen eta atxikimendu hortan edukitzeko
hanbat abantail zuen jende bakarrer oraino maitatuagoa bilakatu zizeen.
Artha horien erdian, etzuen Guyon Andere bere adixkide ona
ahazten; jadanik goretsia zeen bi dukeeri, eta azkenean Maintenon-go
Andereari. Erakarria zeen ere, baina nekez bezala eta ephe batzuendako,
osoki Jainkoan zen emazte bat bezala, xumetasunak eta behamenaren eta
bakartasunaren amodioak muga hertsienetan bazadukana, eta oroz
gainetik ezaguna izaitearen beldur zena. Hunen izpiritua ezin gehiago laket
izan zizakon Maintenon-go Andereari. Herabealdiek, lausengu arinez
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artekatuek, irabazi zuten. Debozioneko gai batzuetan entzun nahi ukan
zuen. Hortara ekar-arazten lanak izan ziren: Maintenon-go Anderearen
atsegingarriari eta bertuteari amor eman bezala zuen, eta sare hoin ontsa
josiek hartu zuten. Holakoa zen Fénelon-en izaera Cambray-ko
arxapezpiku bilakatu zenean, eta bere buruaren mirets-araztea bururatu
zuenean benefizio handi hortara urrats bat ez eginik, aldi berean abadia
eder bat itzuli zuelarik, erakasle izan zenean ukana zuena, eta, Cambrayrano, ukan zuen ontasun bakarra. Cambray-ren ukaitearen bilatzetik bere
burua zaindua zuen: handi-nahizko phindar ttipienak eraikuntza guzia
barreatuko zaukon, eta gainera nahi zuena etzen Cambray.
Emeki emeki beretuak zituen Guyon Andereak egina zuen artalde
ttipiko ardi hautatu zenbait, etzituela bizkitartean profetesa horren
bidamen-pean baizik bideratzen. Mortemart-ko dukesa Chevreuse eta
Beauvillier-ko dukesen ahizpa, Morstein-go Andere lehenbizikoaren alaba,
baina oroz gainetik Béthune-ko dukesa, ziren gotorrenak. Parisen bizi
ziren, eta Versailles-rat ez biziki jiten gordeka eta ephe labur batzuendako
baizik, Marly-ko bidaietan, Burgoñako duke Jauna ezpaitzen oraino hara
joaiten, beraz hunen erakaslea ere ez, Guyon Andereak hunen etxera
Paristik atheraldi batzu egiten zituenean, eta han andere horier
erakaspenak emaiten. Gixungo kondesak, Noailles-ko dukearen alaba
zaharrenak, bizia gortean zeramana, ahal bezenbat handik ihes egiten zuen
mana hortaz baliatzeko. L’Echelle eta Dupuy, Burgoñako duke Jaunaren
ukondoko aitoren-semeak, hor onhartuak ziren ere, eta horrek guziak
fagore horier gatz berri bat ekartzen zeen segeretu eta mixterioan.
Cambray aire gaixto ukaldi bat izan zizakon artalde ttipi horri
guziari. Bazakusaten Parisko arxapezpikua hondamenera zoala: guziek
Paris zuten nahi, eta ez Cambray, baserriko diozesa bezala gaitzesten
zutena, han egoiteak, noiztenka huts egin etzaitekeena, bere artzainaz
gabetuko baitzituen. Parisek aphezeriaren buruan ezarriko zuen, eta
konfienxia berehalako eta iraunkor batean, jende guziak harekin kondu
atxiki beharko baitzuen, eta eremanen han Guyon Anderearen eta hunen
dotrinarendako ondorio onekin guziaren egitera menturatzeko heinera,
oraino bere artean segeretuan atxikia baitzuten. Dolua barna ukan zuten
beraz munduko gaineratekoak fagore argienarendako zadukanaz, eta
Gixungo kondesa sumindu zen nigarren ezin gordetzerano. Prelat berriak
etzituen ahatziak itxura gehiena egiten zuten prelatak, hauk, bere aldetik,
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hauteste bat bezala hartu baitzuten hartaz hurbilduak izaitea. Frantziako
haurrak izan ziren ikusle; Maintenon-go Anderea han izan zen bere gorte
ttipi hertsi barnekoarekin, gomitaturik nehor, eta atheak hetsirik gorte
egiteko lehiari.
Prinzesak kalapitan
Zenbait egun berantago, Marly-ko bidaia bateko izan ginen,
enetako lehena izan zena, eta han ikuskari berezi bat gertatu zen. Erregek
eta Monseigneur-ek bazadukaten bakotxak mahi bat ordu eta leku berean,
goiz eta arrats: andereak han banakatzen ziren fazoinik gabe, Conti-ko
printzesa Anderea Monseigneur-enean zen beti, eta hunen bi ahizpak beti
Erregerenean. Baziren barne bereko izkina batean borzpasei mahigaineko,
han, fazoinik gabe ere, jartzen baitziren noiz batzu noiz bertzeak, baina
mahiburuko nehor gabe. Erregerena saloin handitik hurbilago zen,
bertzea leihoetarik eta athetik, Errege, bazkaritik landa, handik baitzoan
Maintenon-go Anderearen egoitzara, hau orduan usu Erregeren mahian
bazkaltzen zelarik, hari buruz buru jartzen (mahiak errondak ziren), ehoiz
hartan baizik ez jaten, eta beti bakarrik bere egoitzan auhaltzen. Gauzaren
argitzeko, margo hori agerian eman behar zen.
Printzesak etziren biziki arinki baizik baketuak, gorago ikusi den
bezala, eta Conti-ko printzesa Anderea barnetik biziki omore gaixtoan
Monseigneur-en gostuaz Choin-saren dako, jakin gabean ukan
etzezakeena, eta hortaz den gutieneko ezaugarririk emaitera ez
menturatzen. Monseigneur ihizin zen bazkari batez, eta haren
mahiburuko Conti-ko printzesa Anderea, Errege jostatu zen Dukesa
Anderearekin kitzikan eta behin ere uzten etzuen larritasun hartarik
athera, harekin, kompainiaren ustegabean, olibetan jostatzeko. Horrek
zanka batzu edan-arazi zauzkon Dukesa Andereari; Erregek bat edo biga
edaten balitu bezala egin zuen, eta josteta horrek iraun zuen fruiturano eta
mahitik atheratzerano. Errege, Conti-ko printzesaren aitzinetik iragaitean
Maintenon-go Anderearen egoitzara joaiteko, behar bada ikusi zaukon
seriosaz hatzemana, erran zaukon aski idorki haren larritasuna etzoala
ontsa haien mozkorreriarekin. Printzesak, zimikatua, Errege joaitera utzi
zuen; gero, Châtillon-go Anderearengana itzuliz, bakoitza ahoaren
xahutzen ari den harat-hunateko ordu hartan, erran zaukon nahiago zuela
izan larri ezinez-eta arno zaku, entzutera emanez ahizpek duela guti
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eginak zituzten aphairu apur bat luzatu zenbait. Hitz hori Chartres-ko
dukesa Andereaz entzuna izan zen, ihardetsi baitzuen aski gora, bere
mintzo urri eta ikharatuaz, nahiago zuela izan arno zaku piltzar zaku
baino: hortik entzunez Clermont eta gorputzaren zaintzaletako bertze
aitzindari zenbait, haren gatik batzu haizatuak izanak baitziren, bertzeak
urrunduak. Hitz hori hain bortitza izan zen nun ezpaitzuen erantzunik
ukan, eta ordu berean Marly-ra laster egin baitzuen, eta hortik Parisera eta
orotara. Dukesa Andereak, ontsa garazia eta izpiriturekin, baitu kantu
gazituen egiteko antzea, egin zituen bitxiak doinu hortan berean. Conti-ko
printzesa Andereak, etsipenean, etzuen jakin zer bilaka. Monsieur,
nahaskerietako erregea, huntan sartu zen bi aldetarik azkarregia iduritu
baitzizakon. Monseigneur hor sartu zen ere: auhaltzera eman zeen
Meudon-en, hara Conti-ko printzesa bakarrik joan baitzen, eta
lehenbizikoa heldu; bertze biak Monsieur-k ekarri zituen. Guti mintzatu
ziren elgarri, dena agor izan zen, eta orotan joanak ziren bezala itzuli
ziren.
Urte azken hori ortzitsua izan zen Marly-n. Chartres-ko dukesa
Anderea eta Dukesa Anderea, Conti-ko printzesa Anderearen hastioz
elgarretaratuagoak, eman ziren, ondoko bidaian, aphairu motz batean,
Errege etzan-eta, Chartres-ko dukesa Anderearen gambaran jauregian.
Monseigneur jokoan berant ari izan zen saloinean. Bere egoitzarakoan,
printzesenera igan zen, eta aurkitu zituen pipatzen zaintzaleria suizeko
goaita lekura bila igorriak zituzten pipa batzuekin. Monseigneur-ek,
ondorioak ikusi baitzituen usaina hedatzen balitz, joko hori utz-arazi zeen;
baina kheak salatuak zituen. Erregek egin zeen biharamunean zehatzaldi
bat latza, hortik Conti-ko printzesa Anderea irabazle athera baitzen.
Bizkitartean aharra horiek ainiztu ziren, eta Errege, uste baitzuen bere
baitarik geldituko zirela, aspertu zuten, eta, arrats batez Versailles-en, bere
gabinetean zituelarik auhari ondoan, mintzatu zizeen biziki azkarki, eta
bururatu erranez, gehiago horiek aipatzen entzuten bazituen, bazituztela
bakotxak hara luzaroko igorriko zituen bere baserriko etxeak, eta han
biziki ontsa aurkitu zituela. Mehatxuak ukan zuen bere ondorioa,
berritzuli ziren sosegua eta jendetasuna, adixkidetasunaren ordainez.
*
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1696
Guyon Anderea Saint-Cyr-tik haizatua eta Bastillan hetsia
Cambray-ko arxapezpiku berriak, bitartean, bere burua laudatzen zuen
Maintenon-go Anderearen baitan zituen ondorio onez: hortik hartzen
zituen esperanzak, hoin laguntza onekin, handiak ziren, baina uste ukan
zuen etzezazkeela gogoan zuen xedera segurki ereman haren izpirituaz
osoki jabetzea bururatu gabe. Godet, Chartres-ko apezpikua, lotura
minenez atxikia zizakon: Saint-Cyr-ko diozesaria zen, hango bidari
bakarra, gainera Maintenon-go Anderearena; haren bizi moldeak, dotrina,
debozionea, apezpiku eginbideak, guziak ezin erasiatuak ziren; Parisera
etzituen bidaia labur eta bekan batzu baizik egiten, San-Sulpizioko
semenarioan egonez, bekanago oraino agertzen gortean, eta beti ximixta
bezala, Maintenon-go Anderea luzaz eta usu ikusten zuen Saint-Cyr-en,
eta bertzela nahi zuen guzia eskutitzez egiten. Aurdikitzeko etsai bitxia
zen beraz hor; baina zenbat lotua bazen ere, zuen itxura baserritarrak
Fénelon segurrean ezarri zuen: hala uste ukan zuen haren begitarte luze
gaizki garbitu, hezur eta larru, dena sulpiziarraz, ibilera xoilaz, itxura
zozoarenaz, eta aphez aphal batzuekin baizik loturarik ez ukaiteaz. Hitz
batez, ezagutza eta talendu gabeko, izpiritu gutiko eta jakitate laburreko
gizon bat zela uste ukan zuen, Saint-Cyr-en haren diozesan gertatzeak
eremana zuena zen lekura, bere egitekoetan ithoa, laguntzarik gabe, ez eta
bertze ezagutzarik. Gogo hortan, etzuen dudatu laster behaztopa-araziko
zuela Guyon Anderearen izpiritutze berriaz, jadanik Maintenon-go
Andereak hain gostukoa zuenaz: etzen jakin gabe etzela berritasun mota
orotara sendikaitz, eta hortarik uste ukan zuen Chartres-ko Jaunaren
itzulipurdikatzea, Maintenon-go Andereak ikusiko baitzuen eta gaitzetsiko
hunen jakingabea gauzen ez ikusteko haren ganik baizik.
Helburu hortaratzeko, ari izan zen Maintenon-go Andereari
Guyon Anderea Saint-Cyr-en sarr-arazi behar zuela sinets-arazten, han
ukanen baitzuen hunen ikusteko eta barnatzeko astia Chevreuse-ko edo
Beauvillier-ko hoteletako bazkalondo labur eta bekanetarik osoki bertzela.
Hortara heldu zen: Guyon Anderea Saint-Cyr-era joan zen bizpahirur
aldiz; gero, Maintenon-go Andereak gero eta gehiago laket baitzizakon,
han etzan-arazi zuen, eta batetik bertzera, baina hurbilduz, egonaldiak
luzatu ziren, eta, bere aithorrez bilatu zituen ikasle bilakatzeko gai
zizazkon jendeak, eta ukan. Laster Saint-Cyr-en agertu zen artalde ttipi
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osoki berezi bat, hunen erranak eta izpiritutzeko hizkuntza azkarki arrotz
iduritu baitzizazkon etxeko gainerateko guziari, eta gero laster azkarki
bitxi Chartres-ko Jaunari. Prelat hau etzen hurbilik ere Cambray-ko
Jaunari iduritua zizakona: biziki jakintsuna zen eta oroz gainetik theologari
barna; horrekin izpiritu ainitz; baziren haren baitan eztitasuna,
bermetasuna, garaziak ere; eta, ustegabekoena zena, bere ofizioan hazia
zen eta haren zolatik behin ere atheraia etzen gizon baten baitan, halakoa
zen gortearen eta jendearendako nun gortelari xorrotxenek lanak ukanen
baitzituzten hari jarraikitzen, eta baitzuketen haren erakaspenez
baliatzekoa. Baina antze hori bertzendako barnean gordea zuen,
ezpaitzuen ehoiz egiazko beharrik gabe baliatzen: abantail nahi gabeak,
debozioneak, eskugarbitasun arraroak abantzu guziak ekentzen zauzkon,
eta Maintenon-go Andereak, harekin zen heinean, oro antolatzen zuen.
Dotrina arrotz hori usnatu zueneko, haien izpirituaz eta zuhurtziaz
segur zen Saint-Cyr-ko bi andere han onhar-arazi zituen, Maintenon-go
Anderearen baitan indar ukan zezaketenak. Hautatu zituen oroz gainetik
osoki bereak, eta erakaspen ona eman zeen. Jarraile gartsu berri horiek
loriatuak eta emeki emeki xoratuak iduritu zuten hastapenean. Bertze nor
nahi baino gehiago lotu ziren bere bidari berriari, hunek, haien izpiritua
eta etxean zuten aipamena sendituz, bere burua laudatu baitzuen hetaz
jabetzeak xedetan zuena zabalduko zaukolakoan. Eman zen beraz ere
nexkato horien osoki beretzeari: bere ikasle maitatuenak egin zituen;
gogoa ideki zeen, haren dotrinaz baliatzeko eta etxean gusta-arazteko ahal
gehiena zuketener bezala. Andereak eta Cambray-ko Jaunak, bere
aitzinatzeak jakin-arazi baitzauzkon, irabazte zuten, eta artalde ttipia
lorietan zen. Chartres-ko Jaunak, hunen baimenaz baitzen Guyon
Anderea Saint-Cyr-en sartua eta han kampotik etxekandere bilakatua,
egitera utzi zuen. Begiaz jarraikitzen zizakon: bere andere onetsiek
salatzen zaukoten dotrinaz eta debizionezko urratsez ikasten zuten guzia
xuxen; guziaz osoki jakindun jarri zen, ikertu zuen xeheki, eta, ordu zela
uste ukan zuenean, jauzi.
Maintenon-go Anderea bitxiki ustegabetua izan zen bere
erakaspen berriaz ikasi zaukon guziaz, eta oraino gehiago bere bi fidatuen
ahotik erakutsi zaukonaz eta izkirioz ezarria zutenaz. Maintenon-go
Andereak galdeztatu zituen bertze ikasle batzu: hauen ihardestetarik ikusi
zuen, bere erakasle berriaren konfienxian guti edo aski onhartuak izanez
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eta guti edo aski ikasiak, guzia helburu berera zoala, eta helburu hori eta
hortarako bidea azkarki ohi ez bezalakoak zirela. Horra ontsa dolutan, eta
gero urrikitan: Cambray-ko Jaunari mintzatzera deliberatu zen. Hau,
ezapaitzuen hoin ikasia zelako aierurik, nahasi zen eta aieruak handitu
zituen. Bapatean Guyon Anderea Saint-Cyr-tik haizatua izan zen, eta
etzen han erakatsia zuenaren den gutieneko hatzen ezabatzera baizik indar
egin. Neke ainitz ukan zuten: andana bat lilluratua zuen, hari eta haren
dotrinari zinez atxikirik izanak, eta Chartres-ko Jauna hortaz baliatu zen
pozoin horren lanjer guziaren sendi-arazteko eta Cambray-ko Jaunaz
azkarki mesfida-arazteko. Holako nahigabeak, eta hoin ustegabekoak,
burxoratu zuen, baina ez aurdiki: izpirituz baliatu zen, miztikako
buruzagiez, estriboetan xut egoiteaz; adixkide handienek lagundu zuten.
Chartres-ko Jaunak, Maintenon-go Anderearen izpirituan eta
konfienxian bermeki azkarturik askietsia, etzuen nahi ukan gizon
hainbertze lagundu bat hoin laster bultzatu; baina haren penitenta,
lezearen hegira eremana izanik zimikatua, gero eta gehiago hoztu zen
Cambray-ko Jaunaren aldera eta gero eta gehiago khexatu Guyon
Anderearen kontra. Jakin zen jende ikusten azpiz jarrikitzen zuela Parisen:
debekatu zizakon zigor hain handien azpian nun gehiago gorde baitzen,
baina ontsa gordeka dotrinatzetik ezin begiratuz, ez eta artalde ttipia
zatika haren inguruan bilduz, leku ezberdinetan. Jarraikitzeko hartu zen
behatze ezin handiagoak egin zuen, hatzik nehun ez aurkituz, etzela dudan
eman Parisera sartua zela, eta, bilatzearen bortxaz, nun zen uste ukan zen,
auzoetarik jakinik athe hura hauk gabe idekitzen etzen mixterio batzu.
Argitu nahi izan zen: ogia eta baratzekariak zeramatzan sehi bat hain
hurbildik jarraikia izan zen eta hain trebeki nun hunekin sartu baitziren.
Guyon Anderea aurkitua izan zen eta ordu berean Bastillara eremana, han
ongi arthatzeko manuarekin, baina ikustera, izkiriatzera, eta jende berri
edozeinen onhartzera uzteko debekatze gogorrenekin. Ortzi ukaldia izan
zen Cambray-ko Jaunaren eta hunen adixkideendako, eta artalde
ttipiarendako, ezpaitzen hau gehiago baizik bildu.
Scarron Anderea, Maintenon-go Andere izan beharra, Labriteko hotelera nola heldu zen.
Scarron Anderea, ederra, gaztea, galanta, alharguna eta miserian,
bere adixkidek Labrit-eko hotelean sarr-arazi zuten, han ezin gehiago
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gustatu baitzizeen marexalari et hunen mahikide guzieri bere garaziez,
izpirituaz, ibilera ezti eta errespetudunaz, eta orori gustatzeko zuen arthaz
et gehienik marexalari zagokoten guzieri gorte egitekoaz. Han zen
ezagutua izan Richelieu-ko dukesaz, lehen ezkontzatik Labrit-eko
marexalaren anaia zaharrenaz alhargundua, gainera batek alaba eta
bertzeak semea elgarrekin ezkonduak baitzituzten; eta dukesa, nahiz
berriz ezkondua, marexalarekin atxikimendu minenean gelditua zen.
Marexala eta Montespan-go Jauna anaia-arreben haurrak ziren.
Etzizazkon Montespan-go Jaun-Andereak etxetik higitzen, eta han zuen
Andereak ezagutu Scarron Anderea, eta han hunekin adixkidantza hartu.
Erregeren ohaide bilakatu zenean, etzuen bere gusiaren gatik marexalak
samurtu izan nahi: gortelari on bezala, haren alderdia hartu zuen eta
adixkide hoberena eta aholku emailea bilakatu zen. Horrek zuen egin
Scarron Anderearen fortuna, ezarria izan baitzen Erregeren ganik ukan
zituen haurren gobernari, sortzetik haste. Marexalak, Pons-ko Andereaz
zer egin ez jakinez, hatzeman zuen Sublet-tar bat, “des Noyers” Estatuko
segeretariaren familia berekoa, ontasuna bazuena, eta, neskato horren
ederraz eta sortze handiaz lilluraturik, ezkondu baitzuen Labrit-ko
marexalaren ahaidegoa eta gerizapenaren gatik, eta hunek, ofizio baten
emaiteko ukan zaukon, ezkontza horren ohoretan, otsozain handiko
karguaren onharpena, Saint-Herem-ko markesak uzten zuena
Fontainebleau-ko gobernamenduaren erosteko. Otsozain handi berri hori
Heudicourt-ko Jauna izendatzen zen eta ukan zuen alaba bat Maine-ko
Jaunaren adinekoa nunbait han, zenbait urte gehiago. Scarron Andereak
onharrarazi zaukon Montespan-go Andereari haur hori har zezan
berarenekin josta-arazteko, eta hauekin hazi zen orduan estaltzen zituzten
ilunbe ‘ta segeretuan. Montespan-go Anderearen etxean agertu zirenean,
Heudicourt neskañoa beti hauen ondotik zen, eta, gortean agerian eman
zirenean, han egon zen ere. Scarron Andereak, Maintenon-go Anderea
bilakaturik, etzituen behin ere ahatzi bere fortunaren ohakoa eta Labrit-ko
hoteleko adixkide zaharrak.
Horrek zuen egin Richelieu-ko Anderea, hanbat dembora
berantago, erreginaren ohorezko andere, eta gero, konfienxiaz, Delfina
Anderearen, hunen ezkontzan, Richelieu-ko Jauna ohorezko zaldun xoil,
eta egin ere Dangeau-ko Jaunaren fortuna guzia, dukeak bere karguaren
saltzeko nahi zuenari eta nahi bezain kario ukan zuen baimenaz.
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San-Simun-ek egin-arazten dauko Rigaud-ri Rancé Trampako abadearen margo-irudia, hunen ez jakinean
1. Bazuen aspaldi, Trampa-ko Jaunarendako nituen atximenduak
eta miresmenak emaiten zautatela ezin gehiago hura zendu-eta haren
itxura begiratu ahal ukaiteko nahikaria, egin zituen liburuek haren izpiritu
eta gauza miresgarrieri iraun-araziko zaueten bezala. Zuen xumetasun
zintzoak etzuen bere buruaren margazkitzera uzteko errextasunaren
galdegitera uzten. Zerbait izana zizakon harturik koroan, medaila zenbait
eman zituena aski egitedunak; eninduen alta horrek askiesten. Bertzalde,
osoki hebaindua bilakaturik, etzen abantzu behin ere eritegitik atheratzen,
eta ez gehiago hatzeman zaitekeen lekuan aurkitzen. Orduan Rigaud
Europako lehenbiziko margolaria zen jendearen egitearendako eta
margolaritza azkar eta iraunkorreko; baina behar zizakon gizon lanez
hainbertze ithoari Pariseren uztea onharrarazi, eta ere berarekin ikusi
burua aski azkar ukanen zuenez egite baten gogoz emaiteko. Azken galde
hau, hastapenean lotsatu zuena, izan zen menturaz bertzearen
onharrarazteko bidea. Bere ederlaneko guzien gainean ezin hobea den
gizon bat hunkia izaiten da halakoa bakarra den aran izaiteaz: entseguaren
egitea onhartu zuen, eta hortarako behar zen ephearen emaitea. Gustatu
zizakon ere menturaz dirua. Azkarki gordetzen nituen, ene adinean,
Tramparako bidaiak; nahi ukan nuen beraz osoki gorde ere Rigaud-rena,
eta hitza ezarri naukon ene aldetik enetako baizik etzela ariko, segeretu
osoa atxikiko zautala, eta, kopia bat beretako egiten baldin bazuen,
baitezpada nahi zuen bezala, ilunbe osoan atxikiko zuela, urteak joanez
ikusterat uzteko baimena nik eman arterano. Enetik, mila eskudo nahi
ukan zituen eskuan itzultzean, gastu orotaz ordaindua izaitea, kaderan
postaz joaitea, egun bakar, eta itzultzea berdin. Enuen deus eztabadatu eta
hitzean hartu nuen. Urtaro lehena zen, eta harekin hitz-hartu nintzan
armadatik itzuliko nintzanean izanen zela, eta hortako guziak utziko
zituela. Aldi berean, akomeatua nintzan abade berriarekin, Maisne Jauna,
Trampako Jaunaren segeretaria eta horrara duela urteak baztertua, eta
Saint-Louis-ko Jaunarekin, zalduneriako brigadari ohia eta Erregez azkarki
estimatua, aspaldidanik horrara baztertua ere, bertze nunbait hautaz
mintzatzeko aldia ukanen baitut, ezpaitzuten nik baino gutiago nahi
Trampako Jaunaren irudia.
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Beraz Fontainebleau-tik itzultzean, enintzan gau batez baizik etzan
Parisen, han, ethortzean, Rigaud-rekin hitzarmenak eginak bainituen, eta
abiatu baitzen ni joan-eta biharamunean. Heltzean ene lagunkideak
gaztiatu nituen, eta erran naukon Trampako Jaunari ene ezagutzako
aitzindari batek bazuela haren ikusteko halako tirria, nun othoi-othoizten
bainuen onhartu nahi ukan zezan (ezpaitzuen abantzu nehor ikusten);
gaineratu nuen, hortaz emana naukon esperanzan, ethortzera zoala,
debeku azkarra bazuela eta etzuela elhealdiz aspertuko, baina so egitez
ordaindu gogo zuela. Trampako Jaunak irriño bat egin zuen bihotz onez,
aitzindari hori gauza biziki gutiko jakin nahian hatzeman, eta ikusiko zuela
hitzeman zautan. Rigaud ethorri-eta, Abade berri Maisne Jaunak eta nik
ereman ginuen goizetik egunaz abadeari lan egiteko baliatzen zizakon eta
han Trampako Jaunaren ikusten ohitua nintzan halako gabinet batera,
eritegitik jiten baitzen hara. Gabinet horrek bazuen argia bi aldetarik eta
etzuen harresi zuririk baizik, debozionezko marrazki eta lastozko alki
batzu, Trampako Jaunak hartan bere lan guziak idatziak zituen mahibulego batekin, oraino deusik gainean etzaukana. Rigaud-ek lekua nahitara
hatzeman zuen argiaren aldetik; abade Aita jarri zen Trampako Jauna
enekin jartzera ohitua zen gabineteko xoko batean, eta zorionez Rigaudek hari hurbiletik zuzen behatzeko osoki behar bezalakoa aurkitu zuen.
Hortik, handik etzela nehorez ez ikusia ez moztua izanen ontsa segur
ginen bertze leku batera ereman ginuen. Rigaud-ek osoki behar bezalakoa
aurkitu zuen egunaren eta argiarendako, eta hara ekarri zituen berehala
laneko behar ziren guziak.
2. Bazkal-ondoan, aitzineratu naukon Trampako Jaunari ene
aitzindaria. Gurekin jarri zen goizean ohartua zizakon moldean, et egon
hirur oren laurden inguruan. Mintzatzeko zuen nekea izan zizakon
solasaldian guti baizik ez sartzeko estakuru: handik joan baitzen bere oihal
aitzinetik prestatuan hetaz ontsa betea zen irudi eta gogoeten ezartzera.
Trampako Jauna, harekin egon bainintzan oraino luzaz, eta jostatua nahi
ukan baino gutiago bainuen solastatua, etzen jeusi ohartu, eta urrikitu zen
bakarrik aitzindari horren mihiko trabaz. Biharamunean, gauza bera
errepikatua izan zen. Trampako Jaunak hatzeman zuen lehenik ezagutzen
etzuen gizon batek, eta solasaldian hoin nekez sar zaitekeenak, aski ikusia
zuela, eta etzautan gozagarritasunez baizik oraino jitera uztea ezetsi. Uste
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nahi nuen gehiagokorik etzela behar izanen, eta irudiaz ikusi nuenak hori
baieztatu zautan, hanbat zizatan ongi hartua eta egitekoa iduritu; baina
Rigaud-ek baitezpada oraino egonaldi bat nahi ukan zuen, bere gogora
betegintzeko. Trampako Jaunaren ganik onhartu izan behar zen beraz,
hortaz akitua agertu baitzen, eta hastean eza eman baitzautan; baina
hainbertze egin nuen, nun bortxaz athera bainaukon, onharrarazi baino
lehen, heren ikustaldi hori. Erran zautan, gordea izaitea baizik merezi eta
nahi etzuen gizon bati, eta nehor ikusten etzuenari, hoinbertze ikustaldi
aro galtze eta irriegitekoak zirela; aldi hortako, ene aspergarritasunari eta
gompreni etzezakeen gizon baten ameskeria gerizatzen nuenari amor
emaiten zuela, etzutelarik elgar entzuten ez jeusik elgarri erraiteko; baina
bederen azken aldia izanen zelakoan eta gehiago enaukola aipatuko.
Rigaud-eri erran naukon berriz ez itzultzeko moldean egin zezan, gehiago
ukaiteko biderik ezpaitzen. Hitzeman zautan oren erdi batez ukanen zuela
xedean zuen guzia, eta etzuela berriz ikusteko beharrik ukanen. Alabainan,
hitza atxiki zuen eta etzen oren erdi osoa egon.
(…)
3. Rigaud-k lanean eman zituen egunaren gaineratekoa eta oraino
biharamuna Trampako Jauna berriz ikusi gabe, hau agurtua baitzuen utzi
zuenean heren aldian, eta nagusi-lan bat egin zuen haren beraren aitzinean
margotuz burura helduko zuen bezain betegina. Iduripena azken
zuzentasunean, eztitasuna, orekatasuna, begitartearen maiestatea,
begietako su noble, bizi, sarkorra, hain nekea emaiteko, aurpegiak erraiten
zaukon xorrotxa eta izpiritu guzia eta handia, xoiltasun hura, zuhurtzia
hura, bere arimaren jabe den gizon baten barneko bakea, oro emana zen,
penitenziaz, adinaz eta oinazez ezindu begitartea utzia etzuten
garazietarano. Goizean, harr-arazi naukon, abade Aita Trampako Jaunaren
alkian jarririk, egoneraren, jantzien eta bulegoaren beraren gatik, zen
bezala, eta joan zen biharamunean, hain ongi hatzemana eta hain
beteginki emana zuen buru baliokoarekin, zuzen ezartzeko, Parisen, oihal
neurriz handi batean eta soinaren, bulegoaren eta gainerateko guziaren
harekin batzeko.
Castries-ko dukesa, Montespan-go Anderearen iloba.
Castries-ko Anderea emazte laurden bat zen, halako bixkotxa
hutsegin bat, ezin gehiago ttipia, baina ongi hartua, eta arteko erhaztun
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batetik iraganen zena: ez uzkirik, ez bulharrik, ez kokotsik; azkarki itsusia,
beti penatua eta hatzemana iduri; horrekin begitarte bat izpirituz
phindarretan eta hitzemana baino gehiago ere bazatxikana. Oro
bazazkien: ixtorio, filosofia, matematika, jakitatezko hizkuntzak, eta behin
ere etzidurien frantzesaren mintzatzea baino hoberik bazakiela; baina
haren mintzatzeak bazituen zuzentasun bat, indar bat, elheztatze bat,
gauza arruntenetaranoko garazia bat, Mortemart-tarren berezia baizik
ezten itzuli bakar harekin. Maitagarria, jostakina, airosa, seriosa, dena
deneri emana, gustatu nahi zuenean xarmagarria, jitez atsegingarria azken
xorroxtasunarekin, behin ere hala nahi izan gabe, eta ere irrigarrikeriak jo
araziz behin ere ez ahaztekotan; mila gauzez urgulutan alderdia bazeraman
doinu zinkurinatsu batekin; abreki gaixtoa laket zizakonean, ete biziki
adixkide ona, jendetasunekoa, garaziaduna, laguntzara ekarria gehienetan;
galanteriarik batere gabea, baina izpirituko hautu nahia eta izpirituaren
maitale bere gostukoa aurkitzen zuenean; horrekin, ixtorio erraiteko antze
bat loriagarria, eta, elaberri bat han berean moldatu nahi zuenean, emaitza,
aldamen eta gozo ithurri bat balditzen zuena. Bere handieriarekin, ontsa
ezkondua zela uste zuen senarraren aldera ukan zuen adixkidetasunaren
gatik; berea zuen guzira hedatu zuen, eta bere buruaz bezain handi zen
hartaz. Haren ganik berdin ukaiten zuen eta mota orotako artha eta
errespetu.
*
1697
La Reynie-k Parisko poliziako ordarigoa uzten du
La Reynie-k, Estatuko konseilari hain ezaguna izanik, lehena, Parisko
poliziako ordarigoaren bere izaite jitez aphaletik atheratzen, eta biziki
phizukoa Erregeren konfienxia zuzenaren, gortearekin harreman beti
jarraikien, eta hetan sartzen den eta han, mila moldez, jende gotorrener
mugarik gabe zerbitzu ala gaitz egin dezakeen gauza ainitzen gatik, ukan
zuen azkenean baimena hoin kargu dorpearen uzteko, berak zuena,
hortan lehena, nobletu hetaz bete zuen berdintasunaren, xumetasunaren
eta abantail eznahiaren gatik zuzentasun zorrotzenetik baztertu gabe, ez
eta gaitzik egin ahal zuen bezain guti eta bekan baizik: bertute handiko eta
ahalmen handiko gizona zen ere, berak, hala erraiteko, egina zuen kargu
batean, jendearen herra ekarria izan behar zizakonean, guzien estimua
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ukan baitzuen. D’Argenson, errekeituetako nagusi bat, haren lekuan
ezarria izan zen. Bertze nunbait aipatzeko aldia ukanen dutan jendea da.
Monaco-ko Jaun-Andere, Valentinois-ko duke ‘ta dukesa
Monaco-ko Jaunak, aitzinago ikusi den bezala, printze
atzerritarraren lerroa ukana baitzuen semearen ezkontzaren gatik Jaun
Handiaren alabarekin, laster aurkitu zuen, eta semeak oraino gehiago,
ontsa kario erosia zutela. Valentinois-ko dukesa atsegingarria zen, ara
berean galanta, izpiritu eta bizi molde zuzen gabea ere, aurpegi biziki
izpirituko batekin; aitamen maitasunak eta gorte guziaren laudorioek
gaiztua zuten, gau-egun idekia zen etxe batean, zuen eder gehiena egiten
zaukoten garaziek harat ekarrarazten baitzaukoten gazteria distiratuena.
Senarrak, izpiritu ainitzekin, etzuen bere burua azkarrena sendi; soinneurriak eta aurpegiak eman-arazia zaukoten Goliath-en izena. Emaztearen
eta hunen etxekoen gorakeriak eta gaitzesteak pairatu zituen luzaz;
azkenean, bera eta aita horietaz akitu ziren, eta ereman zuten Valentinoisko Anderea Monaco-ra. Dolumindu zen eta aitamak ere, Indietarat
eremana izan balitz bezala. Goga daiteke etzirela bidaia eta egonaldia
airoski iragan. Baina mirak hitzeman zituen, eta urte pare bat
penitenziaren buruan, itzultzea ukan zuen. Eztakit nor izan zuen aholku
emailea; baina, bizimoldez aldatu gabe, Monaco-rat itzultzetik bere
buruaren begiratzeko bideak gogoan erabili zituen, eta, hortarako, egin
zuen izigarriko harrabotsa aitaginarrebaren kontra, salatu baitzuen ez
bakarrik berari maitasunez mintzatu zizakolako, bana bortxatu nahi
ukanik. Jaun Handiak, Armagnac-ko Andereak, hauen haurrek, haren
alderdia hartu zuten, eta eskandala handieneko harramantza izan zen,
baina jeus nehori sinets-arazi etzuena: Monaco-ko Jauna etzen gaztegaztea. Biziki gizon zuzena zen eta beti hala aipaturik izana; bazituen,
bertzalde, itsu baten bi begi handi hil, eta alabainan bi urratsetan deus
berexten etzutenak, sabel lodi muturdun batekin, izitzen zuena hain zen
izkinan aitzinatzen. Etzen oihua ttipiago izan haren aldetik eta zuen
semearenetik horrelako gaitzerraite bitxiaren kontra, eta berexkuntza
behin ere baino azkarragoa bilakatu zen.
Zenbait urteren buruan ohartu ziren haurrik etzutela, eta
Valentinois-ko Andereak, gorteko atseginetan igerika, bere familiaren
geriza-pean, bakarrik zuela bere gaitzegina gozatzen eta hetaz zela
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trufatzen. Beraz deliberoa hartu zuten: Valentinois-ko Jaunak berriz
galdegin zuen emaztea. Lehenik irri egin zaukoten hunen etxean; baina
laster jin zen eragozpena; debotak barne sartu ziren. Parisko arxapezpikua
Armagnac-ko Anderearekin mintzatu zen, eta Monaco-ko Jaunak erran
zuen goraki etzuela suhia behin ere ikusiko eta bera izanen zen leku
edozeinetan izaitea debekatzen zaukola. Hori guzia betan, gaitzeko ukaldia
izan zen: amor eman behar izan zen, eta, urtarrilaren 27-an, Armagnac-ko
Andereak, Camille printzea, hirugarren semea, lagun, eta Harcourt-ko
printzesa, ereman zuen alaba Pariserat Valentinois-ko jaunaren baitara,
han gertatu baitzen Boufflers-ko marexalsa, haren lehen gusia.
Valentinois-ko Anderea han auhaldu zen, han etzan, eta, gaizkiago dena,
han egon.
Troyes-ko apezpikuaren erretreta
Troyes-ko Jaunak ainitz jende hatzeman zuen bere bazterreratze
eder eta kuraikoaren gatik. Chavigny aipatua dutan Estatuko segeretari
zuzen haren semea zen, eta Bouthillier dirutzetako intendant nagusiaren
semabitxia. Benefizioak ukan zituen goizik, Erregeren elemosinari izan,
bilakatu, gazterik, Troyes-ko arxapezpiku. Jakitatea bazuen eta bazazkien,
gainera, aphezeriaren lurreko egitekoak ordena hortako edozeinek baino
hobeki, ondorioz abantzu aphezeriako bilzarre guzietan han zen eta
orotan distiratzen zuen. Gainera bazuen izpiritu ainitz eta, oroz gainetik,
munduko izpiritua, emaztekilako elhe arina, lagundia oneko doinua, eta
bizia gorteko eta hiriko hoberenean eta ohartuenean iragan zuen, guziez
bilatua, eta gehienik joko gotorrenean eta andere guzien artetik: berea
zuten; etzaukoten “Troiarra”, eta “aphezpiku zakurra” eta “Troiar
zakurra” baizik erraiten dirua irabazten zeenean. Bazoan noiztenka
Troyes-ra aspertzera, han, beharbezalakotasunez eta hoberik ez ukanean,
ezpaitzituen bere ofizioak egin gabe uzten; etzen ordea biziki egoiten, eta
behin itzuli-eta, ezin atheratua zen.
Bizia ordu arteo horrela zuen eremana. Bizkitartean, gogoetak jin
zizazkon atseginen uhertzera, gero jostagailuen: haier amor emaitera
entsegatu zen, haiekin eztabadatu; azkenean bizian ikasiak entzun-arazi
zaukon beti garhaitua izanen zela, bere lokarriak ezpazituen berriz ez
estekatzekotan hausten. Behin ere etzen Lorge-ko hoteleko bazkari batean
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baino alaiagoa eta lagundia hobekoa izana, Chaulnes-ko Jaunarekin eta
biziki hautuko ainitz jende handiekin, hartarik landa etzatera joan baitzen
Versailles-ra, zenbait egun aitzinean antolamenduak egin ondoan La
Chaise-ko Aitarekin. Biharamun goizean, goizeko othoitzetik atheratzean,
Erregeri galdegin zaukon entzunaldi ordu bat, eta ukan zuen gabinetean,
meza aitzin. Hor bere kofesioa egin zuen lañoki: Erregeri aitortu zaukon
baztertzeko eta penitenziako zuen beharra, eta etzuela hortako indarra
behin ere ukanen munduari estakuru zenbaitez atxikia izanen zeno.
Aitzinera eman zaukon Erregeri bere apezpikugoaren uztea, eta erran,
nahi baldin bazuen zorionez bete, Chavigny-ko aphez ilobari emanez
eginen zuela, adin ona baitzuen, eta oraino mereximendu, jakitate eta
bertute gehiago; lagunduko zuela hastapenetan errotik ezagutzen zuen
diosesa baten gobernatzen; Troyes-en bere etxera erretiratuko zela,
harekin uzituko zuela, eta han egonen bakartasunean gainerateko bizian.
Apezpiku eremuak guti balio zuen, Erregek Troyes-ko Jauna maite zuen
hunen biziko gaizkia gatik ere: galdegina eman zaukon ordu berean.
Gabinetetik landa Troyes-ko Jauna joan zen Parisera, etzuen han nehor
ikusi, eta biharamunean Troyes-rat abiatu zen, han biziki zuzen atxiki
baitzuen bere xede osoa, bere ilobaz eta aphezez bertzerik nehor ikusi
nahi ukan gabe, eta oraino egiteko beharrez, eta nehorekin idatzi ez
harremanetan jarri gabe, guzia emana othoitzari, penitenziari eta
bakartasun osoari.
Luis XIV-garrenaren eta Orange-ko printzearen arteko
herraren arrazoinak
Ohartzen niz Orange-ko printzea Angeleterrako erregetzat
ezaguna izaitea Erregeri hoin samina egiten zaukoten arrazoin bereziez
hitz emanaren atxikitzea ahazten zatala: huna hemen. Errege ontsa urrun
zen, baxtartak ukan zituelarik, hauen goititzeko, bere baitan, mailka, beti
handituz joan zizazkon gogoetetarik. Conti-ko printzesa, hunen sortzea
baitzen gutienik hastiagarria, lehenbizikoa zen ere: Erregek uste ukan zuen
miragarriki ezkondua izanen zela Orange-ko printzearekin eta eskain-arazi
zaukon bere zorionek eta izenak Europan ohore eta abantail handienak
bezala onhartua izanen zela sinets-arazten zaukoten aro batean. Huts egin
zuen. Orange-ko printzea Angeleterrako errege Charles Lehenaren alaba
baten semea zen, eta amabitxi Brandebourg-ko elektore baten alaba zuen.
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Hortaz hain goraki ohartu zen, nun ihardetsi baitzuen Orange-ko
printzeak errege handien alaba legezkoekin ezkontzen ohituak zirela, eta
ez haien baxtartekin. Hitz hori sartu zen hain barna Erregeren bihotzean,
nun ezpaitzuen behin ere ahatzi eta ahala egin baitzuen, eta usu bere
abantail eskuztagarrienaren kontra ere, erakusteko hortarik hartua zuen
sumindura zein barna zizakon gogoan sartua.
Ezer etzen izan Orange-ko printzeak egin etzuenik horren
ezabatzeko, errespetu, menperamen, zerbitzu, laido eta traba berezien
jasaite, indarrez berrhetze: oro gaitzestez egotzia izan zen. Erregeren
minixtroek Holandan ukan zuten beti printze horren trabatzeko manu
berezi bat, ez bakarrik Estatuko gauzetan, baina berezi eta
personarenetan, hirietan ahalko zuten jende guzien haren kontra
jazartzekoa, haren etsaienak ziren jenden karguetara hautarazteko diru
barreatzekoa, haren kontra aitortuak zirenen agerian gerizatzekoa, ikustera
ez joaitekoa: hitz batez, asma zezazketen gaixtakeria eta itsuskeria guzien
egitea. Nehoiz etzen printzea gelditu, gerla huntan sartzerano, bai
publikoki bai bide estaliagoez, haren haserrearen eztitzetik; nehoiz etzuen
Erregek amor eman. Azkenean, Erregeren garazia onetan sartzeaz etsituz,
eta Angeleterran laster sartuko zelako esperanzan eta Frantziaren kontra
moldatua zuen batasun izigarriaren ondorioarenean, goraki erran zuen
bere bizi guzian Erregeren onezien ukaiteko debaldetan ari izana zela,
baina uste zuela bederen zoritsuago izaitea haren estimuaren merexitzen.
Goga daiteke gero zer irabazi gaitza izan zizakon Erregeren bortxatzea
Angeleterrako erregetzat haren ezagutzera, eta ezagutze hori zenbat gosta
zizakon Erregeri.
Darmstadt-eko
printzea,
Mont-Jouy-ko
buruzagia
Barzelonan, Neubourg-Baviera-ko Ana Espainiako errege Karlos
II-garrenaren emaztearen ahaidea
Atzerrietako kargu horiek orhoitarazten naute ez ahatzia izaitea
merexi duen han gertatu ixtorio batez. Ohar egin dut, Vendôme-ko
Jaunak Barzelona setiatu eta hartu zuela aipatzean, Darmstadt-ko
printzeak zuela Mont-Jouy-n manatzen, hau baita hiriko gaztelua bezala
nahiz apur bat baztertua. Ixtorioaren hariak bertze norapait ereman nau;
printze hortarat itzuli behar da. Gizon bat biziki ontsa egina zen, Hesseko etxetik, Espainiako erreginaren ahaidea, jeus eztuten ondoko
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horietarik, bizitzeko ahal duten lekuetan zerbitzu egiten, eta fortuna bila
joaiten. Badiote Espainiarat egiazki egin zuen lehenbiziko bidaia batean,
etzuela Espaniako erreginak hastio ukan. Erranen dutan gaineratekoa,
bazioten ere; bertze bermerik eztezaket eman, baina erraiten entzun deet
arinki erraitea salatzen etzizeen ez hortako lekuan etziren jende batzueri.
Erran zen beraz Espainiako erregina, Monsieur-ren alabaren
pozoindatzeko, Estatuko arrazoinez, lotsatu etzen Viena-ko Konseilu
berak, haurrik etzuelakotz eta aldiz eragin handiegia bere senar erregeren
bihotz-gogoetan, hiltze hori egin-arazi baitzuen Soisson-ko kondesari,
geriza bila Espainiara joana, Mansfeld-ko konde, Emperadorearen
embaxadorearen buruzagitza-pean, etzuela lotsa gehiago ukan bertze
gauza batean.
Espainiako errege berrezkondarazia zuen Emperatrizaren
ahizparekin. Printzesa handi bat zen, majestateduna, biziki ontsa egina,
edertasun eta izpiriturik gabe etzena, eta, Emperadorearen minixtroen eta
artha luzez Madrilen moldatua zuen alderdiaren laguntzaz, botere handi
bat hartu baitzuen Espainiako erregeren baitan. Emperadorearen
Konseiluak xedetan zuenaren zati nagusi bat zen, ba; baina nagusienak
huts egiten zuen: haurrek. Bigarren ezkontza hortarik uste ukanak zituen,
enganatua baitzen ezina Konseilu horrek ekhendu zuen erreginatik heldu
zelakoan. Bere buruari ezin gordez, bigarren ezkontza hortako zenbait
urteren buruan, Konseilu horrek berak hel egin zaukon Darmstadt-ko
printzeari, eta, ezpaitzen egintza errexa eta luzamenez baizik ekarriak
etzitazkeen gertaldiak behar baitziren, aholku eman zaukoten Espainiako
erregeren zerbitzuari osoki eman zadin, eta Emperadoreak eta hunen
alderdikariek bere indar guziez lagundu zuten, ez bakarrik han esteka
zezaketen abantail guzien hatzeman-arazten, baina oraino gortean egon
ahal izaiteko bide guzien, hori baitzuen helburu guzia. Horrek zuen egin
armaden buruzagi Katalonian Barzelona galdu ondoan bakea egin eta;
horrek ere, urte hunen ondarrean, bizi zeno Espainiako handi egin arazi,
gortean egon ahal izaiteko eta han nahitara barneratzeko, erreginari haur
baten egin-araztera heltzekotan.
Egiazko printze atzerritarrek, erran nahi da edo monarka edo
orduan monarken etxekoek, ainitz gutiago hala ekarri eta alegiazkoek, ez
eta estatuzko deritzoten lur alodialetako jaunek, eztute ez lerro ez
berezitasun motarik batere Espainian. Klasa orotako handiek eztute ere
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haiekin berdintze motarik batere; aitoren-seme xoilak bezala dira. Hortako
ditu, printze atzerritarrek gorte horri eratxiki nahi dutelarik, eta gorte
horrek berak han atxiki nahi dituelarik, bizi direnoko handi egiten, baina
lehen klasakoak, horren bidez orotan barne izan baitaitezke eta orotara
joan, ezen, handi izen horrez, lehenbiziko lerroa baitute orotan, eta lerro
bat, bertze lerroen artean, bere ametsetakoa - balute zenbait - traba
eztezakeena, lerro hori klasa bereko handi guziendako berdina baita, eta
ohoreak ere, eta guziak orotan hautetsiak, eta guziak biziki arautuak eta
aharrarik gabe ezarriak, eta handien artean baiterakusate aurkitu bezala
dabiltzala, elgarren artean lehentasunik batere gabe. Dena den,
Darmastadt-ko Jauna, Espainiako handi, Madrilgo gortean jarri zen eta
etxekotu, hoberenean izan errege ‘ta erreginarekin, erresuma hortan osoki
bekanak diren barnatasun batzuetara heldu, monarkiaren ondoriotasuna
gutizia guzien kontra segurrean ezar zezakeen, ez eta alde hortarik Vienako konseilu politikaria segurta zezakeen ondoriorik batere gabe.
D’aubigné-ko kondea, Maintenon-go Anderearen anaia
Etzen behin ere oinezkoetako kapitain baizik izana, eta beti bere
gerla zaharrez mintzo oro merexi zuen eta aspaldi Frantziako marexal ez
eginik ogen handiena egiten zizakon gizona bezala; bertze batzuez, bazion
aski gozagarriki makila diruz hartua zuela. Maintenon-go Andereari egiten
zauzkon atheraldi izigarriak duke’ta pare egiten etzuelakotz eta burutik
iragaiten zizazkon guziez, eta aurkitzen zen Belfort-ko, gero AiguesMortes-ko, ondoan Cognac-ko gobernamenduez, azkena atxiki baitzuen
Berry-koarekin, hunendako Aigues-Mortes-koa itzulirik, eta Ordenako
zaldun izaiteaz bertzerik jeus gabe. Bazabilan Teilerietan eta orotan
nexkato ttipien ondotik, eta beti bazaduzkan berekin zenbait, eta ohienean
haiekin eta haien familiekin bizi zen, eta hetan diru ainitz ezartzen zuen
haien arako kompainiekin.
Zare zilatu bat zen, hetsi behar zen ero bat, baina gozagarria,
izpiritu eta atheraldiekilakoa, eta uste etzitazkeen ihardespen batzuekin;
horrekin, gizon ona eta gizon zuzena, jendetasunduna, eta arrebak
zadukan lekuaren espantuak horier nahasia ukana zezakeen ausartetik jeus
ere gabe; baina bertzalde hala zen miragarriki, eta harekin usu ukaiten zen
atsegin hau, Scarron-en eta Labrit-ko hoteleko aroetaz entzutea, zenbait
aldiz aro urrunagoetaz, eta gehienik bere buruaren ez neurtzen arrebaren
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galanteria eta egintza arinetaz, orai zituen debozionari eta lekuari horien
erkidatzen, eta hoin fortuna mirakuluzkoaren miresten. Jostagarriarekin,
bazen ainitz nardagarri elhe horien guzien entzutean, ezpaitziren nahi zen
lekuan gelditzen, eta ezpaitzituen egiten bizpahirur adixkideren artean,
baina mahian, jende guziaren aitzinean, Teilerietan alki batean, eta biziki
libratuki oraino Versailles-ko galerian, han ezpaitzen ere bertzetan baino
gehiago begiratzen doinu maltzur baten hartzetik eta noiz nahi “ene
koinata”-ren erraitetik Erregez mintzatu nahi zuenean. Hori guzia aldi bat
baino gehiagotan entzun dut, gehienik aitaren etxean, horrarat heldu
baitzen hark nahi baino usuago, eta bazkaltzerat ere; eta ardura irriz
nindagon azpitik aitaren eta amaren ezin egon handiaz, ainitzetan
ezpaitzakiten nun jar.
Omore hortako gizon bat, bere buruari zerbaitez ezaren emaiteko
hoin ahal gutikoa, izpiritu batekin ere eta irri-solaseria batekin gauzen
botatzeko are hobekiago nun ezpaitzen beretako ez irrigarritasunaren ez
ondorio larrien beldur, zama handia zizakon Maintenon-go Andereari.
Bertze mota batean, etzen hobeki koinata anderean: Parisko hiriko
Erregeren imperkadore bilakatua zen mediku tipi Piètre izeneko baten
alaba zen, Aubigné-k 1678-an esposatua zuena, arreba Montespan-go
Anderearen haurren ondoan zuelarik, ezkontza horrekin fortuna eginen
zaukola uste ukan baitzuen. Jende ilunbeko bat zen, bere sortzea baino,
ahal bazen, gehiago, lañoa, bertutekoa, eta, senar horrekin, hala izan behar
handia zuena; miresteko zozoa, aurpegiz osoki aphala, jantzian nola
nahikoa, eta harekin izaiteaz eta ez izaiteaz Maintenon-go Anderea berdin
nardatzen zuena: etzuen behin ere jeusetara moldatu ahal ukan, eta barnebarnean baizik ez ikustera bortxatua izan zen. Munduko jendetarik, etzuen
emazte horrek batere ikusten, eta bazagon bere auzoko emazteki batzuen
zikinerian. Zinkurina arrazoineko et usuegiak ziren eginak Maintenon-go
Andereari senarraz, bertze orotan botere hain betea zuen erregina horrek
ezpaitzaukokeen huni nehoiz ere arrazoina entzun-araz, eta bera biziki
usu gaizki baitzerabilan.
Azkenean, anaia hoin sorjesaz ezin bertzean, hanbat egin zuen
San-Sulpizio-ren bidez, nun, dena jauzi-mauziko gizona baitzen eta beti
diru beharretan zena, sinets-arazi baitzaukoten behar zituela bere
lizuneria, gordineria eta etxeko aharrak utzi, gozoan bizi, gastu guzia
ilabete oroz ordaindua eta sakela gainera hornitua, eta, hortako, erretiratu
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Doyen Jaun batek San-Sulpizio ezkila-dorre pean aitoren-seme edo hala
zioten batzuendako ezarria zuen elgarrarte batetara, han elgarrekin bizi
baitziren halako erretreta batean eta debozionezko egintzetan, SanSulpizio-ko aphez zenbaiten bidamen-pean. D’Aubigné-ko Anderea,
bakearen ukaiteko, eta gehiago oraino Maintenon-go Andereak hala nahi
ukan baitzuen, elgarrarte batetara baztertu zen, bere emakideri zieela
ahapetik hori biziki gogor zizakola eta hortarik batere gabe zinez egonen
zela. D’Aubigné-ko Jaunak etzuen nehor utzi arreba trufatzen zizakola
jakin arazi gabe debota zela berari sinets-arazi nahiz, aphezez setiatzen
zutela, Doyen Jaun horren etxean hil-araziko zutela. Etzuen han luzaz
iraun neskatoetara berriz itzuli gabe, Teilerietara, eta ahal ukan zuen
orotara; baina berriz hatzeman zuten, eta zaintzeko eman San-Sulpizio-ko
aphez ezteusenetarik bat, itzala bezala orotan jarraikitzen zizakona eta
lastimatzen zuena. Jite hobeko norbaitek etzuen hoin egiteko zozoa
hartuko; baina Madot hark etzuen egiteko hoberik jeus, eta zerbaitetan
artzeko gogorik, ez eta aspertzekorik ere. Zozokeria metan ordaintzen
zuen; baina hortako pagatua zen, bere saria biziki ontsa irabazten zuen
hark baizik behar bada nehork egin etzezakeen jarraikitzetik. D’Aubignéko Jaunak etzuen alaba bakar bat baizik, hartaz Maintenon-go Andereak
bethi arta hartua baitzuen, nihun ere hunen etxetik higitzen etzena, eta
bere alaba bezala begien aitzinean hazten zuena.
*
1698
Serora mairua Moret-ko komentuan
Erregeren eta hunen barneko mutileriaren konfienxiaz, ahatzi bat
behar da zuzendu. Estonatu ziren Fontainebleau-n urte huntan Printzesa
(Burgoñako dukesa) hara heldua baizik ez eta, ezpaitzen itzuli-eta baizik
ezkondua izan, nola Maintenon-go Andereak joan-arazi zuen Moret-ko
komentu itsu ttipi batera, han lekuak etzezakeenean josta, ez eta serora
bat ere ezpaitzen hautan ezaguna zenik. Bidaia hortan hara itzuli zen
behin baino gehiagotan, eta horrek atzarri zituen jakin-nahia eta solasak.
Maintenon-go Anderea bazoan usu hara Fonainebleau-tik, eta, azkenean,
jendea horri jarria zen. Komentu hortan bazen botu-eginik Mairusa bat
nehork ezagutzen etzuena, eta nehori erakusten etzizakona. Bontemps,
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gambarako lehen mutil eta Versailles-ko gobernariak, jadanik aipatua
dutanak, haren ganik baitziren betidanik Erregeren etxe barneko eta
segeretuzko gauzak iragaiten, han ezarria zuen gazte-gaztea, erraiten etzen
dote bat ordaindua, eta gainera bizi-sari gotor bat urte oroz jarraikarazten. Erregina zena bazoan hara usu Fontainebleau-tik eta artha handia
hartzen zuen komentuaren ongi izanaz, eta Maintenon-go Andereak
haren ondotik. Batek ez bertzeak etzuen hartzen ohar zaitekeen artha
zuzenik Mairusa hortaz; baina etzaukoten gutiago begia emaiten. Etzuten
joaiten ziren guziez ikusten, baina alta usu, eta haren osagarriaz, ibilaraz,
eta superiorarenaz haren ganat oharpen handiarekin. Monseigneur han
izana da batzuetan, eta hunen haur printzeak aldi bat edo biez, eta guziek
Mairusa galdegin dute eta ikusi bihotz onez. Aldi bat bizkitartean eskapatu
zizakon Monseigneur-en entzutean oihanean ihizin, ohargabean bezala:
“Anaia da ihizin”. Bazioten Erregeren eta Erreginaren alaba zela, zuen
koloreak gorde eta ezezta-arazia zuela, eta Erregina ilhortu zela jakinarazi
zela, eta gorteko ainitz jendek hala sinetsia zuten. Dena den, gauza ezin
zilhatuzkoa gelditu da.
Levis-ko markesaren bataioa, komuniatzea eta ezkontza
Bi ezkontzek gortea jostatu zuten urte hunen hastean: Chevreuseko Anderaurenarenak Levis-ko markesarekin, eta hortarik ukan zuen
aitaren Bourbonnois-ko gobernamenduaren ordezkari jeneralgoa, han
baitzituzten ontasun guziak. Gizon gazte ontsa egin bat zen, dena
armadakoa eta osoki zirtzilkeriari emana, behin ere ikasaldi ahamenik
ukan etzuena, eta, horrekin, izpiritua bazuena, balioa, ohorea, eta
egintzarako nahikaria handia. Aita izpiritu ainitzeko gizona zuen, bizi
molde onik batere gabe, etxean egoiten zena, eta biziki ilunbean Parisen
hara zetorrenean; ama, jokolari ezin gelditua eta nun nahi, soberakinez
zekena, eta ur ekarle bat bezala egina eta jantzia. Horrek guziak gaizki
zeman Chevreuse-ko Jaun-Anderen bizi molde eta jeinuarekin. Ezkontsariaren arinak eta guzia ondoriozta zezakeen sortzeak delibera-arazi
zituzten, Chevreuse-ko Andereak ukanen zuen palazioko anderegoako
ofizio batekin. Ezkontzako kontratua eraiki behar izan zenean, artikulu
guziak hitz-hartuak baitziren, Levis-ko markesaren bataio izenean
geldituak izan ziren. Levis-ko Jaun-Anderek elgarri galdegin zuten: gertatu
zen batere etzuela, eta hortarik bataiatua izan zenez dudan jarri ziren.
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Etzakiten hiruek. Gogoratu zitzeen amañoa oraino bizi zela eta Parisen
zela. Ikasi zeen nola, haurra Bourbonnois-ra zeramatelarik, aitabitxiri,
Levis-ko markes zaharrari atxik-arazteko, Colbert Jaunak, Auxerre-ko
apezpikuak, hunen etxean etzan baitziren, haur hain beraren bidaiaz
arranguran bataiorik gabe eta ureztatu behar zela haier ezin sinets-arazirik,
goizean, hek atzartu aitzin, igorria zuela amañoaren eta haurraren bila, eta
bere kaperan ureztatua, eta gero utzi zituela, hortaz haier mintzatu gabe;
Bourbonnois-ra heldu eta, bataioa gibelatu zela aldi bat bano gehiagotan
eragozpen batzuen gatik, eta, etxetik joan zenean, etzela egina, hura
hortaz griñatu gabe, ureztatua zela bazakielakotz. Gertaldi hori hain da
bitxia, nun hemen ezartzen baitut duen arrotzaren gatik, eta bertze oro
baino gehiago balio baitu holakoaren egiteko gai diren jende batzuen
berexteko. Levis-ko markesari behar izan zizazkon beraz, egun berean,
egin bataioko zeremoniak, egin-arazi lehenbiziko aitorraldia eta lehen
komunionea, eta, arratsean, gauerditan, ezkondu Parisen, Luynes-ko
hotelean.
Bi egun berantago, Estrées-ko kondeak Ayen-ko anderaurena
esposatu zuen. Burjestsa zahar batek, Troisy-ko Andereño izenekoa,
aberatsa eta haurrik gabe, lagundia ona eta bera baino biziki goragokoa
ikusten zuena, Estrées-ko kardinalaren adixkidea eta Noailles-ko
Andereaz azkarki gupidetsia, eman zaukon ezkont-sari bierartekoaren zati
handi bat, eta Estrées-ko kardinalak, ikusten baitzuen Noailles-tarren
fagorea, eta huntarik guziaren beha baitzagon, bururatu zuen, bere
molsatik, gauzaren lautzea. Ezkondu zituen eta meza erran gauerditan
Versailles-ko kaperan, Burgoñako dukesa Anderea eta jende azkarki
galerietan, eta gomitatu ainitz beherean; eta ezteiak egin ziren Noailles-ko
Jaunaren etxean. Biharamunean Levis-ko markestsa berria eta Estrées-ko
kondesa berria palazioko andere aitortuak izan ziren.
Betiri Handia Errusiako Kzarrak, bidaiaz Holandan, nola
entzuten duen Angeleterrako embaxadorea
Kzarrak hasiak zituen jadanik bere bidaiak. Hanbat eta hain
zuzenki harrabots egin baitu munduan, labur egonen niz printze hain
handi eta hain ezagunaz, eta hala izanen datekeena gure ondoko
urrunduenetaz ere Europa guziari beldurgarri bilakaturik eta baitezpada
sarr-arazirik, ethorkizuneko, munduko alderdi guzi huntako gauzetan,
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gorte bat behin ere gorte izana etzena eta erresuma bat gaitzetsia eta bere
basatasunaren gatik osoki ez ezaguna. Printze hori Holandan zen, bera
untzi egitearen ikasten eta agintzen. Nahiz incognito, bere baitara eta bere
handitasunaz eta bere buruaz trabatua ez nahi izan-arren, bere buruari
eman-arazten zaukon alta behar zen guzia, baina bere molde ‘ta arauan.
Nolazpait barnez gaizki iduritu zizakon Angeleterra etzela aski lehiatua
Embaxada baten auzoalde hurbil hortarik hari igortzera, hanbatenaz nun,
bera aitzinatu gabe, harekin hitz hartzeko gutizia azkarra baitzuen
salerosketako. Embaxada ethorri zen azkenean: entzunaldi emaitea
gibelatu zaukon, eta gero eguna eta orena eman, baina ikertzera joan
behar zuen untzi holandes gotor baten gainean. Baziren bi embaxadore,
lekua basa iduritu zizeenak; baina igan behar izan baitzen. Biziki gaixtoago
izan zen gainera helduak izan zirenean: Kzarrak erran-arazi zeen gabian
zela, eta han zituela ikusiko. Embaxadoreak, oina ezpaitzuten aski
itsastarra soka mailetan menturatzeko, hara igaiteaz jesenkusatu ziren;
Kzarra hisitu zen, eta embaxadoreak eskaintze hoin bitxiaz eta tematuaz
azkarki durduzatuak. Azkenean, ondar mezuer eman ihardespen bortiztu
zenbaitetan, senditu zuten behar zela atheka nardagarri hori jauzi; igan
ziren. Lehior hain hertsi eta hainbertze aire erdiko hartan, Kzarrak hartu
zituen tronuan jarria balitz bezalako majestate berarekin: haien hitzaldia
entzun zuen, errege’ta erresumarentzat jendetasunez ihardetsi, eta gero
embaxadoren begitartean ageri zen beldurraz trufa egin, eta irriz sendiarazi zeen berantegi haren ondora ethorriak zirelako zehatzaldia zela.
Rancé-ren eskutitza Bossuet-eri Fénelon-en Sainduen erranetaz, Maintenon-go Anderearen nahiz argiratua.
Horien artetik, aspertu gabe utzi eninduen gauza bat gertatu zen.
Meaux-ko Jauna aspalditik Trampa-ko Jaunaren adixkide zen; ikusten
izana zizakon zenbait aldiz, eta elgarri noiztenka izkiriatzen zuten; elgar
maite zuten eta are gehiago estimatzen. Meaux-ko Jaunak, liskartzearen
lehenbiziko khexaldietan, igorri zauzkon bere lehen idazkiak, Cambray-ko
Jaunak lehenik agertuak zituenak, eta aldi berean Sainduen erranak; lan
horiek guziak iker zitzan othoiztu zuen, eta, berak bertzerik egin gabe,
hortako ezpaitzuen ez astirik ez osagarririk, jakin-araz zezon, onez-onean
eta adiskidetasunez, zer iduritzen zizakon. Trampa-ko Jaunak irakurri
zuen arthoski Meaux-ko Jaunak igorria zaukon guzia. Jakintsun eta
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theologari handia izan arren, Sainduen erranen liburuak harritu zuen eta
ahalgetu. Gehiago irakurri eta gehiago hartu zuten sendimendu horiek.
Behar izan zen azkenean ihardetsi ontsa ikertu ondoan. Uste ukan zuen
nork nori zinhardetsala, eta bere adixkideari; huni baizik etzaukolakoan
ihardesten eta nehork haren eskutitza irakurriko etzuelakoan egon zen:
etzuen beraz batere neurtu jujamendu bat emaiten den moldean, eta
Meaux-ko Jaunari igorri zaukon garbi-garbia, azterraldi biziki labur baten
ondotik, Cambray-ko Jaunak arrazoin baldin bazuen, Ebanjelioa behar
zela erre et Jesukristo salatu, ezpaitzen mundurat ethorria gure
enganatzeko baizik. Hitz horren indar izigarria hain zen laztagarria, nun
Meaux-ko Jaunak uste ukan baitzuen Maintenon-go Andereari erakusteko
gai zela; eta Maintenon-go Andereak, ahal zen indar guziez Cambray-ko
Jaunaren lehertzeaz bertzerik ezpaitzuen bilatzen, nahi ukan zuen
baitezpada Trampako Jaunak Meaux-ko Jaunari egin ihardespen hori
moldizkitua izan zadin.
Asma daiteke zer irabazte osoa alde batetik eta zer garrasiak
bertzetik. Cambray-ko Jaunak eta hunen adixkidek etzuten ukan aski
mintzo eta luma deitoratzeko eta Trampako Jaunaren gainerat erortzeko,
hau, bere desertutik, ausartzen baitzen aphezpiku baten bahitzera eta, ara
gogor eta bortitzenean, aitasainduaren gomendiotan emana eta haren
ikermenean zen gai baten bere baitako larderiaz jujatzera. Erasia saminak
egin zauzkoten ere Trampako Jaunari, eta gero haren kontra oihu egin
zuten.
Trampako Jauna biziki dolutua izan zen eskutitzaren
imprimatzeaz, eta bere buruaren agerian emana ikusteaz hori gutienik uste
ukana zuen orduan. Meaux-ko Jaunari bigarren eskutitz baten izkiriatzeko
deliberoa hartu zuen, eta, aldi berean, hunen agertzekoa: erasiatzen zuen,
baina adixkide batek bezala, Cambray-ko Jaunarekin zuen eztabadaz egin
zuen ihardespena jakin-arazirik, bihotza idekirik idatzia zaukona, bien
arteko eskutitzezko harremanen konfienxia ohikoan hau ere irakurria
bezain laster errea izenen zelakoan; saminki dolutua zela alde orotarik
ikasten zuen egiten zuelako penaz, beti haien bertuteak, ofizioak eta
personak bereziki estimatuak zituen jende batzueri; gehiago egina zela
oraino haren ihardespenak, erraiten zizakonaz, egiten zuen harrabotsaz,
berak etzuelarik, hainbertze urtedanik, ahatzia izaitea baizik bilatzen,
etzelarik, edozein orduz, Elizako gai edozeinetan sartu, eta, guziak huts
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eginez, etzelarik atsekabe handitan baizik bere ofizioko gai komentuetako
batzuetan bere buruaren zaintzera bortxatua izaiten ikusia izana, nahi
baino urrunago eremana baitzuten, etzituelakotz, alta, konzienziaz utzi
ahal ukanak; egia zela Cambray-ko Jaunaz igorria zaukona, uste ukana
zuela, eta beti usteko, baina, bertzela uste ukan gabe, ez eta den gutienik
bere buruaren gordetzea bilatu gabe, oroz gainetik dotrinako gai
batzuetan, hautan ixilik egonen baitzen, imprimatua ikustearen beldurra
ukan balu, haren aldakia erretira eta ixila zirelakotz, edo, argitzera
bortxatua izan balitz, egina ukanen zuela bederen neurriko hitzetan,
argiratzeko onhargarri eta apezpikugoari zor zaukon agurgarritasunari
ihardesteko gai, eta bereziki Cambray-ko Jaunaren personaren,
bertutearen eta jakitatearendako zuen errespetuari, eta hunenetik osoki
ezberdina zuen sendimenduak etzuela behar andeatu Elizan zuen
karguarena, ez eta haren personarena. Hori zen, iduriz, askiesgarriena
zatekeen guziaren erraitea, eta Meaux-ko Jaunari zizakon lotu behar, eta
oraino gehiago Maintenon-go Andereari, hoin salatze handia eginik
harramantza horren guziaren akulatzeko; baina Cambray-ko Jauna eta
hunen adixkideak, bere gaztigatzailesaren kontra haserre gorrian eta
Meaux-ko Jaunaren kontra funtsez eginak eta egiteko ziren idazkietan,
etziren deusetaz askietsiak izan, eta etzuten bere bizi guzian Trampako
Jaunari barkatu.
Charnacé-ko markesak laborari baten etxea lekuz aldatzen
du.
Mutiko izpiritudun bat zen, Erregeren nerabe izana zena eta
gorputzeko zaintzaletan buruzagi, azkarki mundukoa, eta gero etxera
baztertua, han xaramela asko egina baitzuen ainitzetan; baina onezia eta
gerizapen aurkitua zuen beti Erregeren baitan. Bat egin zuen, bertzen
artean, izpirituz betea eta hartaz irri baizik egin ahal etzena.
Bazuen ethorbide bat biziki luzea eta osoki ederra Anjou-ko bere
etxearen aitzinean, hartan jarriak baitziren laborari etxe bat eta hunen
baratze ttipia, iduriz han aurkitu zirenak bidea landatu zelarik, behin ere
Charnacé-k ez hunen aitak ezpaitzuten laborari hori erakarri saltzera, zer
abantail ere eskainia baitzaukoten; eta hisi hori da jabe ttipi ainitzek atxiki
nahi dutena jendearen bere gostura errabia-arazteko, zenbait aldiz haien
beharretan baitira. Charnacé-k, gehiago zer egin ez jakinez, gauza horrela
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utzia zuen aspaldi hartan, gehiago aipatu gabe. Azkenean, bere
ethorbidearen gozagarri guzia hausten zaukon etxola hortaz, inkamina
joko bat asmatu zuen. Han egoiten zen laboraria, eta haren jabea zena,
jostuna zen bere ofizioz huntaz baliatzen ahal zenean, eta etxean bakarrik
zen, emazte ez haurrik gabe. Charnacé-k haren bila igortzen du, dio bera
gortera galdegina dela kargu gotor batendako, joaiteko lehian dela, baina
sehi-jantzi alde bat behar duela. Tratua garbi egiten dute; baina Charnacék erraiten eztuela nahi haren luzamenetara egon, eta, zerbait gehiago
ordainduz, eztuela nahi etxetik athera dadin jantzi aldea egina ezteno, eta
emanan dauzkola etzana, jana eta igorri aitzin ordainduko duela. Jostunak
onhartzen du eta hasten da lanean. Ari den bitartean, Charnacé-k harrarazten ditu etxearen eta baratzearen neurriak ezin zuzenago, barne
guzienak han ziren untzieria eta mubleria xehe guzienaren lekuarekin,
etxea barrea-arazten eta han zen guzia ereman-arazten, etxea
berreraikitzen, barnean eta kampoan zen bezala, bere ethorbidearen
ondotik laur musket ukaldien menean, muble ‘ta untzi guziak hatzemanak
izanak ziren molde berean, baratze ttipia berdin ezartzen, aldi berean
ethorbidean zuen lekua ordoki eta garbi-arazten, deusik ageri ez izaiteko
moldean.
Hori guzia egina izan zen jantzi aldea ere baino lehenago, eta
artean jostuna eztiki begien aitzinean atxikia, salatze zenbaiten beldurrez.
Azkenean, lana alde bat eta bertzean bururaturik, Charnacé-k bere gizona
josta-arazten du gau beltzerano, ordaintzen, eta askietsirik igortzen. Huna
ethorbidea hartzen duela: laster, luze aurkitzen du; gero, badoa
zuhaitzetara, eta eztitu gehiago hatzemaiten. Ohartzen da burua iragana
duela, eta itzultzen da itsuka zuhaitzen bila; jarraikitzen zee asmuka,
zeharkatzen ditu, eta etxerik ez aurkitzen. Eztu batere gertatzen zaukona
gogoari emaiten. Gaua lan hortan joaiten da; eguna heldu da eta laster aski
argitzen etxeari ohartzeko: jeus eztu ikusten; begier thorraka ari da, bertze
gauzak bilatzen ditu, jakiteko hea soaren hutsa denez. Uste du azkenean
debrua hor dela, eta etxea ereman daukola. Joanaren, jinaren bortxaz, eta
alde orotara so egiteaz, ohartzen zauko, ethorbidetik aski bide handitan,
berea iduri-iduria den etxe bati. Hurbiltzenago zauko, eta are gehiago
berea duela ezagutzen. Burxoratzen duenaz hobeki segurtatzeko,
bademako giltza: idekitzen du; sartzen da: han utzia zuen guzia aurkitzen
du, eta preseski utzi zuen leku berean. Aldixartzekotan da, eta sorgin joko

35

bat dela segur. Eguna etzen biziki aitzinatua, jauregiko eta herriko
irrialdiak jakin-arazi zaukonean sorginkeriaren egia, eta erotzen du: auzi
egin nahi du, justizia galdegin intendantari; eta orotan irri egiten daukote.
Erregek jakin zuen, irri egin ere, eta Charnacé-k ukan zuen bere
ethorbidea zabal. Ezpalu behin ere gaizkiagorik egin, bere aipamena
atxikiko zuen eta libertatea.
Armadaren erakustaldi miragarria Compiègne-en
1. Boufflers-ko marexalaren antolamendu handiak
Etzen Compiègne-ez baizik mintzo, han hiruretan-hogei mila
gizonek kampaldi bat moldatu berria baitzuten. Gauza mota hortan
Burgoña-ko duke Jaunaren ezkontzaz berean bezala izan zen: Erregek
erakusterat eman zuen tropak ederrak izanen zirelako gogoan zela, eta
bakoitza zeinek gehiago egitera lehiatuko zelakoan; aski izan zen
hanbatetarano zein gehiagokara sustatzeko nun, ororen buruan,
dolutzeko aldi izan baitzen. Etzen bakarrik tropa guziak baino osoki
ederragokorik deus izan, eta oro hanbatetarano nun ezpaitzen jakin saria
zein erreximendueri eman; baina hauen buruzagiek eman zituzten
gizonen, harmen, zaldien eder majestatedun eta gerlariaren gainera, han
ziren gorteko aphainketak eta ospe handia, eta aintzindariak ezindu ziren
ere jeiak aphain zezazketen gerlako jantzietan.
Koronelek, eta kapitain xoil ainitzetarano, ukan zituzten mahi
nasai eta hautukoak; sei jeneral ordainek eta han erabili hamalaur
kampoko marexalek bere burua agertu zuten gastu handi baten bidez;
baina Boufflers-ko marexalak zuen estonatu gastuaz eta gostu, ospe eta
jendetasunezko arrarotasun eta nasaitasunaren uste gabeko
antolamenduaz, hunek, kampaldi osoak iraun zuen guziko jan-edanetan
eta gau-egunetako oren oroz, erakatsi ahal baitzaukon Erregeri berari zer
zen besta zinez miragarri eta ederrenaren emaitea, eta Printze Jaunari,
antzeaz eta gostuaz nor nahi gainditzen zuenari, zer ziren lerdentasuna,
oraino ez ikusia eta ezin hautuagokoa. Behin ere ez ikusgarri hain
begikorik, hain lilluragarririk, ez, erran behar da, hain laztagarririk; eta aldi
berean deus ez hura eta haren mutileria guzia bezain gogo berdinekorik
ororen arthatzean, aitzin-lanak bezain ixilik, egite ezin sinetsia bezain
ethor-errexik, jeneral hura bezain xoil, xume, edozein arthaz arindurik,
alta guzia antolatua zuelarik eta gelditu gabe antolatzen, armada hari
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manatzeko axola baizik gogoan etzuela iduri zuenean. Mahiak elemenian,
eta beti berri, eta ordu oroz zerbitzatuak aintzidari, edo gortelari, edo
ikusleak heldu ziren arau. Behari ez ezagunenetarano, guzia atxikia zen,
gomitatua, eta bortxatua bezala haren meneko aitzindari zenbaki
gabekoen arthaz, ikustateaz eta lehiaz. Eta molde berean mota guzietako
edari bero eta hotz, eta edatekoen motan zabalenik eta ospagarrienik sar
daitekeena oro, arno frantsesak, atzerrikoak, edangai arraroenez eginak,
han utziak bezala ziren nasaiki; eta arauak hain ontsa hartuak ziren, nun
basa-ihiziki nahikoa heldu baitzen alde orotarik, eta Normandiako,
Holandako, Angeleterrako, Bretainiako itsasoek, eta Mediterraneakorano,
baitzematen zuten izigarrikoena eta ezin hautukoena, izendatu egun eta
lekuetan, ordenu ezin berdinduarekin, eta mezulari eta postako karrosa
ttipien zenbaki lilluragarrian. Azkenik ura bera, ahoen ainitzaren gatik
uhertuko eta agortuko zela gogabehartu baitzen, Sainte-Reine-tik
zetorren, Zekuanatik eta hunen ithurri hautetsienetarik. Eta ezin daiteke
asma ezer, edozein motetan, han eskupean etzenik, eta heldu zen
ezteusenaren, gizon nagusienaren eta igurikatuenarendako bezala; zurezko
etxeak Parisko etxe ospetsuenak bezala mubleztatuak, eta guzia berri eta
bereziki egina, gostu eta ikustatezko itxura berezi batekin, eta oihal-etxe
handienak, ederrenak, ainitzaz berek kampaldi bat osa baitzezaketen;
sukaldeak, mahi lerro etengabeko eta zerbitzu mota guziek behar zituzten
lekuak eta zerbitzariak oro, sotozaindegiak, zerbitzutegiak, horrek guziak
bazegien ikusgarri bat, han zen ordenuak, ixilak, zuzenak, lehiak eta
garbitasun osoak ustegabez eta miraz loriatzen baitzuen.
(…)
2. Tessé koronel jeneralaren xapel hautsarana
Erakustaldi hartan, Tessé-ko kondeari gertatu zizakon gauza
gozagarri bat. Dragonen koronel jeneral zen. Lauzun-go Jaunak galdegin
zaukon, bi egun lehenago, abantzu beti hartzen zuen onezia, ezti eta
lañotasunezko itxura harekin, gogora emana zuenez dragonen buruan
Erregeren agurtzeko zer behar zuen; eta hortan hasi ziren zaldiaz, jantziaz
eta horniduraz solasean. Laudorioen ondotik: “Baina burukoa? erran
zaukon onez onean Lauzun-ek; eztautazu batere aipatzen? - Baina ez,
ihardetsi zuen bertzeak; bonet bat ukan gogo dut. - Bonet bat! zion berriz
Lauzun-ek, baina ez ahal duzu uste? Bonet bat! hori on duzu
bertzeendako; baina koronel jeneralak bonet bat! Jaun kondea, eztuzula
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uste ukan. - Nola bada? dio Tessé-k; zer ukanen dut beraz?” Lauzun-ek
jostarazi zuen, eta luzaz othoizka ebil-arazi, ziona baino hoberik bazakiela
sinets-araziz. Azkenean, haren othoitzek garhaiturik, erran zaukon etzuela
hoin huts handiaren egitera utzi nahi; ofizio hori berarendako egina
izanez, ongi bazazkiela hortako berezitasunak oro, hautan nagusienetarik
bat zela, Erregek dragonak ikusten zituenean, xapel hautsaran baten
ukaitea. Tessé-k, hatzemana, aitortzen du bere jakingabea, eta, abisu hain
zuzen ethorri hura gabe eroriko zen zozokeriaren laztan, esker onetan
urtzen da, eta badoa laster etxera, bere jendetarik baten Parisera igortzera
xapel hautsaran baten bila. Lauzun-go dukeak ontsa behatua zuen Tesséren trebeki bazter eremaiteari erakaspen horren emaiteko, eta nehork
etzezan entzuna ukan; ongi bazakikeen Tessé-k, bere jakingabearen
ahalgez, etzuela hortaz nehori espantu eginen, eta bera ere aipatu gabe
egon zen bada.
Erakustaldiko goizean, joan nintzan Erregeren jeikitzera, eta, ohi
etzuen bezala, ikusi nuen Lauzun han egoiten, bere sartze handiekin, beti
baitzoan handik gortelariak sartzen zirenean. Ikusi nuen ere Tessé xapel
hautsaran batekin, hartan luma beltz bat eta kokarda gotor bat, putinka ari
eta bere xapelaz harro-harroa. Horrek, ohi ez bezalakoa iduritu
baitzizatan, eta xapelaren margoak, Erregek hastio baitzuen eta urteak eta
urteak baitziren nehork etzuela erabiltzen, balditu ninduten eta hari behaarazi, abantzu eni bekoz beko baitzen, eta Lauzun-go Jauna hari aski
hurbil, apur bat gibelago. Errege, oinetakoak jantzi eta zenbaiti mintzatu
ondoan, ohartzen da azkenean xapelari. Izan zen ustegabean, galdegin
zaukon Tessé-ri nun hartua zuen. Bertzeak, bere buruaz lorietan, ihardetsi
zuen Paristik ethorria zizakola. “Eta zertako? dio Erregek. - Jauna,
ihardetsi zuen bertzeak, egun Zure Majestateak ikusteko ohorea egin
daukuzulakotz.- Ori bada! egin zuen berriz Erregek gero-eta ustegabe
handiagoan; zer ikusteko du xapel hautsaran batekin?- Jauna, erran zuen
Tessé-k, ihardespen horrek eragozpenean ezartzen hasia, koronel
jeneralaren abantaila baita holako egunean xapel hautsaranaren ukaitea. Xapel hautsarana! egin zuen berriz Erregek; nun debru hartua duzu hori?
- Lauzungo Jaunak, Jauna, kargua harendako egina baituzu, errana daut.”
Eta ordu berean, duke ona irriz ufaka eta itzaltzen. “Lauzun zutaz trufatu
da, ihardetsi zuen Erregek apur bat bizian; sinets nezazu, igorrakozu sarri
berean xapel hori Prémontré-en jeneralari.” Enuen behin ere ikusi Tessé
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baino gizon ahalgetuagorik: egon zen begiak beheiti eta xapelari beha
ikustaldia betegin zuen trixtezia eta ahalge batean. Ikusletan bat etzen irri
ez egitera bortxatu, ez eta Erregeren elhaideenetarik bat hitz baten ez
erraitera. Azkenean Tessé aski bere baitaratu zen handik joaiteko; baina
gorte guziak erran zaukon gogoan zuena, eta galdegin hea etzuenez oraino
Lauzun aski ezagutzen, hunek azpiz irri egiten zuela aipatzen zizakonean.
Horrekin guziarekin, Tessé etzen bekaiztera menturatu, eta gauza, nahiz
apur bat azkarra, irri-solasetan gelditu zen, eta Tessé luzaz nardatua eta
ontsa ahalge.
(…)
3. Ikusgarri oraino ez entzuna: armadaren aitzinean Errege
zutik bere ibilkaderan zagon Maintenon-go Andereari mintzo
Erregek gerlan egiten zen guziaren itxurak nahi ukan zituen
erakutsi; Compiègne-en setiatzea egin zen beraz arau zuzen, baina biziki
laburtuetan: lerro, lezoin, kanoialde, azpi-hobi eta bertze. Hiria Crenan-ek
zaintzen zuen. Harresi zahar batek itzuli egiten zuen ibar aldera
gazteluaren inguruan; Erregeren bizitegiarekin oinez-oin, eta beraz gora,
eta bazter guzia haren menean. Bazituen beherean harresi zahar bat eta
eihera zahar bat, Erregeren bizitegitik apur bat haratago, harresiaren
gainean, hau jar-lekurik ez bermatzeko murrurik gabe. Buruilaren 13-ko
ebiakoitza asaldatzeari emana izan zen: Errege, andere guziak ondotik eta
munduan datekeen eguraldi ederrenean, joan zen hiri-harresi haren
gainera; gortelaria metan, eta han zen atzerritar handiena oro. Handik, ibar
osoa ageri zen eta tropa guzien antolamendua. Inguru-erdian nintzan,
Erregeri biziki hurbil, gehienik hirur urratsetan, eta nehor ez aitzinean.
Asma zaitekeen ikuspegi ederrena zen armada hura guzia eta mota
guzietako ikusinahien zenbaki ezin sinetsi hura, zaldiz, oinez, tropetarik
hein onean hauen ez trabatzeko, eta oldartzale eta zaintzale agerian
zirenen joko hura, ezen, erakusteaz bertze ezpaitzen jeus zinezkorik, eta
ez batzu ala bertzeendako oharpenik hartzeko harat-hunaten zuzentasuna
baizik. Baina bertze mota bateko ikusgarria, eta berrogei urteren buruan
orai bezala marrazki nezakeena, hanbat ninduen harritu, izan zen, harresi
horren gainetik, Erregek bere armada hari guziari eman zaukona eta mail
orotako ikusle eli ezin neurtu hari, ibarrean harresi haren gainean berean
bezenbat.
Maintenon-go Anderea han zen, ibarra eta tropak aitzinean, bere
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ibil-kaderan, hiru berinen artean eta ibiltariak joanak. Aitzineko makilan,
ezkerretik, jarria zen Burgoñako dukesa Anderea; alderdi berean, gibelago
eta inguru-erdi, zutik, Dukesa Anderea, Conti-ko printzesa Anderea eta
andere guziak, eta hauen gibelean gizon batzu. Kaderaren eskunetik,
Errege zutik, eta, apur bat gibelean, inguru-erdi bat han ziren, gizonetan,
hautukoenez. Errege abantzu beti buru has zen, eta, noiz nahi, beheititzen
zen berinara Maintenon-go Andereari mintzatzeko, ikusten zituen guzien
argitzeko eta gauza bakotxaren arrazoinen emaiteko. Aldi oroz, berinaren
lauzpabortz erhi trebesez beheititzeko ikustatea hartzen zuen, behin ere ez
erdiaz, oharra eman bainaukon, eta aitortzen dut tropenari baino hobeki
beha egon nindakola ikusgarri horri. Zenbait aldiz idekitzen zuen Erregeri
galde zenbaiten egiteko; baina abantzu beti hau zen, hark mintza zezan
igurikatu gabe, osoki beheititzen argitasun emaiteko, eta zenbait aldiz
andereak behatzen etzuelarik, berina joiten zuen idek-arazteko. Etzen
behin ere hari baizik mintzatu, manu emaiteko ezpazen, hitz gutiz eta
bekan, eta ihardespen zenbait Burgoñako dukesa Andereari, hau bere
buruari mintza-araztera entseatzen baitzen, eta Maintenon-go Andereak
erakusten baitzaukon eta elhe emaiten jestuka artetan, aitzineko berina
ideki gabe, handik printzesa gazteak hitz zenbait oihukatzen zaukola.
Azkarki ikertzen nituen jenden egoerak: guziek erakusten zuten ustegabe
ahalgetu bat, herabea, gorde-nahia, eta kaderaren gibelean ziren guziak eta
inguru-erdiak begiak hari zauden armadari baino gehiago; eta guzia beldur
eta eragozpenezko errespetu batean. Erregek ezarri zuen usu xapela
kaderaren gainean barnera mintzatzeko, eta indar jarraiki horrek gerria
azkarki akitzen zaukokeen. Monseigneur zaldiz zen ibarrean, printze seme
gazteenekin, eta Burgoñako duke Jauna, armadako bertze ibilaldi guzietan
bezala, Boufflers-ko marexalarekin jeneral karguan. Arratsaldeko bortz
orenetara zen, datekeen aro ederrenean, eta nahi bezalakoenean.
*
1699
Espainiako erregeren lehenbiziko testamendua
Bazuen borzpasei ilabete Espainiako erregek, haurrik ukaiteko esperanza
guzia galdurik eta ikus arau handitzen ari zizakon bizi guziko
embalditasunean, nahi ukana zuela bere monarkia zabalaren
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ondoriotasuna jarri, bere ondotik haren zatitzeko gelditu gabe heldu
zizazkon xede guzietaz sumindurik. Erregina emazteak ainitz indar
bazuen haren gogoan, eta hura bera berekin ekarria zuen Alemansa batek
gobernatzen zuen oso-osoa, Berlepesch-ko kondesa izendatzen zutena,
eta ari zena beretako eta bereak zituenendako eskuz har ahala
aberastasunak bil eta bil. Erregina hori Imperatrizaren ahizpa zen; eta aldi
berean ere, hau bezala, elektore palatinarena, beraz Bavierako elektorearen
ahaidea eta etxe berekoa. Bohemiako auziaz geroz bi adar elektoralen
arteko herra izanik ere, uste izan zen etxearen amodioak ahaide hurbilen
artekoa gainditua zuela, eta erreginak, Berlepesch-sak eremanik, egiteko
handia ukana zuela Espainiako erregeren antolamenduan.
Testamendu bat egin zuen, hartaz deitzen zuela bere korona eta
Estatu guzien ondoriotasun osora Bavierako printze elektorala, zazpi urte
zituena. Hunen ama, zendua, Leopold emperadorearen lehenbiziko oheko
eta Margarita-Therezaren alaba bakarra zen, Espainiako erregeren arreba,
biak Filipe IV-garrenaren eta Ferdinand III emperadorearen alabaren
bigarren oheko haur bakarrak,: diot bakarrak, bertze guziak ezkondu gabe
hil direlakotz. Arrazoin horren gatik Erregina gure Erregeren emaztea
Filipe IV-garren beraren lehenbiziko oheko eta gure errege Henri IVgarrenaren alaba baten haur bakarra zen, eta aitaz Espainiako erregeren
eta Imperatrizaren haurride zaharrena, Imperatriza izanez Bavierako
elektoresaren ama, hunen semea, testamendu horrek hautesten zuena,
Espainiako monarkiaren ondoko egiazkoa baitzen alabainan, gogoan
hartzen badira Erregeren ezkontzako eta Pirinetako bakeko uzteak.
Testamendu hori egin izan zeneko, Portocarrero kardinalak erran zaukon
segeretu handitan Harcourt-ko kondeari, hunek igorri baitzuen
Digulleville berri horrekin Erregeren gana. Erregek, ez orduan, ez eta
argiratua izan zen ondoan, etzuen den gaitzeste arinenik bazuela iduritu.
Emperadoreak etzuen deus erran ere. Ondoriotasun zabal horren beha
zagon eta bere etxeko Estatu guzien bere adarrera batzeari; baina
Konseiluak bazituen bere ohiko atherabideak. Etzuen aspaldi hautaz
baliatu zela Espainiako erregina Monsieur-ren alabaren ekhentzeko,
ezpaitzuen haurrik eta senarraren baitan indar gehiegi hartzen haren
nahitara; Bavierako printze elektorala hil zen bapatez otsaileko lehen
egunetan, eta etzen nehor egon Vienako konseiluaren eraginez egin zelako
dudan. Ukaldi horrek ezarri zuen berriz Emperadorea bere lehenbiziko
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esperanzan, eta Europa osoa murgildu doluminetan eta miragarriko
ondoriotasun horren idekitzeko hartu behar ziren deliberoetako
nahasmenean, bakotxak baitzadukan arrazoinekin elizatekeela biziki
urrun.
Coislin-go zaldunaren heriotzea
Gorteko jende zuzenek urriki ukan zuten gorte ‘ta munduaren
erdian hunela bizi eta hil zen ziniko edo ahalgegabe batez, hetan laket
zuena baizik ikusten etzuena: Coislin-go zalduna izan zen, izen bereko
dukearen eta kardinalaren anaia, eta horiek bezala, Rochefort-ko
marexalsaren sabelkidea. Gizon biziki zuzena zen orotan, eta beldurgabea,
pobrea, baina anaia kardinalak behin ere etzuena zerbaiten beharretan
utzia, eta gizon bat azkarki ohi ez bezalakoa, azkarki gogo-iluna eta
moldagaitza. Etzen abantzu behin ere Versailles-tik jalgitzen, Errege behin
ere ikusi gabe, eta hanbat erakustera emanez, nun ikusi baitut, nik eta
bertze ainitzek, Errege ziragan lekuan izaiten uste gabean, eta oinez bertze
alde batera joaiten. Zerbitzua utzia zuen Louvois-ko Jaunak gaizki eginik,
eta ere anaiak, Turenne-ko Jaunaren gatik, huni eratxikia baitzen eta
hunek maite. Etzuen, bizian, minixtroari barkatua, ez eta nagusiari, hunek
erokeria hori jasaiten baitzuen haren anaiendako ikustatez. Jauregian bizi
zen kardinalaren bizitegian, eta hunekin jaten zuen, han beti biziki
kompainia ona baitzen. Norbait ezpazizakon laket, ahamen bat
ekarrarazten zuen bere gambarara, eta, mahian zelarik, maite etzuen
norbait baldin bazetorren, mahi-oihala botatzen zuen, eta bazoan mutur
egitera edo bazkariaren bakar-bakarrik bururatzera. Bat etzen beti haren
atheraldien aterbean, eta anaiaren etxean jende anitz gehiago ebili zen
hura hil eta, nahiz hara zoan abantzu guzia haren arari jarria zen, anaiak
usu ezartzen baitzituen etsipenean, oroz gainetik kardinala, bortizki
zerabilana.
Haren egintza batek batean marrazkituko du. Abiatua zen
anaiekin, eta nik dakita nor laurgarren, Erregeren bidaia batean,
jarraikitzen baitzizakon beti, ikusi gabe, bare anaia-arrebekin izaiteko.
Coislin-go dukea jendetasun soberakinekoa zen, eta hainbertze zenbait
aldiz, nun dolutua uzten baitzuen. Etengabe laudatzen zituen beraz haien
etxean ostatu hartzera gertatzen zen jendeak, eta Coislin-go zalduna ezin
egonean haren kontra. Burjes-sa izpiritu ainitzeko baten etxean gertatu
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zen, ontsa ikasia eta pollita, han ezarri baitzuten. Ikustate handiak
arratsean, goizean oraino gehiago. Orléans-ko Jaunak, oraino kardinal
etzenak, anaia abiatzera sustatzen zuen; zalduna erasia gorrian: Coislin-go
dukea beti laudoriotan. Coislin-go zaldunak, anaia ezagutzen baitzuen eta
etzuela berehala bururatuko gogoari emaiten, nahi ukan zuen gozatu eta
ontsa mendekatu zen. Hiruzpalau lekoa eginak ukan zituztenean, huna
ostalari ederraz mintzatzen ari eta laudorio guzietaz, eta gero, irriari
emaiten zela, dio karrosaldeari, anaiaren ikustate guzien gatik, bazuela
ustea etzaitekeela huntaz biziki askietsirik luzaz egona. Horra Coislin-go
dukea khexu, ezin asma dezakeela zertaz, eta anaiari galdeka: “Nahi duzua
jakin? dio bapatez Coislin-go zaldunak; ezen, zure laudorioek ero-arazirik,
igan niz etzan ziren gambarara, han mokor gotor bat egin dut zolaren
erdi-erdian, eta ostalari ederrak eztu orai dudatzen eskaintza hori zuk utzia
daukozula, zure ikustate eder guziekin.” Horra bertze biak gogotik irriz,
eta Coislin-go dukea haserre gorrian, bere mutilen zaldi bat hartu nahi
duela eta etzan orduan itzuli itsusiaren salatzera, eta ahalgez eta
desenkusaz urtzera. Euri ari zen azkarki, eta gaitzeko lanak ukan zituzten
hortarik gibelatzen, eta oraino gehiago haien baketzen. Bere adixskider
kondatu zuten arratsean, eta bidai hortako gertaldi on bat izan zen.
Ezagutu dituenarendako, hoin gozagarririk jeus ezta behar bada.
Bi jokolarien zoria
Aro hartan ikusi ziren, sei aste edo bi ilabete barne, jokoaren bi
ondorio bortitz. Reneville, gorputzeko zaintzalen ordezkaria, gerlan
aipameneko aitzindari jenerala, Erregez biziki ontsa ikusia eta zaintzale
kapitainek biziki estimatua, bapatean ezeztatu zen, nihun ere hatzeman
ahal izan gabe, bilatzeko hartu ziren artha guzien gatik. Izpirituko gizona
zen, errespeta-arazten zuen zuhurtziazko ara zuena. Jokoa maite zuen:
ordain etzezakeena galdua zuen, ohoreko gizona zen: etzuen zorigaitza
jasan ahal. Hamabi edo hamahirur urte berantago, ezagutua izan zen
ustegabean Bavierako tropetan, hara egotzia baitzuen bere burua ogiaren
ukaiteko eta ezezagunik bizitzeko. Permillac-ek biziki gaizkiago egin zuen,
goiz batez bere burua ohean hil baitzuen, pixtolet ukaldi batez buruan,
etzuen guzia galdu ukanik, eta ukan etzezakeena, jokolari gotor eta
jarraikia izanik bere bizi guzian. Izpiritu anitzeko gizona zen, eta ordu
arteo zenzuduna, zituen talenduek eta aipamenak gerlan aitzinatua zutena;
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aitoren seme zintzoa bertzalde, eta azkarki jeneralen gostukoa, eta
armadako jeneralaren konfienxia beti ukana zuena han gain-gainetik
egiten baitzuen zalduneriaren artha xehea, eta beti armadako lagundia
hoberenarekin. Zerbitzua beti Rhin aldean egiten zuen. Adixkidantzan
hartua ninduen eta nik hura. Mundu guziak urriki ukan zuen, eta nik
azkarki.
Erromak
kondenatzen
ditu
Fénelon
Cambray-ko
arxapezpikuaren Sainduen erranak
1. Erroman Bouillon-go kardinala Fénelon-en alde
Cambray-ko Jaunaren auzia bururatzera zoan, eta sekula baino
gehiago harrabotsetan. Prelat horrek egun guziez egiten zuen liburu berri
zenbait bere Sainduen erran-en argitzeko eta laguntzeko, eta hor ezartzen
asma daitekeen izpiritu guzia. Hirur kontrarioek ihardesten zaukoten
bakotxak berex. Samindura, azkenean, gaineratu zen bi aldetan, eta,
Parisko Jauna ezpada, lañotasun handi batean eduki baitzuen beti bere
burua, Cambray-ko Jaunak eta Meaux-ko eta Chartres-ko Jaunek elgar
azkarki gaizki erabili zuten. Erregek sustatzen zuen auzia Erroman, han,
Bouillon-go kardinalaren ibileraz gauza hortan azkarki gaitziturik, uste
ukan baitzuen gauza aitzinaraziko zuela Cambray-ko Jaunaren bizitegia
Versailles-en emanez Levis-ko Andereari eta prelat horri Frantziako
haurren erakasle izenaren gehiago hartzea debekatuz, hortako kargu-sariak
jadanik ekhenduak baitzauzkon, eta horiek jakin-arazi baitzezteen
aitasainduari eta auzia egin behar zuen batzordeari. Alabainan, Bouillongo kardinala, lotua, gorago errana izana den bezala, Cambray-ko
Jaunarekin, hunen adixkide nagusiekin eta jesuistekin, nahiz Erregeren
zereginetaz kargatua Erroman eta manua manuaren gainean ukaiten zuela
Cambray-ko Jaunaren auziaren eta kondenatzearen aitzin-arazteko, bere
indar guzia ezartzen zuen horren gibelatzeko eta kondenatua izan zadin
baztertzeko. Ukan zituen hortako Erregeren ganik erasia osoki biziak,
ezpaitzaukoten eginara zinez alda-arazi, baina estakuruak eta iduripenak
bila-arazi baitzauzkon; baina, ikusi zuenean azkenean etzela gibel
egitekorik, etzen aldi berean galdekari eta juje izaiteaz ahalgetu, eta
Erregeren manuen kontra galdegiteaz, zuzenki kontrakoak zirelarik,
Cambray-ko Jaunaren alde, hunen alde egiten baitzuen ere Espainiako
embaxadoreak bere nagusi erregeren izenean. Etzen guzia izan: auzi
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egunean, etzen bere indar guziaz Cambray-ko Jaunaren alde mintzatzeaz
askietsi, baina nahi ukan zituen aholkulariak lotsatu, batzordeko
kardinalak moztu zituen, haserretu zen, oihu egin, laidoetara jautsi,
aitasaindua, egintza bitxi hori jakinik eta ezin gehiago gaitzetsirik,
ezpaitzen egon ahal izan hartaz erran gabe: “Basurde zauritu bat da”.
Etxean hetsirik jarri zen su’ta gar zariola, eta etzuen ere bere burua atxiki
ahal ukan berriz agertu behar ukan zuelarik. Aitasainduak erran zuen
kondenamendua, konztituzione moldean ezarria izan zena, hartan
Erromako gorteak, haren ukaiteaz Erregek zuen ezin-egonaz segur, sartu
baitzituen Frantziak onhartzen eztituen bere moldeko hitz batzu. Nonza
Erregeri mintzatu zizakon jeikitzean eta mezan; igandea zen epailaren 22a. Erregek, mezatik itzultzean, aurkitu zuen Beauvillier-ko Jauna bere
gabinetean, biltzera zoan konseiluko. Ikusi orduko, joan zizakon, eta
erran: “Oi bada! Beauvillier-ko Jauna, zer erranen duzu orai? horra
Cambray-ko Jauna molde guzietan kondenatua. - Jauna, ihardetsi zuen
dukeak errespetuzko doinu batean, halere gora, Cambray-ko Jaunaren
adixkide berezi izana niz, eta beti hala izanen; baina, ezpadauko
aitasainduari amor emaiten, eniz gehiago behin ere harremanetan jarriko
harekin.” Errege ixil gelditu zen, eta ikusleak miran egon bihotz on hoin
bermeaz alde batetik, eta erraite hoin argiaz bertzetik, amor emaitea
etzelarik alta Elizari buruz baizik egina.
(…)
2. Fénelon-ek kondenamendua jakiten du pheredikategirat
igaitean
Cambray-ko Jaunak bere zoria abantzu aldi berean jakin zuen, bere
baitan kalapio gutiago ukanen zuen gizon bat aurdikiko zuen ordu batean.
Pheredikategirat igaitera zoan; etzen durduzatu: prestatua zuen
pheredikua utzi-eta, pheredikatzea batere gibelatu gabe, hartu zuen gaia
Elizaren menean jartzeko beharraren gaiaz; gauza hori indarrekin eta
hunkigarriki hedatu zuen, bere liburuaren kondenamendua jakin-arazi,
hortan ezarria zuen gogamena ukatu, eta predikua bururatu aitasainduak
hartu berria zuen jujamenduaren baiesteaz eta hunen meneratze osoaz. Bi
egunen buruan, manamendu biziki labur bat argiratu zuen, hartan berea
ukatu baitzuen, liburua kondenatu, irakurtzea debekatu, berriz
kondenamendua onhartu eta haren menean jarri, eta, hitz argi, zorrotz,
azkarrenez hortarik itzultzeko bide guziak bere buruari ekhendu. Amor
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emaite hoin lehiatua, hoin argia, hoin ageria gehienean miretsia izan zen.
Etzen zehatzale batzu gertatu gabe izan konztituzionea berak izkiriatua
bezala ukan zezan nahiko zutenak, bere buruaz irri egin-arazi baitzuten.
Meaux-ko Jaunak, gortean baitzen, ukan zituen guzien goresmenak, etxera
joan baitzizazkon metan. Chartres-ko Jauna Chartres-en zen, eta han
egon, eta Parisko Jaunak neurri handia erakutsi zuen. Maintenon-go
Andereak bozkarioz gainditua iduri ukan zuen.
(…)
3. Saint-Omer-ko apezpikua bere arxapezpikuari jazartzen
Cambray-ko Jaunak bere meneko apezpikuak bildu zituen bertze
metropolitanoek bezala, eta hortan aurkitu bere pairamenaren ezagunaraztekoa amor emaitea egina zuen bezala. Valbelle, Saint-Omer-ko
apezpikua, Probentzatar fortunarako gartsua, etzen ahalgetu,
gustatzekotan, zauriari zauriaren gaineratzeko: aitzinatu zuen bilzarrean
etzela aski Sainduen erran-en kondenatzea, ezpaziren aldi berean liburu
horren alde Cambray-ko Jaunak eginak zituen lan guziak kondenatzen.
Arxapezpikuak ihardetsi zuen lañoki bihotz guziaz onhartzen zuela
Sainduen erranak bere liburuaren kondenamendua, eta etzela, jakina zen
bezala, bilzarre horren beha egona emana izan zen jujamenduari bere
menperatzearen ezagugarri publikoen emaiteko, baina uste zuela ere
etzuela jujatua etzenera hedatu behar; aitasaindua ixilean egona zela liburu
kondenatuaren laguntzeko eginak izan ziren idazki guziez; aitasainduaren
jujamenduari osoki arautu behar zuelako ustean zela kondenatua zuen
liburua hark bezala kondenatuz, eta hura bezala ixilean egonez haier buruz
hala egona zen bertze idazki oroz. Etzen jeus ihardespen hori bezain
zuhurrik, arauturik, ez eta arrazoinari, justiziari eta egiari hobeki zoakonik.
Saint-Omer-ko Jauna etzuen askietsi, nahi baitzuen bere buruari oharrarazi eta beraz mintza-arazi: su hartu zuen, eta hisitu zen arrazoinamendu
bortitz eta luzatuez, Cambray-ko Jaunak entzun zituenak bakean eta ixilik.
Probenzarra ezindu zenean, Cambray-ko Jaunak ihardetsi zuen deus
etzuela Saint-Omer-ko Jaunak aitzineratua zuenari egina zaukon
lehenbiziko ihardestearen gainerat emaiteko: horrela, bertze bi prelater
zela erabakitzea, hauen aburura bertzerik gabe jarriko zela erranez
aitzinetik. Arras-ko eta Tournay-ko Jaunak lehiatu ziren Cambray-ko
Jaunaren aburuaren alde gogoz jartzera, eta sumindurik Saint-Omer-ko
Jauna larderian ezarri zuten, ezpaitzen hau ezpainen artean
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murmurikatzetik eta mehatxatzetik gelditu. Uste zuenetik biziki urrun
aurkitu zen: jende gehiena kontra jarri zizakon, gorteak berak gaizkitu
zuen, eta, berriz agertu zenean, etzuen hotza baizik aurkitu adixkidetzat
zaduzkan hetan beretan, ezpaitziren ez Cambray-ko Jaunarenak ez
harenak.
Racine-en behaztopa eta heriotzea
Abantzu ordu berean galdu zen Racine aipatua, hain ezaguna bere
antzerti ederren gatik. Nehork etzuen funtsezko izpiritu gehiago, ez eta
gozagarrikiago itzulirik; deus ez olerkariarenik haren solastatzean, eta
gizon zuzenarena oro, gizon lañoarena, eta, azkenera, eginbidekoarena.
Adixkide aipatuenak bazituen gortean, letradunetan bezala: haier deet
uzten nik egin nezakeen baino hobeki hartaz mintzatzea. Errege eta
Maintenon-go Anderearen jostatzeko, eta Saint-Cyr-ko anderaunenen arrarazteko, antzertietako bi lan nagusi egin zituen, Esther eta Athalie, hanbat
nekeagoak nun ezpaitute maitasunik batere eta tragedia sainduak baitira,
ixtorioko egia hanbat gehiago atxikitzen dutena nun Izkiribu sainduak
behar duen errespetuak ezpailezake aldatzerik jasan. Ayen-go kondesa eta
Caylus-ko Anderea ororen gainetik, ezin hobeak izan ziren Erregeren eta
jende hertsiki berezi eta hautetsienaren aitzinean jokatzen, Maintenon-go
Anderearen egoitzan. Saint Cyr-en, gorte guzia onhartua izan zen aldi bat
baino gehiagotan, baina hautuz. Racine Erregeren ixtorioaz kargatua izan
zen Despréaux, bere adixkidearekin batean. Lan horrek, orai aipatu
ditutan antzerti horiek, adixkidek, ekarri zauzkoten barneko
elhaidetasunak. Bazetorren ere Erregek Maintenon-go Anderearen etxean
minixtrorik etzuen aldi zenbaitez, hala nola ortziraletan: gehienik aro
gaitzak neguan bilaldi horiek azkarki luze bilakatzen zituenean, Racine-en
bila igortzen zuten libertitzeko. Bere zorigaitzeko, ohargabe biziki handi
batzuetara aiher zen.
Gertatu zen Errege ‘ta Maintenon-go Anderearekin zen arrats
batez, solasa Parisko antzokietarat erori zela. Opera agortutik, jin ziren
Komediara. Erregek jakin nahi ukan zuen antzerkien eta jokarien berri,
eta Racine-i galdegin hea zergatik, entzuten zuenaren arabera, Komedia
lehen ikusia zuenetik hoin behera eroria zen. Racine-ek eman zauzkon
arrazoin batzu, eta bururatu hortan, haren ustez, ikusteko gehiena
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zuenetik, hau baitzen, antzerlari eta antzerti berri onen hutsez,
Komediantek zaharrak emaiten zituztela, eta, bertzeren artean, jeusik balio
etzuten eta jendea okaztatzen zuten Scarron-en antzerti hetarik. Hitz
hortan, alhargunsa gaizoa gorritu zen, ez ixter-motzaren aipamenari
oldartzeaz, baina izen horren erraiten entzuteaz, eta ondokoaren
aitzinean. Errege trabatua izan zen; jarri zen ixilak bapatean iratzarri zuen
Racine dohakabea, senditu baitzuen bere ohargabe zorigaitzekoak hartara
sartua zuen lezea. Hiruetarik ahalgetuena gelditu zen, gehiago begien
goititzera ez ahoaren idekitzera menturatu gabe. Ixil horrek iraun zuen
zenbait dembora, hain zen ustegabea gogor eta barna izan. Bururapena
izan zen Erregek igorri zuela Racine lanera zoala erranez. Athera zen
balditurik et heldu ahal zuen bezala Cavoye-ren gambarara: adixkidea
zuen; erran zaukon bere zozokeria. Hanbatekoa izan zen, nun
ezpaitzaitekeen nihundik antola. Behin ere geroztik etzizauzkon Errege
eta Maintenon-go Anderea Racine-ri mintzatu, ez eta hari so egin ere.
Hain dolu barna hartu zuen hortaz, nun ahulezian erori baitzen, eta
ezpaitzen bizi egon bi urte geroztik. Ontsa baliatu zituen salbamenduko.
Bere burua Port-Royal-des-Champs-en ehorz-arazi zuen, gaztaroan
haiekin harremanetan izana zen hango bizilier aipatuekin, olerkaritzako
biziak berak ezpaitzauzkon hauts-araziak, haien baimenetik biziki urrun
izanagatik. Coislin-go zaldunak ere bere burua harat ereman-arazia zuen
bere osaba aipatu Ponchâteau-ko Jaunaren ondora. Ezin sinets laiteke
Errege zenbat gaitzitua izan zen bi ehorz-leku horietaz.
Erahiltze ‘ta ixtripu Parisen
Bi gertakari bitxiek jendea laztu zuten, eta gogoeta ainitz eginarazi. Savary erahila hatzemana izan zen bere etxean, Parisen. Etzuen
mutil bat eta sehi bat baizik, aldi berean erahilak hatzemanak izan zirenak,
hiruak bere jantzi guziekin, eta etxeko leku ezberdinetan, den gutieneko
gauzarik ebatsia izan gabe. Iduritu zen sarraski hori egunaz egina izan zela,
eta mendekatze bat zela, etxean aurkituak zauzkon izkiribu batzuen gatik.
Parisko burjes bat zen, anaia Sées-ko apezpiku hil berria zizakona,
d’Aquin jarri baitzen haren ondotik. Errexean bizi zen, ontsa jantzia,
ofiziorik gabe, eta epikuriar moldean: bazuen adixkide ainitz, eta zenbait
lerro gorenetakoetarik; etxean biltzen zituen atsegin mota orotako
batzarreak, baina hautatuak eta hertsiak, eta etzen han politika bahitua,
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hartaz ari izan nahi zenean. Ezta behin ere jakin sarraski horren arrazoina;
baina aski aurkitu zen barnatzera ez menturatzeko, eta gauza hortan
gelditu zen. Etzen biziki dudatu gizon ttipi biziki itsusi batek egina
zukeela, baina odol hain goratik errespetatu batekoak, nun hartu behar
zen neurri oro erori baitzen buruan haren aurkitzeko laztan, eta
lehenbiziko harrabotsaren ondotik, jende guzia gelditu baitzen
tragedietako ixtorio horren aipatzera ausartatzetik.
Bertze gertaldiak etzuen ixiltzerik batere manatu. Ikusi da aitzinean
Coëtelez-ko aphezarena Poitiers-ko apezpikugoaz, eta La Chastre-ko
abadea gelditu zela gaitzerraitearen egile egiazko ekarria, eta ondoriora
ereman-arazi zuena. Saint-Léger-tik Ponchartrain-erakoan, Erregeren
gereñotegia zuen Garsault-rekin, biak hartan ziren kalexa arin eta
estaligabea zaldiek ereman zuten. Izialdurak kampora egotz-arazi zituen.
Abadea harri batzuen gainean xehatu zen, eta errotak gorputzaren gainetik
iragan zizazkon: oraino hogei-ta-laur oren bizi izan zen, eta hil ezagutza
ephe bat ukan gabe; Garsault-ek, ezin gehiago zauritua, berea berriz bildu
zuen medikuen aztaparretan egon zen bi ilabetetan untsa baliatzeko, haien
buruan hil baitzen ere.
Ohointza bat Versailles-en
Bizitegi handia, erran nahi baita berina-galeriatik jarlekuetarano,
balusa gorri-ilhunez apaindua zen, urrezko krepina eta litsekin: goiz batez,
guziak moztuak aurkitu ziren. Hori ezin sinetsia iduritu zen egun osoan
hain iraganean zen leku batean, gauaz hain hetsian, eta oren oroz hain
zainduan. Bontemps-ek, etsipenean, ahal zituen ikerraldi guziak egin eta
egin-arazi zituen, eta guziak ondoriorik batere gabe. Borzpasei egun
berantago, Erregeren auharian nintzan; etzen d’Aquin, Erregeren lehen
medikua baizik Erregeren eta ene artean, eta nehor ene eta mahiaren.
Arte-janariaren ordura, ohartu nintzan nik dakita zer gauza gotorrari, eta
beltza iduria, mahi gainean airean, ezpainuen untsa ikusteko, ez
erakusteko astirik ukan, gotor hori mahi bururat erori zen lasterraren
gatik, Monsieur eta Madame-en mahikoaren leku aitzinean, Parisen
baitziren, eta beti mahi buruan jartzen, Erregeren ezkerretik, bizkarrez
korrale handira dematen leihoer. Erortzean egin zuen azantzak, eta
gauzaren haztak (mahia) leherr-arazter zuten eta platak jauz-arazi zituen,
baina batere aurdiki gabe; eta suertez dahailaren gainera erori zen, eta ez
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platetara. Erregek, horrek egin zuen ukaldian, burua erdi itzuli zuen, eta,
edozein moldez durduzatu gabe: “Uste dut, erran zuen, ene litsak direla.”
Hetarik zen alabaina aphez xapela baino zabalagoko zama bat bere bazter
aphal-aphalekin, eta gora, piramida gaizki egin baten moldean, bi oinez.
Urrun ene gibelean abiatua zen bi aitzin-gambaren arteko athe aldetik, eta
airean utzi zuen litsño bat Erregeren perrukaren gainalderat eroria zen,
Livry-k, ezkerrean baitzen, ikusi zuena eta ekhendu. Mahiburura hurbildu
zen, eta ikusi zuen litsak zirela zaman bihurdikatuak: eta jende guziak ikusi
zituen hark bezala. Horrek egin zuen murmurikazko ephe bat. Livry-k,
zama hori ekhendu nahiz, papertto bat aurkitu zuen hari estekan; hartu
zuen eta zama utzi. Erregek eskua luzatu zuen eta erran: “Dakusagun.”
Livry-k, arrazoinekin, etzuen nahi ukan, eta, gibelerat eginez, ahapetik
irakurri, d’Aquin-i eman, hunen eskuetan hunekin irakurri bainuen.
Baziren barnean idazkera imitatu eta emazte batena bezala luzatu batean,
hitz hauk: “Harzkik hire litsak, Bontemps; penak atsegina gainditzen dik.
Eskumusuak Erregeri.” Itzulikatua zen eta untsa hetsia. Erregek nahi
ukan zuen Livry-ren eskuetarik berriz ere hartu, hunek gibelerat egin
baitzuen, usaindu, thorratu eta itzuli, eta gero Erregeri erakutsi, hunkitzera
utzi gabe. Erregek erran zaukon gora-gora irakur zezan, nahiz berak aldi
berean irakurtzen zuen. “Horra, erran zuen Erregek, biziki ausarta dena!”
baina doinu berdindu eta “ixtoriokoa” bezalako batez. Gero erran zuen
zama hori ekhen zezaten: Livry-k hain pizua aurkitu zuen nun doi-doia
mahitik goititu ahal ukan baitzuen, eta eman ethortzera gertatu zen mutil
urdin bati. Ordutik hara, Erregek etzuen gehiago aipatu, eta nehor etzen
hitzik erraitera menturatu, goratik bederen; eta auhariaren gaineratekoa
joan zen ezer gertatu ezpalitz bezala.
Beldurgabearen eta ausartziaren soberakinaz bertzalde, ezin gogora
eman daitekeen lanjerrarena da. Nola bota hain urrundik phizu eta izari
hortako zama gaizkidez inguratua izan gabe, eta Erregeren auharian zen
bezalako jende eliaren erdian, hartan gaindi gibel hetarik doi-doia iragan
baitzaitekeen? Nola, gaizkide inguru haren gatik, hoin inharroste azkarrak
behar zuen besoen higialdi handia etzen hainbertze begiez ikusia izan?
Gesvres-ko dukeak zuen urtea: ez hari, ez nehori etzizakon athen hestea
gogoratu, Errege mahitik athera-eta ephe bat berantago baizik. Asma
daiteke hogendunak han geldituak zinenez, jalgitze guziak hirur oren
laurdenez gehiago libro ukanik ihes egiteko. Atheak hetsi-eta, etzen
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nehork ezagutu etzuen gizon bakar bat baizik aurkitu, eta arrastatu zena.
Saintonge-ko aitoren-seme zela erran zuen eta Uzès-ko duke, probinzia
hortako gobernariaz ezaguna. Versailles-en zen: jin zadin othoiztera igorri
zen; etzatera zoan; jin zen berehala, aitoren-seme hori ezagutu, hartaz
berme jarri, eta lekukotasun hortan utzi zen desenkusekin. Behin ere
geroztik ezta ohointza hortaz jeusik argitu ahal izan, ez eta itzultzia izan
zen ausartzia bitxiaz.
Maria-Thereza erregina Probenzako arotz bati agertzen
Gertakari bitxi batek jende guziaren gogoa arrazoinka erabil-arazi
zuen. Ordu hartan ethorri zen zuzen-zuzena Versailles-ra Salon,
Probenzako hiri ttipiko arotz bat, Brissac, gorputzeko zaintzalen maiorari
hel egin zaukona, Erregeren gana eremana izaiteko, nahi baitzizakon
mintzatu buruz-buru. Etzen eginak izan zizazkon esker gaixtoez etsitu, eta
hanbat egin zuen nun Erregek jakin baitzuen eta erran-arazi zaukon etzela
horrela jende orori mintzatzen. Arotza hisitu zen, eta erran zuen, Errege
ikusten balu, gauza hain segeretuzkoak eta beraz baizik hanbat ezagunak
erranen zauzkola, nun ontsa ikusiko baitzuen hari mintzatzeko mezua
bazuela eta gauza larrien erraiteko; anartean, bederen, Estatuko
minixtroetarik batera igorria izaitea eskatzen zuela. Hortan, Erregek erran
arazi zaukon Barbezieux-ren gana joan zadin, huni emana baitzaukon
entzuteko manua. Ustegabekoa izan zena, arotzak, etzela ethorria baizik
eta bere leku eta ofiziotik behin ere ez atheraia, Barbezieux etzuela
onhartu izan zen, eta berehala ihardetsi zuela Estatuko minixtro baten
gana igorria izaitea galdegina zuela, Barbezieux etzela hala, eta etzela
minixtro bati baizik batere mintzatuko. Orduan, Erregek izendatu zuen
Pomponne, eta arotza, estakuru ez ihardesterik gabe, haren gana joan zen.
Haren ixtoriotik jakin zena osoki laburra da: huna hemen. Gizon horrek,
kampotik biziki berant heldu, bere burua aurkitu zuen argi handi batean
hartua, zuhaitz baten ondoan Salon-i aski hurbil; jende batek xuriz jantzia,
eta gainetik erregetar moldez, ile hori ederra eta biziki distiran, bere
izenetik deitu zuen, erran ontsa entzun zezan, oren erdi batez goiti
mintzatu, erran Erregeren emaztea izana zen Erregina zela, manatu joan
zadin haren gana eta jakin-araziak zauzkon hitzak erran, Jainkoak
lagunduko zuela bere bidaia osoan, eta Erregeri erranen zaukon gauza
segeretuzko batetik, eta Erregek munduan bakarrik zakien eta hark baizik
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jakina etzatekeenetik, ezagunen zuela ikasi behar zaukon guzia egia zela;
eta ezpazaitekeen berehala Erregeri mintza, eska zezan haren Estatuko
minixtroetarik bati mintzatzea, eta oroz gainetik jeus etzezan bertze
nehori jakin-araz, nor nahi izan ziten, eta gauza batzu begira zitzan
Erregeren berarendako; laster abia zadin, manatua zizakon guzia egin
deliberatu eta lehiatuki, eta segur izan manatua zizakonaren egiteaz
ezpazen axolatzen hiltzeaz zigortua izanen zela. Arotzak guzia hitzeman
zuen; eta berehala Erregina ezeztatu zen, eta gertatu zen bere zuhaitzaren
ondoan ilunbean. Ondoaren oinean etzan zen, ametsetarik ari ala atzarria
zen ez jakinean, eta gero etxera joan, lillura eta erokeria bat zela sinetsirik,
ezpaitzuen hortaz nehori espanturik egin. Hortik bien egunetan, leku
beretik zoala, ikuspen bera gertatu zizakon berriz, eta elhe berak erranak
izan zizazkon; gaineratuak izan ziren erasiak bere dudaz eta mehatxuak
errepikatuak, eta, bururapenez, ikusia zuenaren eta Versailles-ra joaiteko
ukana zuen manuaren erraitera probinziako intendantari joaiteko manua,
eta, segurki, bidaiaren egiteko behar zena emanen zaukola. Aldi hortan,
arotza sinetsia gelditu zen; baina, mehatxuen beldurraren eta egiteko
nekearen artean zalantzan, etzuen jakin zertara delibera, beti zer gertatua
zizakon ixilduz.
Zortzi egun egon zen duda-muda hortan, eta azkenean bidaiaren
ez egitera deliberaturik bezala, berriz ere leku beretik iragaitean, oraino
gauza bera entzun eta ikusi zuen, eta mehatxu hain laztagarriak, nun
ezpaitzuen gehiago abiatzea baizik gogoan ukan. Hortik bi egunen
buruan, joan zen (Probenzako) Akizera probinziako intendantaren
baitara, hunek, zalantzan egon gabe, bidaiari jarraikitzera sustatu baitzuen,
eta eman bidaiaren egitekoa karrosa publiko batean. Behin ere ezta
gehiagokorik jakin. Hiru aldiz elhekatu zen Pomponne-ko Jaunarekin, eta
egon aldi bakar bi orenez goiti harekin. Pomponne-ko Jaunak kondu
eman zaukon Erregeri buruz buru, hunek nahi ukan baitzuen Pomponnek zabalkiago aipa zezan Monseigneur han etzen eta minixtrorik baizik
etzen Estatuko konseilu batean, hauk, orduan, hartaz harat, Beauvillier-ko
dukea, Pontchartrain eta Torcy, eta bertzerik nehor. Konseilu hori luzea
izan zen: beharbada ere bertze gauza zenbait aipatu zatekeen ondotik.
Gero gertatu zen Erregek nahi ukan zuela arotzari mintzatu; etzen hortaz
batere gorde; ikusi zuen bere gabinetetan, eta igan-arazi handik
marmolezko korralera jausten den maildegi ttipitik, handik baitoa ihizira
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edo ibiltzera. Zenbait egun berantago, berdin ikusi zuen berriz, eta, aldi
bakoitz, harekin bakarrik egon oren bat hurbil, behatuz nehor etzadin
entzuteko menean izan. Mintzatu zizakon lehen aldiko biharamunean,
mailalde ttipi hortarik beretik jausten ari zelarik ihizira joaiteko, Duras-ko
Jauna, hunek baitzuen kapitain makila, eta Erregeri laket zizakon guziaren
erraiteko estimu eta libertatearen heinean baitzen, hasi zen gaitzestez arotz
hortaz mintzatzen, erran zahar gaixto bat dena erranez: edo gizon hura
eroa zela edo Errege etzela aitoren-semea. Hitz hortan, Errege gelditu
zen, eta, Duras-ko marexalaren alderat itzuliz, abantzu behin ere egiten
etzuena bazabilarik: “Hori bada, erran zaukon, eniz aitoren-seme; luzaz
solastatu baitut, eta zentzu biziki onez mintzatu zata, eta hitz emaiten
dautzut eroa izaitetik biziki urrun dela.” Azken hitz hauk erranak izan
ziren han zirenek uste etzuten larritasun azkartu batekin, eta, ixil handian,
begiak eta beharriak ideki zituenarekin. Bigarren solasaldiaren ondotik,
Erregek onhartu zuen gizon horrek erran zaukola hogei urtez goiti
lehenago gertatua zizakon gauza bat, eta berak bakarrik zakiena, eta
etzuela segurki behin ere nehori aipatua; eta gaineratu zuen SaintGermain-go oihanean ikusia zuen agertze bat zela, eta nehori etzuela
behin ere erran segur zena. Aldi bat baino gehiagotan mintzatu zen oraino
biziki ongi arotz hartaz, bere manuz guzia ordaindua baitzaukon,
Erregeren gastutan igorria izan baitzen, gastuaz goiti diru aski eman-arazi
baitzaukon, eta Probenzako Intendantari izkiria-arazi bereziki geriza zezan
eta artha, etzezan, bere lerrotik eta ofiziotik athera gabe, deusen beharrik
ukan gainerateko bizian. Argiena dena hau: orduko minixtroetarik batek
eztuela nehoiz hortaz mintzatu nahi ukan. Adixkide minenek hortan
bultzatu dituzte eta itzulikatu, eta bat baino gehigotan, hitz bat hetarik
athera ahal ukan gabe; eta orok, aho batez, alderat egin dute, irriz eta irrisolasetan hasi, inguru hortarik nehoiz ere athera gabe, ez eta azal hori
marra batez hautsi. Hori gertatu zata Beauvillier-ko Jaunarekin eta
Pontchartrain-goarekin, eta hauen hurbil eta etxekoenetarik badakit
ezteetela jeus gehiagokorik athera, eta berdin Pomponne eta Torcy-renek.
Arotz horrek, berrogei-ta-hamar urte ingurukoa zena, familiatua, eta bere
herrian aipamen onekoa, zentzu on ainitz erakutsi zuen bere xoilean,
abantail nahi gabe et lañotasun ainitz. Beti iduri zizakon sobera emaiten
zizakola, etzuen jakin nahirik batere erakutsi, eta, Errege ‘ta Pomponneko Jauna ikusi ukan zitueneko, etzuen jeus ikusi nahi ukan, ez eta bere
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burua agertu, itzultzera lehiatua iduritu zuen, eta erran, bere eginbidea
beterik askietsia, etzuela etxera joaitea baizik bertze deusik egiteko. Haren
arthan zirenek ahal guzia egin zuten hartarik zerbaiten atheratzeko; deus
etzuen ihardesten, edo zion: “Mintzatzea debekatua zata”; eta solasa
mozten zuen, bere burua ezerez hunkitzerat utzi gabe. Etxerat itzuli-eta,
deusetan etzuen aitzinean zenetik ezberdina iduritu, etzituen ere ez Paris
ez gortea aipatzen, galdekatzen zuteneri ihardesten zeen bi hitzez, eta
erakusten hala izaitea etzuela maite; eta han egitera joana zenaz, orai erran
dutanaz hitz bat ez gehiago. Oroz gainetik, ez espanturik batere; etzuen
bere burua ukanak zituen entzunaldiez mintzatzen abiatzera uzten, eta
Erregeren laudatzea aski zuen, ikusia zuela, baina hitz biez, eta entzutera
utzi gabe ikusguran ikusia zuenez ala bertzela, eta hortaz nehoiz ere
argitasunik eman nahi ukan gabe. Pomponne-ko Jaunaz, aipatzen
zizakonean, erantzuten zuen ikusia zuela minixtro bat, nola eta zenbat
argitu gabe, eta etzuela ezagutzen; eta gero ixiltzen zen, edonork
gehiagokorik erran-arazi gabe. Bere ofizioan berriz hasi zen, eta geroztik
ohi bezala bizi izan da. Hori da probinziako prelatek gauza hortaz salatu
dutena eta Arles-ko arxapezpikuak erran dautana, urte oroz dembora
Salon-en iragaiten baitzuen, han baita Arles-ko arxapezpikuen baserriko
etxea, Nostradamus aipatuaren sorlekua eta ehortz-lekua bezala. Ezta
hoinbertze behar jendeari arrazoinkatze ainitz egin-arazteko: ainitz
arrazoinkatu zen beraz, jeusik hatzeman ahal ukan gabe, eta jeusetaz
bidaia berezi horren ondorio edozeinek begiak idek-arazi ahal gabe. Zoko
mihatzale batzuek nahi ukan dute berek sinetsi eta bertzer sinets-arazi
etzela ziztzilkeria ausartezko sare bat baizik izan, horrek lehenik hatzeman
zuena gizagaizo horren lañotasuna izan baitzen.
Bazen Marzellan Arnoul Andere bat, bizia eleberri bat duena, eta,
bekatua bezain itsusia, eta zaharra, eta pobrea, eta alhargunsa, maitasun
bizienak egin dituena, leku horietako jende gotorrenak gobernatu, eta bere
burua Arnoul Jaun bati ezkont-arazi, hau untzieriako intendanta
Marzellan, gertaldi bitxienekin, eta izpiritu eta itzul-inguru bortxaz, bere
burua maita-arazi baitzuen eta hartaz beldurr-arazi bizi izan zen leku
guzietan, gehienek sorgina zela uste ukaiteranokoan. Hau Scarron
Anderea zelarik Maintenon-go Anderearen adixkide mina izana zen, eta
harreman segeretuzko eta barna batek irauna zuen haien artean ordu
arteo. Bi gauza horiek egiak dira; hirugarrena, hunen segurtatzetik neure
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burua begiratuko baitut bada, hau da: ikuspena eta Erregeri mintzatzera
jiteko mezua emazte horren inkamina bat izan zela, eta Salon-go arotzaren
gain ikuspen hirurkun horren bidez emana zena etzela Maintenon-go
Anderearen erreginatzat aitortzera Erregeren bortxatzeko baizik.
Fiesque-ko kondesa
Fiesque-ko kondesa, Arapajon-go dukesa zenaren, Thury zenaren
eta Beuvron-go markesaren lehen gusia aitaren aldetik, hil zen
Fontainebleau-ko egonaldian, biziki adin handian. Bizia jende handietan
arinenekin eremana zuen. Bi gauzek, bertze milen artean, marrazkituko
dute. Abantzu deusik etzuen, guzia xahutua baitzuen edo bere
egitekoetako jender ebasterat utzia; mirail ezin ederrago horien hastehastean, orduan biziki bekanak eta karioak, erosi zuen bat osoki ederra.
“He! kondesa, erran zaukoten adixkidek, nun hartu duzu hori? - Banuen,
erran zuen, lur txar bat, eta garia baizik emaiten etzautana; saldu dut, eta
hartarik mirail eder hau ukan!” Bertze aldi batez, semeari pheredikuan hasi
zizakon, abantzu jeus etzuenari, ezkontzera sustatzeko, eta ezkontza
aberats batez berlumatzera; eta horra moralean gaizki ezkontze orde gosez
hil nahiago duen urguluaz. Semeak, ezpaitzuen ezkontzeko gutiziarik
batere, utzi zuen erraitera, eta gero, norano joanen zen hori ikusi nahiz,
haren arrazoinetara jartzen zela bezala egin zuen. Horra hura lorietan:
begien aitzinera zabaltzen dauzko alderdia, ontasunak, alaba bakarra,
munduko jenderik hoberenak, eta loriatuak izanen zirenak, haien ondoan
adixkideak ukanki huts egin gabe gauza ondorio onera ekarriko zutenak;
aurpegi bat pollita, ontsa ikasia, eta nahi bezalako adinean. Hoin agerbide
xehearen ondotik, Fiesque-ko kondeak erran zaukon laster izenda zezon
sortzea hainbertze gauzek ontzen zaukoten andere hura: kondesak
Jacquier-en alaba zela erran zaukon, jende guziak ezagutzen zuen gizon
bat baitzen eta Turenne-ko Jaunaren estimua eta maitasuna beretuak
zituena, hunen armadak janariz beti hornituak batzituzten, eta aberastua
baitzen. Horra Fiesque-ko kondea gogo guzitik irriz, eta kondesa galdez
haserrean, hea zertaz irriz ari zen eta alderdi hori hain irrigarria iduritzen
zizakonez. Egia dena da Jacquier-ek etzuela behin ere haurrik ukana.
Kondesa, ontsa hatzemana, badago ephe bat gogoetan, arrazoin duela
aithortzen du, eta aldi berean gaineratzen datekeen damu handiena dela,
deus ezpaitzizakon hobeki idurituko. Horrelako bitxikeriez betea zen,
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haserretan baieztatzen zituenak, eta gero irri egiteko lehena; hartaz zioten
ehoiz etzuela hemezortzi urte baizik ukan. Alargundua zen, 1640-ko,
Piennes-Brouilly-ko markesaren ganik, hau Arras-en hila, ezpaitzuen
huntarik alaba bat baizik ukan, Guerchy-ren ama. Mademoiselle-en
Orhoitzapen-ek, harekin ereman baitzuen bizi guzia, usu ezteuskeria
batzuez egiazko aharretan, eta bat bertzea gabe ezin egonez bizkitartean,
biziki ongi ezagun-arazten dute. Etzuen ez anaia ez ahizparik ukan, eta
aita Beuvron-enaren anaia zaharrena zuen.
Pomponne, Arnauld handiaren iloba, minixtro, baztertua,
eta, Louvois hil-eta, berriz minixtro egina
1. Nor zen
Bertze heriotze batek harrabots gehiago egin zuen, eta huts handi
bat utzi Konseiluko eta jende zuzenen bihotzendako: Pomponne-ena izan
zen, Arnauld d’Andilly aipatuaren semea, eta Arnauld Jaun ospedunaren
iloba. Familia horrek, omen handikoa jakitatean, debozionean, eta bertze
gai ainitzez, eztu hemen argitua izaitearen beharrik: hainbertze lan ederrez
egina da, nun Pomponne-tan geldituko bainiz hemen. Andilly-ko Jaunak,
bere karguen eta Erregina amak Port-Royal des Champs-etara baztertu
aitzinean eta ondotik ere ohoratzen zuen adixkidantzaren bidez,
jansenismoaren ekaitzen gatik, semea erabil-arazi zuen, gazte-gazte danik,
egiteko gotor batzuetan Italian, han antolamenduak egin baitzituen eta
printze batzuekin batasunak bururatu. Aitak, ezin gehiago maitatu eta
estimatua zenak, ainitz gerizatzale eman zauzkon, hautan lehenetarik
Turenne-ko Jauna izan baitzen. Pomponne armaden intendantgoatik
iragan zen Neapolizen eta Katalunian, eta orotan hanbat zuhurtzia,
lañotasun eta ondorio onekin, nun zuen ahalmenak, aitaren eta berak
bilduak zituen adixkidek lagundurik, hauta-arazi baitzuen 1665-ean
Suedako embaxadoregoako. Han egon zen hirur urtez, eta gero
Holandakorat iragan. Hain ontsa athera zen bietan, nun berriz igorria izan
baitzen Suedara, han, Austriako etxearen antze guziak gudukaturik, heldu
baitzen Ipharreko batasun aipatu haren bururatzera, hain baliagarria
Frantziarendako, 1671-an. Errege hain askietsia izan zen nun, ilabete guti
barne galdurik Lionne-ko Jauna, minixtro eta atzerriko egitekoetan
Estatuko segeretaria, ezpaitzuen uste ukan hoin minixtro handia hobeki
ordaindu ahalko zuela Pomponne-ez baizik. Baina segeretua atxiki zuen
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eta hari bakarrik jakin arazi, bere eskuko hitz batez, Suedan burura zezan
manatuz, ahal ukanen zuen bezain laster, horrek esku bakarrez egitea nahi
baitzuen, eta itzul zadin egin orduko. Bi ilabeteren buruan ethorri zen,
1671-ko urte berean, eta berehala aitortua izan zen. Aitak, 1644-eko
erretiratua, ukan zuen semearen hoin kargu gotorrera bere mereximendu
xoilez heldua ikusteko bozkarioa, et hirur urte berantago hil zen, lauretan
hogei-ta-bortz urtetan. Pomponne agertu zen kargu hortako ukan
aitzinean baino ere gaiagoa bete zuen araz. Gizon bat zen ezin hobea oroz
gainetik gogo zuzen, zorrotz, hautuko batez, oro haztatzen zuena eta
egiten astiz, baina luzatu gabe; lañotasun, izari, bizi molde xoilaz
miragarrikoa, eta debozione azkar eta argituenekoa; haren begiek
erakusten zuten eztitasun et izpiritu; begitarte guziak zuhurtzia eta gogo
xumea. Antze bat, trebetasun bat, talendu berezi bat bere abantailen
hartzeko harremanetan zenean; xorroxtasun bat, malgu bat amarru edo
maltzur gabea, helburuetaratzen bazakiena gaitzi-arazi gabe; ezti bat eta
pairamen bat egitekoetan loriatzen zuena; eta horrekin bermetasun bat,
eta, behar zenean, gora bat Estatuko abantailen et koronaren
handitasunaren atxikitzen deusek guti etzezakeena. On horiekin, bere
burua atzerriko minixtro guzier maitarazi zuen harremanetan ari izana zen
herri guzietan egina zuen bezala; hetaz hein berean estimatua zen, eta
jakina zuen haien konfienxiaren irabazten. Ikustatekoa, zerbitzu egina, eta
tratuan salbu ehoiz ez minixtroa, bere burua ezin gehiago maitarazi zuen
gortean, hor bizi arautu eta berdindu bat ereman baitzuen, eta beti
aberaskeria eta zekeneriatik urrundua, etzuela bere lan handian atsedenik
ezagutzen bere familiarekin, adixkidekin eta liburuekin baizik. Haren
harremanekilako eztia eta gatza loriagarriak ziren, eta solasaldiak, berak
naki ukan gabe, mugagabetan erakasgarriak. Oro egiten zen haren etxean,
eta hark nahitara, bere aldian, eta jeus ez gibelerat gelditzen, zuen gogo
berdina ehoiz ere uhertu gabe.
On horiek ezberdinegi ziren Colbert eta Louvois-renekin hautaz
jasanak ahal izaiteko.
(…)
2. Colbert eta Louvois-ren indarrez baztertua izanik
jansenismo estakuru 1679-an, berriz minixtro hautatua da
Erregek, dembora zenbaiten buruan, Pomponne ikusi nahi ukan
zuen gibeletik bere gabinetetan; hartaz urrikitzen zen printze batena egin
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zaukon, eta bere egitekoez ere mintzatu. Noiztenka, baina bekan, hori
errepikatzen zen, eta beti molde berdinean Erregeren ganik. Azkenean,
entzunaldi horietarik batean, Erregek agertu zaukon hura urrunduz
senditua zuen bihotz-mina, eta oraino senditzen zuena, eta, Pomponnek
zor zuen errespetu eta sendimenduarekin ihardetsirik, Errege mintzatzen
jarraiki zizakon estimu eta adixkidetasun ainitzekin; bazuela beti bere
ganat hurbiltzeko gutizia erran, etzezakeela oraino, baina hitza galdegiten
zaukola ez desenkusatzeko, eta bere konseilurat itzul zakidion manatuko
zuen bezain laster, eta, anartean, erraiten zaukonaz atxik zezon segeretua.
Pomponne-ek hitzeman, eta Erregek besarkatu zuen. Gertatuak ikus-arazi
du orduan Erregek zer zuen gogoan: Louvois-ren ekhentzea, Bastillara
igorriz. Arte-hitz haur elizateke hemen bere lekuan; hoin gauza
ohargarriaren erraiteko ordu baduket bertze nonbait. Minixtro hori hila
izan zeneko, Erregek izkiriatu zaukon bere eskuz Pomponne-i berehala
itzul zadin konseiluetan bere lekuaren hartzera. Erregeren aitoren-seme
ohiko batek ukan zuen segeretuki mezu horren kargua, Errege beraren
ganik. Desgaraziatu omendun hori aurkitu zuen Pomponne-en, oheratzera
zoala. Biharamunean, Versailles-ra jin zen, Bontemps-en etxean sartzera,
hunek ereman baitzuen gibeletarik Erregeren baitara. Gogora daitezke
entzunaldi hortako garaziak: Erregek etzuen gaitzetsi urrundua ukanik eta
hoin berant berriz hurbildurik desenkusen egitea: gaineratu zuen beldur
zela etzatekeen dolutuko ikusiz Croissy hark hainbertze gaitasunekin bete
zituen ofizioen egiten. Pomponne-ek, beti laño, ezti, eginbideko gizon,
Erregeri ihardetsi zaukon, bere zerbitzura eratxiki nahi zuenaz, eta hartan
sartuko zela hitzemana zaukonaz geroz, etzuela ongi zerbitzatzea baizik
gogoan ukanen, eta, ontsa hasteko, eta, hari zoakonaz bederen,
bekaizkeriazko arrazoin guzien ekhentzeko, bazoala urrats beretik
Croissy-ren baitara, Erregeren onezien huni jakin-araztera eta
adixkidantzaren eskatzera. Croissy-ren ustegabea berdinik gabea izan zen
Pomponne-ko Jaunaren iragartzen entzun zuenean; goga daiteke etzela
ttipitu zerk ekartzen zuen ikasi zuenean. Gortearena, ezpaitzuen
itzultzerik gogoari emana hamabi urte desgaraziaren buruan, eta den
gutienekorik ez usnatua, handia izan zen ere, baina bozkario ainitzez
nahasia. Egin zen lehenbiziko konseiluan sartu zen, eta Beauvilliers-ko
Jauna aldi berean.
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Saumery, etorkiz biarnesa, Burgoñako dukearen “menin”etako hautatua
Saumery Henri IV-garrenaren morroin Biarnotik jarraikia zizakon
baten semabitxia zen, eta jendalde hortako ainitz bezala Johanne
izendatzen zena. Chambord-en baratzegile, eta, bizi azkenera, etxezain, ez
batere Fontainebleau eta Compiègne-en beti badiren etxezain gobernari
eta kapitain horietarik bezala, baina orok gure etxetan ditugun etxezain
egiazko. Ontasuna irabazi zuen; semea armadan ezarri zuen, biziki ontsa
egina zena, eta hunen ezkontaraztera heldu zen bere heinean zuen Bloisko burjesa batekin. Colbert Jaunak, oraino in minoribus, esposatu zuen
bertze alaba; hunen fortunak aitzinatu zituen suhiak. Bat aberastu zen,
Ménars erosi zuen, Paris-en intendant bilakatu, eta auzitegiko buruzagi
xapeldun hil da: Colbert Anderearen anaia zen. Saumery Chambord-ko
gobernari bilakatu zen, eta hango eta Blois-ko ihizietako kapitaingoa ukan
zuen. Gizon azkarki zuzena zen, eta bere buruaz batere hartua etzena;
Chambord-en zagon, han hil baita biziki zahartua, eta gortera bakan
agertzen zen, eta hor behatua zen bere kuraiaren eta zintzoaren gatik.
Ikusi dut: biziki handia zen, bere ile zuriekin, eta itxura osoki
errespetagarrian. Seme zaharrenak, aipu dena baita, zerbitzatu zuen ephe
batez azpi lerroan, eta goizik erretiratu zen musket tiro batekin
belhaunean, eta Orléans-aldeko ur eta oihanzain bilakatu, eta bertze.
Emplegu ilun hortan zen, eta nehork ezagutzen etzuena, Beauvillier-ko
Jaunak handik athera zuenean Frantziako haurren gobernari azpikoetarik
bat egitekotan: ezta behin ere izan gizon hain orotan sartzalerik, hain
morroin, hain aphal, hain urguluntzi, hain handi-nahi, fortunari hain
emanik, eta hori oro funtsezko deusik, gorda-oihalik, ahalgerik batere
gabe. Egintza bitxiak ikusiko zauzko. Ehoiz etzen gizon bat zauri batez
hanbat baliatu: hartaz banioke ausartziaz maingu egiten zuela, eta egia zen.
Jendetan hautatuenez mintzo zen, doi-doia ikusiak zituelarik haien antzingambarak, bere heinekoez eta adixkide bereziez bezala. Aipatzen entzunak
zituen gertaldi batzu erraiten zituen, eta etzen ahalge ohiko zentzua
bederen bazuten jende batzuen aitzinean erraiteko: “Murde Turenne
gaizoak erraiten zautan”, hunek, orduan zuen adinean eta emplegu ttipian,
eztuelarik beharbada bazenez ere nehoiz jakin; eta, Jauna hitzaz osoosoan, nehor etzuen ohoratzen. “Murde Beauvillier, Murde Chevreuse”
zen; eta horrela izena labur-laburra erraiten etzeenetaz, eta abantzu jende
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guziaz hala zion, odoleko printzetarano. Aldi ainitzez entzun daukot
erraiten: “Conti-ko printzesa”, Erregeren alabaz mintzatzean, eta: “Contiko printzea”, haren Jaun suhiaz. Gorteko lehenbiziko jaunez, arraro zen
emaiten zeelarik Murde-a edo Mus-a. “Humières-ko marexala” zen, eta
horrela bertzez; eta lehenbiziko lerroko jendez, ohi-ohian izenaz, aitzinean
lerrorik gabe. Handiera eta ozarreria oso ziren; eta, egunean ehun mailadi
iganik ukanaren bortxaz, beharrirat ezteuskeria erraiteaz, gotorrarena eta
bizkar handiarena egiteaz, gorteko zati bat larderia-pean zadukan, eta bere
morroinkeriez eta lausenguzko erasiez, segeretuki aphal-aphala, bildua
zuen nik dakita zenbat jende.
Emaztea, Besmaus, Bastillako gobernadorearen alaba, emazteki
handi bat hura bezain ausarta, galtzak soinean zituena, ezpaitzen hunen
aitzinean hitz baten atheratzera menturatzen. Zuen ozartasuna etzen
deusetaz gorritzen, eta galankeria ainitzen ondotik, Duras-ko Jaunari lotua
zizakon, nahitara baitzerabilan, eta hunen etxean osoki eta agerian
etxekandere baitzen, eta hunen gastuz bizi. Hortarik bildu zuen
Konestable Anderearen izena, Duras-ko Jauna Frantziako marexalen buru
zelakotz. Etzen bertzela deitzen; bera lehena zen hortaz irri egiten. Haur,
lausengari, mutileria, oro errespetuan eta menpeko zauden haren
aitzinean, ete Duras-ko Anderea ere, baserritik ethortzen zen guti eta
bekan: marexalaren adinak egiten zuen gutiago zela hori gaizki hartzen.
Cheverny
Frantziako
embaxadorea
Emperadorearen
entzunaldian
Cheverny Monseigneur-en “menin”-a zen: Vienarat igorria izana
zen, eta gero Dinamark-an embaxadore, han berak eta emazteak bildua
baitzuten hortzeria eta osagarria eta hortzak han utziak. Emazteak, izpiritu
eta neurri gehiagorekin, bazuen anaiaren egite aski. Vienan Cheverny-ri
gertatu zizakon gertaldi bat bitxia. Ukan behar zuen, neguko arrats batez,
Emperadorearen ganik lehen entzunaldia: joan zen palaziora; han
gamberazain batek hartu zuen, bizpahiru barnetan harat ereman, azkena
ideki, han sarrarazi, athetik bazterrerat egin, eta hau hetsi. Hor sartu-eta,
barne zabal baino luzeago batean aurkitzen da, gaizki mubleztatua, buruburuan mahi batekin, haren gainean, gambaran argi orotako, baitziren bi
ezkoargi hori, eta gizon bat beltzez jantzia, bizkarrez mahiari emana.
Cheverny-k, lekuaz aski gogo gaitzean, uste du urrunago sartzearen
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igurikatzeko egina den barne batean dela, eta behaka hasten da eskun,
ezker, eta buru batetik bertzera ibiltzen. Josteta horrek iraun zuen orenerdi bat hurbil. Azkenean, bere ibilaldiaren itzuli batek bazeramala mahiari
eta hari emana zagon gizon beltz hari aski hurbil, eta zuen itxuratik eta
jantzitik hor zain zagon gambarako mutil batentzat hartu zuena, gizon
hori, ordu arteo nahitara higitu gabe eta hitzik erran gabe utzia zuelarik,
hasi zizakon jendeki hor zer ari zen galdegiten. Cheverny-k ihardetsi
zaukon entzunaldi bat behar zuela ukan Emperadorearen ganik, sarrarazia zutela, eta hor zagola barneratua izaitearen igurika hunen aitzinean
gurtzeko ohorearen ukaiteko. “Ni niz, ihardetsi zaukon gizonak, ni
Emperadorea”. Cheverny, hitz hortan, gain-beheiti erotzer zen, eta ephe
zenbait eman zituen bere baitaratzen, erraiten entzun daukotanaz.
Barkamenduetara jo zuen, ilunbera, eta aurkitu ahal zuen desenkusa
guzietara; uste dut ondotik komplimendua gaizki moldatu zuela.
Emperadoreaz bertze nornahik irri eginen zuen; baina Leopold, bere
larritasunaren uzteko ezinean, bere itxura hotz berean gelditu zen, horrek
Cheverny gaizoa azkena balditu baitzuen. Ongi kondatzen zuen, eta
ixtorio hau haren ganik entzuteko hauta zen.
*
1700
Gortean dantzaldi
Ganderailu aitzinetik beretik eta garizumarano, etzen izan gortean
dantzaldi eta atsegin baizik. Erregek eman zituen Versailles-en eta Marlyn, antzezko maskaldi, sartaldi, Errege azkarki jostatu zuten besta mota
batzu Burgoñako dukesa Anderearen estakuru. Izan ziren musikaldiak eta
komedia bereziak Maintenon-go Anderearen egoitzan. Monseigneur-ek
ere dantzaldiak eman zituen, eta jende gotorrenek Burgoñako dukesa
Andereari hetarik eskaintzeko burupea ukan zuten. Printze Jaunak, bere
egoitzan, barne gutiz egina gatik, eta ttipiz, hatzeman zuen gortearen
ustegabetzeko bidea, munduko besta galantenaz, ongi asmatu eta ongi
arautuenaz: jantzaldi aphaindu bat, maskak, sartaldiak, erresuma orotako
saltegiak, aphaindura lilluratzekoa ukan zuen aphairu bat; guzia, gorteko
nehor baztertu gabe, eta ez jende sobera ez trabamenik gabe.
Geroztik azkarki ene adixkidea izan den emazte batek, eta, nahiz
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biziki gaztea, gortean agertzen ber-bera hasten ari zena, gero laster han
norbait izan, eta iduriz lerro ohoragarrienetara helduko, ezpalu urte
zenbait berantago pikotak ereman, jasan zuen gertaldi bat trixtea. Evreuxko kondea gustatua zizakon; doi-doia zen jendea ohartzen ari. Maska bat
sartu zen jantzaldiaren erditsutan, gorteko jenden laur aurpegiekin: bat
Evreux-ko kondearena zen; eta laurak ezkoz, iduri-iduriak. Maska hori
zaia zabal eta luze batez estalia zen, soin araua gordetzen zaukona, eta
estali hortan laur aurpegiak nahitara itzul zezazkeen, errexki eta noiz nahi.
Mozorrotzearen bitxiak begiak gainera ekharr-arazi zauzkon: solas ainitz
egin zen laur aurpegiez, eta etzen luzaz egon jantzara hartua izan gabe.
Lehenbiziko menuet hartan, aurpegiak itzuli zituen eta itzuli, eta
kompainia azkarki jostarazi. Bururuatua ukan zuenan, huna gure debrua
non doan emazte gaixo horri gur egitera, Evreux-ko kondearen begitartea
aitzineratuz. Ezta hori guzia: jantzan ontsa ari zen eta jantza osoki
menperatzen zuen, hanbatean nun ukan baitzuen aski ontsa egiteko
maltzurkeria, menuet hortan egiten zituen itzuli-mitzuli guzien gatik,
begitarte hori bera beti itzuli baitzizakon hain orduz eta hanbat
zuzentazunez, nun beti izan baitzen jantzan harekin ari zen andereari
bekoz-beko. Bitartean hura kolore guzietan; baina, burua galdu gabe,
etzuen labur egitea baizik gogoan ukan. Bigarren itzulia orduko, eskua
aitzinatzen du: maskak hartzera bezala egiten du, eta, bertze urrats arin
batez, urruntzen da eta bertze itzuli bat; hark uste du bederen, aldi hortan,
zoritsuago izanen dela; batere: ihes egite bera, eta beti aurpegi hura
gainean. Gogora daiteke horrek zer ikusgarria eman zuen: jende
urrunenak zutik, bertze batzu oraino urrunago alkietara iganak; baina
oihurik batere: anderea andere handi zen, handizki ahaidetua, eta
karguetan eta estimutan ziren jendetarik. Azkenean ohiko menuet baten
hirurkoa bederen ukan zuen. Maska hori oraino aski luzaz egon zen, eta
gero nehor ohartu gabe ezeztatu ahal zen. Senarra, maskan, jantzaldirat
ordu hartan ethorri zen; haren adixkide bat atheratzen ari zen, haren
igurikatzeko uste dut: erran zaukon maskaz uhain bat bazela atheratzera
uztea hobe zuena, itho nahi ezpazuen, eta anartean ibil-arazi zuen
Printzen galerian. Azkenean, aspertu zen, eta sartu nahi ukan zuen: ikusi
zuen laur aurpegietako maska; baina, nahiz gaitzitua izan, etzuen
erakusterat eman, eta adixkideak huts egin-arazia zaukon menueta. Horrek
egin zuen harrabots handi, baina gauzen bidea ez aldatu, zenbait dembora
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iraun baitzuen. Biziki arraro dena da, ez aitzinean ez geroztik, eztela
nehoren aipamenik izan andere hartaz, gorteko aurpegi ederrenatarik
izanik ere, eta, jende inguru edo besta batean seriosik, bertze emazte
guziak itzaltzen zituena, eta hura baino ederragoak ere.
Luxembourg-eko Jauna orein adarretan maskatua
Marly-ko jantzaldi horiek, edo lerrotan edo masketan, beti,
Versailles-en bezala, laurizkinetako luze bat egiten zuten: Erregeren jargia,
edo hirur Angeleterrako errege eta erregina han zirenean, usu gertatzen
zena; eta, bi aldetan, lerro ber batean, erret-familia, erran nahi baita
Frantziako semabitxietarano hauk barne. Zenbait aldiz, lekuz aldatzez,
jantzaldiaren erditan, Dukesa Anderea eta Conti-ko printzesa Anderea
hurbiltzen ziren ondoan eta gibelean norbaitekin maitzatzeko estakuru,
eta han jartzen azken lekuetan. Anderek, tituludunak lehenak eta
nahasterik gabe, gero bertzeak, bi alde luzeak hartzen zituzten eskun eta
ezker, eta, Erregeri begitartez, jantzariak, odoleko printze eta bertze, eta
jantzan ari etziren odoleko printzeak, gortelariekin, anderen gibelean; eta
nahiz maskekin, guziak lehenik aurpegia agerian, maska eskuan. Jantzaldia
hasi-eta ephe baten buruan, sartaldiak baldin baziren eta jantziz aldatzeak,
hetan ziren gizon-emazteak printze edo printzesa batekin multzotan
atheratzen ziren; eta orduan maskaturik itzultzen zen eta maskak bereziki
nor ziren etzen jakiten. Gelditua nintzan, ni gehienik et gutarik batzu ere,
osoki gaizki Luxembourg-eko Jaunarekin. Ethorri berria nintzan, eta
jadanik jarria, ikusi nuenean gibelean muselina ainitz ixurkatua, arin, luze
‘ta airean ibilki, gainaldean egiazko orein adartze batekin buruko bitxi
baten gainetik, hain gora nun dilinda-argi bati lotu baitzen. Horra gu
guziak, maskaldi hoin bitxiaz baldituak, lehiaz guhauri galdeka: “Nor da?”
eta erraiten maska horrek behar zuela bere bekokiaz biziki segur horrela
aphaintzera menturatzeko, maska itzultzen delarik eta erakusten
daukularik Luxembourg-eko Jauna. Bapateko irri karkaila desohoragarria
izan zen. Ustegabeak egin zuen ephe bat berantago, jartzera jin zela
Tolosa-ko konde Jaunaren eta ene artera, hunek berehala galdegin
baitzaukon maskaldi hura nun hatzemana zuen. Jaun onak etzuen behin
ere zimarkeriarik senditu, eta egia da ere zernahitan xorrotx izaitetik biziki
urrun zela. Irriak onez-onean hartu zituen, ezin atxiki ahalak baitziren,
maskaldiaren bitxiak akulatuak bezala, eta erran zuen biziki lañoki Printze
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Jaunari hel egina zuela, haren etxean auhaldua baitzen, eta hark baitzuen
horrela antolatua; gero, itzuliz eskun eta ezker, bere burua mirets-arazten
zuen, Printze Jaunak maskaturik espantuka. Ephe bat berantago, andereak
ethorri ziren, eta Errege haien ondotik berehala. Irriak berrhetuz hasi
ziren; eta Luxembourg-eko Jauna bere buruaren ere berrhetuz aitzinatzen
kompainiari, loriagarri zen konfienxiarekin. Emaztea, osoki ezaguna izana
gatik, eta maskaldi hortaz deus ezpaitzakien, hatzemana izan zen; eta
jende guzia haier beha, eta beti irriz urratua. Printze Jauna, zerbitzuaren
gibelean, Erregeren gibelean jartzen diren karguetarik baita, beha zagon
gatuzilotik, bere maltzurkeriaz lorian. Jostagailu horrek iraun zuen
jantzaldi osoa, eta Errege, beti osoki bere buruaren jabe izana gatik, irriz
ari zen ere, eta jendea etzen asmatze hoin abreki irrigarriaren miresteaz
akitzen, ez eta ondoko egunetan aipatzeaz.
Fürstenberg-eko kardinala
Fürstenberg soinaz gizon arteko bat zen, lodixkoa, baina ongi
hartua, munduko begitarte ederrenarekin, eta, bere adinean, oraino hala
zena, frantzesa biziki gaizki mintzo, ohian ikustean eta entzutean buzoka
baten idurikoa, eta, barnago eremanik politikan eta aferetan, minixtroer
eta herri orotako bertze ainitzi entzuna deetanaren araura, jakitatez,
zorrotzez eta antzez ohiko neurria gainditzen zuena. Hanbat harrabots
egin du Europan, nun ezpaitu haren ezagun-araztearen bilatzea balio;
behar da hartaratua zen izaitera jautsi. Erregeren sariz eta benefizioz,
zazpi ehun mila liberaz goitiko arrandaz gozatzen zen, eta egiazki gosez
hila zagon, abantzu gasturik batere egin gabe, ez eta nehor hartaz artha
hartzeko. Behar da haren familiako xehetasun zenbaitetan sartu. Aitak
bere bizi guzian zerbitzu egin zuen aipamenekin, eta armada imperialen
buru izan zen ondorio onekin Leipzig-eko guduan hegal ezkerra manatu
ondoan. 1635-ean hil zen, eta haur andana utzi Ana, Ferdinand II
emperadoreak 1623-ean Imperioko printze egin zuen Jean-Georges
Hohenzollern-go kondearen alabaren ganik. Seme gehienak, 1662-an hila,
etzuen alaba bakar bat baizik utzi, Berg-op-Zoom-go ondoko, amaren
aldetik, eta Hohenzollern alaba horrek ekarri zaukon ezkontzaz Berg-opZoom Auverña-ko kondeari, eta aipatu berri dutan Auverña-ko aphezaren
ama zen: hala nola nun Auverña-ko kondesa hori Fürstenberg-ko
kardinalaren amaren anaia zaharrenaren alaba baitzen; eta hau horrela hil
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berria zen Auverña-ko kondesa horren lehen gusia gertatzen baitzen, eta
osaba Bretainiako modan Strasbourg-eko apezpikugoako Soubise-ko
aphezaren kontrarioa zen Auverña-ko aphezarendako, Soubise-ko aphez
horrek etzuelarik ez jendakiarik, ez ahaidetasunik, ez beraz ez familiako
nehorez, Fürstenberg-ko kardinalarekin.
(…)
Bazioten Fürstenberg-ko kardinala La Marck-ko kondesa horren
maitale izana zela, ilobari ezkont-arazi zaukola, orduan hogei-ta-bi edo
hirur urte zituena gehienik, aria hortara haren errexkiago ikustea gatik;
badiote oraino ontsa arthatua izana zela, egia da ere deus etzela ageriago
La Marck-ko kondeak Fürstenberg-ko kardinalarekin, jaio, zuen eite
handia baino, ezpazen hunen semea, deus ezpaitzen hunekin. Elizako
beharra zen, jadanik Strasbourg-eko kalonje, Soubise-ko Anderearen eta
hunen semearen fortunak ezpata harr-arazi zaukonean, anaia zaharrenaren
hiltzeaz 1697-an, eta zituen kalonjegoa eta bertze benefizioak utz-arazi.
Kardinalak Fürstenberg-eko kondesarendako zuen atxikimenduak
beti irauna zuen; etzaitekeen hau gabe bizi; anderea haren etxean egoiten
zen eta han erregina; semea, La Marck-ko kondea han egoiten zen ere, eta
nagusitasun hori hain zen ageria, nun kardinalarekin zeregina zuten guziek
andereari baitzaukoten hel egiten. Biziki ederra izana zen, eta ondar
handiak bazaduzkan oraino, berrogei-ta-hamabi urtetan, baina handia eta
lodia, ehun suizetarik bat emazteturik bezain gizonarakoa, ausarta, ozarra,
gora mintzo, eta beti larderian, jendetasunduna bizkitartean eta bizitzen
bazakiena. Usu ikusi dut Erregeren auharian, eta usu Errege hari zerbait
erran nahiz. Barnez, munduko emazte manatzaleena zen, kardinala
erasiatzen zuena, ezpaitzen haren aitzinean hats hartzera menturatzen,
harek gobernatua baitzen eta akulu-pean erabilia, etxean ezpaitzuen den
gutieneko gauza bere menean, eta, menpekotasun hortan, ezpaitzagokeen
hura gabe. Molde orotako gastutan eskuzabala zen anderea: gelditu gabe
jantzi baliosenak batzu bertzeak baino ederrago, dentela beteginak nasaiki,
eta Holandan baizik xuritzen etzen hanbat aphaindura eta oihaleria; jokoa
neurrigabean, hartan gauak zilatuz etxean eta kampoan, eta usu erloi
itzulia eginez; aphaindura, harri balios, mota orotako joia. Bere burua
baizik maite etzuen emazte bat zen, oro nahi zuena, bere buruari deus ez
ezeztatzen, ez eta ere, diote, galankeriak, kardinal gaizoak ordaintzen
zituenak gaineratekoa bezala. Bizi-molde horrekin hanbat traba ekharri
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zaukon, nun behar izan baitziren etxeko gehienak kampora igorri, eta joan
behar izan diru aldaratzera urtean sei-zazpi ilabetez Bourdaisière-ra,
Tours-ko ondoan, Dangeau-ri prestuz hartu baitzaukon, eta gero biziko
erosi. Hertsatze hortan bizi zen, urte gaineratekorako Parisen josta-gaiaren
ukaiteko, Soubise-ko Andereari zinez gogora jin zizakonean bere
semearendako aphezpiku-ordaingoa.
Guillaume Angeleterrako erregeren xedea Espainiako
erresumen zatitzeko
Espainiako monarkiaren zatitzeko antolamendua harrabots handi
egiten hasia zen Europan. Espainiako erregek etzuen haurrik, ez eta
ukaiteko itxaropenik batere. Osagarria, beti biziki ahula ukana zuena,
osoki gaitza bilakatua zizakon zuela bizpahiru urte, eta bazuen urte bat
aldi bat baino gehiagotan azken mugan izana zela. Guillaume errege,
tronuaz zuzengaizki jabetzeko ukan zituen ondorio onen ondotik, bere
indarra biziki handitua baitzuen Frantziaren kontra lokide guziekin josia
zuen eta Ryswyk-ko bakerano haren arima eta burua izana zen batasun
handiaren alderako konfienxiaz, eta ordurano hein berean atxiki zuenaz,
abiatu zen ondoriotasun zabal horren antolatzera, etzezan, idekiko
zenean, gerlarik eman. Etzituen maite ez Frantzia ez Errege, eta, egia
erran, ontsa hastiatzeko pagatua zen: hauen handitzearen beldur zen;
phorogatu berria zuen, haren kontra Europa osoaren batasunaz hamar
urteko gerla batean, zer botherea zen, erreinu hori hetan irabaztez josia
eta betea baizik izana etzen guzien ondotik. Baina Erreginaren utzkizunen
ondotik, Erregek ondoriotasun neurrigabe hori joaiten ikus lezala
deusetaz baliatu gabe uste ukaitera etzen menturatu: ikusia zuen,
Kondate-Frankoaz eta Flandre-ko zati batez jabetzetarik, utzkizun horien
geldigarri gutia. Zatikatze bati gogoa eman zuen beraz, bakean ukaiteko
amuzkiak, erresuma nagusiak berme izanez, Erregeri onhar-araz
zezokeena, eta aldi berean halakoa lizateena nun haren botherea
handitzen etzuen aldi berean, muga ontsa segurtatu batzuetara zabaltze
arin bat baizik elizateena, eta gehiago zukeen hura hain urrun izan ladin,
nun haren atxikitzeko nekeak ledukan beti besotik, eta gero haren
ondokoak. Aldi berean, nahi ukan zituen Angeleterraren aldeko itsasbazterrak ongi segurtatu, eta bere Holandes maiteak Frantziatik gerizatu,
eta zatikatzea hain handizki egin Emperadorearekin, nun askiestekoa ukan
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baitzezakeen, eta Frantziaren kontra ukan ahal etzezakeen osoaz ez
urrikitzekoa. Huni etzaukon beraz, hala erraiteko, xintxukeriarik baizik
uzten. Hortako zuen lehenik huntaz segur izan nahi, aitzinetik ikusiz
eskaini nahi zaukonaz askiesteko zailena izanen zela, eta, haren
onharmenaz, ahal bazuen, segurtaturik, etzezon eman aitzinera
Emperadoreari zati aberats eta handiena baizik, osoarentzat har zaitekeen
izen batekin, eta ukaldirik gabe hoin monarkia hedatuaren ukaiteko
gutiziak konsola zezan gaineratekoaz, eta hori laster onhar-araz zezon.
Osatua zuen xedea izan zen beraz Arkiduke, Emperadorearen
bigarren semeari Espainiaren eta Indien emaitea, Behereko-Herriekin, eta
Espainiako erregeren izenarekin; Gipuzkoa Frantziari, muga horren
agorra eta nekea hanbatekoa izanez nun bakean egona baita erreinu
huntan guzian Espainiarekilako gerla guzien erdian; Neapoliz eta Zizilia,
hauen urruntasuna eta emaitza gutia traba bat baitzen izaitekotz eta
ohore-salbu bat handitze bat baino gehiago, eta begiratzeak Frantzia hein
batean atxikiko baitzuen ethorkizunean itsasoko bothereekin; Lorrena,
herri-alde biziki minbera zena, baina Frantzia etzeramana zen lekutik
haratago, eta gerla ordutan, egitea deus gostatzen etzaukon harraldi batez
baizik etzuena arintzen; eta, ordaintzez, Milan-go herrialdea Lorrenako
Jaunari, hortan emaitza eta eremuz hirur-laurdenak irabazten baitzituen,
eta Frantziaren esklabotasunetik Lorrenaren Frantziaz inguratua izaiteaz,
printze botheredun eta libro bilakatzen, eta berarekin kondu atxik-araziko
zuena.
Angeleterrako erregek eskaintza hori eman zaukon beraz Erregeri,
hunek, gerlaz akitua eta atsedena laket-arazten zauzkoten adin eta izaeran,
guti eztabadatu baitzuen eta onhartu. Lorrenako Jauna etzen ez
abantailetan ez heinean Angeleterrak Holandarekin alde batetik aitzineratu
zaukoten herriz aldatzearen ez onhartzeko, eta Erregek bertzetik, Callières
igorri baitzaukon. Hori eginik, Emperadoreaz ari izan zen. Hor zuen
Angeleterrako erregeren bothere ‘ta antze guziak huts egin:
Emperadoreak nahi zuen ondoriotasuna osorik; bermerik zagon
Erregeren ezkontzako utzkizunetan; etzezakeen Austriako etxearen
Italiatik haizatua ikustea jasan, eta hala zen osoki Angeleterrako erregeren
egitarauan, Frantziari emaiten baitzauzkon Espainiak zaduzkan Tozkanako itsas-gaztekuak, degli Presidii izen-pean ezagunak. Villars, Erregeren
mezulariak hertsatua, Angeleterrak, Holandak, antolamendua izenpetua
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baitzuten eta entzun-arazten baitzaukoten haren kontra elgarretaratuko
zirela hoin zatitze ederrari eza emaiten bazuen, berme egon zen ihardetsiz
oraino ez entzuna zela, eta edozein zuzenbide naturalen eta jenden
kontrakoa, ondorio baten zatitzea ideki baino lehen, eta etzuela hortaz
hitzik entzunen Espainiako erregeren bizian, haren etxearen burua, eta
hain hurbila zizakona. Ihardokitze horrek, eta oraino gehiago
ihardokitzeko gogoak, laster hedatu zuen Espainiako erregeren
heriotzerano iraun behar zuen segeretua, Emperadoreaz abisatua izan
baitzen eta hertsatua testamendu bat egin zezan Arkidukearen eta bere
etxearen fagoretan.
Espainiako erregek gora oihu egin zuen bere bizian larrutu nahi
ukana balute bezala, eta haren embaxadoreak halako harrabotsa egin zuen
Angeleterran, Angeleterrako errege “Errege Guillaume” deitzerano, nun
printze horrek erran-arazi baitzaukon laur egun barne athera zadin
Angeleterratik: egin zuena, eta Flandre-etara baztertu. Baina
Emperadoreak, Angeleterrako erregez gaitzitua izan arren, nahi zuen
eztiki erabili gauza nagusia etzenean, harekin ez osoki nahasteko, eta
hanbat egin zuen nun bazterreko gaitzitze hori zuzendu baitzen, eta
Espainiako embaxadorea Londresera itzuli.
Erlisioneko eztabadak Xinan eta jesuistak gortean
Xinako eztabadak harrabots egiten hasten ari ziren Konfuziuz-en
eta arbasoen zeremonietaz, eta bertze, Jesuistek bere ikasler haizu usten
zezteetenak, eta Misione atzerrikoek berer debekatzen: lehenbizikoek
huts-hutsa zibilak zaduzkaten; bertzek, sineskeriazkoak eta idolatriazkoak.
Haien arteko auzi horrek hain ondorio izigarriak ukan ditu, nun izkiriatu
baitira liburu biziki luzeak, eta galdeak eta egintzak, eta hetaz egin baitira
ixtorio osoak. Hemen geldituko niz beraz erranez Tellier et Comte Aitek
gai hortaz argiratuak zituzten liburuak Sorbonaren aitzinera ekarriak izan
zirela Misione atzerrikoez, eta ikertze luze eta ondu baten ondotik, azkarki
kondenatuak izan zirela: hainbertzetarano nun Erregek, Burgoñako
dukesa Anderearen konzienzia Le Comte Aitaren eskuetan zelakotz
goganbeharturik, eta andereak azkarki gostukoa baitzuen, eta gorteak ere,
ekhendu baitzaukon, eta, ohore salbuko, jesuistek Erromarat igorri, eta
agerr-arazi, hortik, bere burua zuritu-eta, Xinarat itzuliko zela. Erromara
joan zela izan zen egia, baina han ez bere burua zuritu, ez eta misionetarat
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itzuli. Jesuista bat baino gehiago entsea-arazi zizazkon Burgoñako dukesa
Andereari, nahiagoko baitzuen ez bat ez bertzeari kofesatu. Ukana zuen
Turinen, gobernatzen eztuten gorte bakarra, eta hetarik bere burua
begiratzen duena eta aphalean daduzkana, barnabita zen kofesari bat, eta
gizon bat biziki saindua eta biziki argitua. Nahiko zuen bada berak ordena
berean hautatu; baina Erregek jesuista bat nahi ukan zuen, eta, zenbaiten
entsegua egin ondoan Aita de la Rue-tan gelditu zen, hain ezaguna bere
pherediku eta bertze moldez.
Gertakizun horrek bortizki zauritu zituen jesuistak, are gehiago
nun egiteko hori bera gaizki jasaiten baitzuten Erroman, eta Aita Tellier
zuen geroan ontsa gaizkorra bilakatu zen errabia batez. Jesuistek, horrela
zimikatuak bere Europako eta Asiako moralean, ordaina hartu zuten,
bertze gertaldi batzu igurikatuz, “temporalean”edo lur-ontasunetan, eta
hain ongi egin zuten Erregeren bidez bilzarrearen baitan, nun
aphezeriaren zor eta zergetaz betiko garbituak izan baitziren.
Estakurutako eman zituzten bere botu-etxen gabezia eta ikastetxetako
beharrak. Erregek erakutsi zuen nahi zuela aphezeriak ordaintzen
daukonetik deus etzadin haien gainera emana izan, eta bilzarreak, gaizki
erabiliak zituelarik bertzela, etzuen nahi ukan, hortan ihardokiz, haien
aldera sendimendu bortitzik erakutsi. Jesuistek oihu-aldi bat eman zuten
Sorbonaren kontra, eta hunek argiratu zuen oihu-aldiari ihardespen bizibizi bat: hortakotz izpirituak, alde bat eta bertzean, azkarki saminduak
gelditu ziren.
André Le Nostre (1613-1700) baratze ‘ta eraikuntzetako
begiztatzale nagusia
Le Nostre abantzu aldi berean hil zen, lauretan-hogei-ta-zortzi
urtez osagarri betean bizi izanik, burua eta bere ahalaren zuzen eta gostu
ona osorik; omen handikoa, lehenbizikoa izanik Frantzia aphaintzen
duten baratze eder horien marrazki guzien emaiten, hanbat baitute
Italiakoen aipamena ezabatu, nun ondorioz ezpaitira hauk gehiago deus
haien ondoan, eta lan mota hortako nagusi aipatuenak hunara heldu
baitira ikastera eta mirestera. Le Nostre-ek bazituen zintzo bat, zorrotz eta
zuzen bat jende guziaz estima eta maita-arazten zutena. Ehoiz etzen bere
lerrotik athera ez eta bera nor zen ezagutu gabe izan, eta beti abantailik
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nahi etzuena izan zen osoki. Jendearendako lan egiten zuen
Erregerendako bezala, eta artha berarekin, naturaren laguntzea baizik ez
bilatzen, eta egiazko ederraren ekartzea gastu ttipienetara. Bazituen xoil
bat eta egiati bat gozagarriak. Aitasainduak Errege othoiztu zuen zenbait
ilabetez eman zezon; aitasainduaren gambaran sartzean, belhauniko
jartzeko orde, haren gana lasterrez joan zen: “He! egun on, erran zaukon,
ene Aita agurgarria, lepora jausiz, eta bi aldetan besarkatuz eta musu
eginez: he! zer begitarte ona duzun, eta zenbat atsegin dutan zure ikusteaz,
eta hoin osasun onean!”Aitasaindua, Clément X Altieri zena, irriz hasi
zen gogotik: loriatua izan zen sartze hortaz eta egin zauzkon mila
adixkidantza.
Itzuli zenean, Erregek ereman zuen bere Versailles-ko baratzetara,
han erakusten zaukola hura hor etzenean egina zuena. Zutabedian, hitzik
etzion: Erregek hersatu zuen gogoan zuena erran zezon: “Ha bada! Jauna,
zer nahi duzu erran dezazutan? Hargin batetik baratzegin bat egin duzu
(Mansart zen); bere ofizioko janari bat eman dautzu.” Errege ixildu zen,
eta bakotxak irriño bat egin zuen; eta egia zen eraikuntzazko zati horiek,
ithurri batez bertzerik ezpaitzen, eta hala izan nahi zuena, etzela batere
bere lekuan baratze batean. Ilabete bat hil baino lehen, Erregek, haren
ikustea eta mintza-araztea maite baitzuen, ereman zuen bere baratzeetara,
eta, zuen adin handiaren gatik, eremailek harenaren ondoan itzul-arazten
zuten kadera batean ezarr-arazi; eta hor Le Nostre-ek zion: “Ha! aita
gaixoa, bizi bazine eta ikus ahal bazineza ni bezalako baratzegin gaizo bat,
zure semea, kaderan ibilki munduko errege handienaren sahetsean, jeusek
elezoke zure bozkarioari huts egin.” Eraikuntzen intendanta zen, eta
Teilerietan bizi, hauen baratzeaz artha handia hartzen zuela, harek egina
baita, eta palazioaz. Egina duenak orok geroztik egina izana den guzia
azkarki gainditzen du oraino, nahi den artha hartu bada ere harek bezala
egiteko eta haren araura ahal izan den bezenbat lan egiteko. Bazion lurtaloinetaz amañoendako baizik etzirela eginak, ezen, bere haurrak ezin
utziz, han baitzabilzan begiez eta bigarren estaiatik miresten baitzituzten.
Hetan ezin hobea zen bizkitartean, baratzetako zati guzietan bezala; baina
etzituen batere estimutan, eta arrazoin zuen, ehoiz ezpaita hetan ibiltzen.
Espainiako erregeren testamendua eta heriotzea
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Bitartean, Espainiako errege beilatua zen eta hurbildik jarraikia,
kardinalak zuen esperanzan, igurikatzen zuen erabakiari osoan eta laster
amor emaitera ekartzeko: horrela, ethorri zenean, etziten gehiago izan
higuntasun ondar ahalik gabeko batzu baizik garhaitzeko, eta egintzari
zin-zinez esku emaitea. Ubilla-k, segeretuan zirenekin bat, bertze
testamendu bat egin zuen Anjou-ko dukearen fagoretan, eta ezarri
abantail nahi gabeak diren izpiritu guzier hain zuzenez, begirunez,
indarrez eta zuhurtziaz beteak iduritu zezteen arrazoin eta artikuluekin,
eta hain publikoa izan denarekin, nun ezpaitut hemen gehiagokorik jeus
erranen. Estatuko konseilari segeretukoek bururano ikertua ukan
zutenean, Ubilla-k ekarri zaukon Espainiako erregeri, arkidukearen
fagoretan aitzinean egina zen bertzearekin; hori erre zuen Espainiako
erregeren, kardinalaren eta kofesariaren aitzinean, eta bertzea berehala
Espainiako erregek izenpetu zuen, eta, geroxago, gainetik egiaztatua izan
zen, hetsia izan zenean, kardinalaren, Ubilla-ren eta bertze batzuen
izenpetzeaz. Hori antolaturik, Ubillak prest atxiki zituen Espainiaren
obedienziako herri guziendako behar ziren manu eta mezuak, segeretu
berdinean. Badiote orduan Erregeri aitzin-berri eman-arazi zaukotela,
menturatu gabe bizkitartean Castel del Rios-i segeretu osoaren salatzera,
eta hori izan zela entzunaldi hain berezi haren gaia, ezpaitu berdinik ukan,
hartarik Torcy baztertu baitzuen, eta huni, ez aitzinean ez ondotik, hitzik
ez erran Erregerekin bakarrik aipatu behar zuen gaiaz.
Espainiako errege biziaren burura heldua zela jakin-arazia izan zen
bakarrik egun andana bat testamendua izenpetu ondoan. Kardinalak,
segeretuko lehenbizikoek lagundurik, hauk baitzituzten bi kargu nagusiak,
eta Benavente-ko kondeak, bertzea zuena, hortarik erregeren bizitegiaren
eta gambararen nagusi baitzen, etzuen utzi erregina hurbiltzera azken
egunetan estakuru batzuen bidez. Benavente etzen segeretuan; baina
hartakoak ziren gutietarik handienen adixkidea zen, eta errex erabilgarria,
hanbatenaz nun nahi zituzten guziak egin baitzituen. Hain ongi zauden
hortaz segur nun testamenduan ezarr-arazia baitzuten Espainiako handi
izaiteko, ondoko erregeren aiduru gobernatzeko ezartzen zuen juntan: eta
bazakien ere testamendua egina zela, zadukanaz argitua izan gabe
bizkitartean. Sarri konseiluan aipatzeko ordua zen. Hartan ziren
zortzietarik, laur ziren bakarrik segeretuan: Portocarrero, Villafranca, SanEstevan eta Ubilla; bertze laurak Almiranta, Veragua, Mancera eta Arias.
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Azken biez, etziren batere khexu; baina Almirantak erreginarendako zuen
atxikimenduak, Veraguaren konfienxia gutiak, eta hauer segeretu hoin
gotorraren atxikarazteko zen nekeak, beti gibel-arazia zuten, Espainiako
erregeren azken-azken egunetarano, konseiluan ondoriotasunerako
aburuetara jitea.
Ondarrean, errege ordu oroz joaitera zoala, ahal ziren oharpen
guziak harturik, eta beldurtzeko ez izanez bi Estatuko konseilari horietaz
baizik, bakarrik eta nehoren laguntzarik ez konfienxiarik gabe, eta erregina
bazterrerat emana, argiratzeko hoin hurbila zen segeretuaren hala egitera
mentura zaitezkeenak, eta beretako hain debaldetan, kardinalak bildu zuen
Konseilua, eta berehala ondoriotasunaren gai handia deliberamendutan
ezarri. Villafrankak hitza atxiki zuen, eta indar handiz mintzatu zen hemen
gainean ezarria den aran. San-Estevan larderiarekin jarraiki zizakon.
Almiranta et Veragua, jokoa egina ikusi baitzuten, etziren ez erraitera
menturatu: bigarrena etzen bere fortunaz baizik axolan, ezpaitzuen batere
lanjerrean ezarri nahi hoin atheka gaixtoan eta urrun izaiteaz Viena-ko
gorteak orduan zuen ezinean, eta arrazoin berak atxiki zuen Almiranta
harentzat atxikimendua ukanik ere. Mancera-k, gizon ikasia eta ona baizik
nahi etzuena, baina ordu berean alderdiaren hartzeak izitua, galdegin
zituen hogei-ta-laur oren gogoeta egiteko, hauen buruan Frantziaren alde
mintzatu baitzen. Arias hortara jarri zen lehenik, gauza beharrira errana
baitzizakon apur bat aitzinetik. Ubilla-k, kardinala mintzatua izan zen eta
bururatua ukan zuen ondoan, mahiaren gainean ezarri zuen ondorio
aipatu hori. Izenpetu zuten, eta segeretu osoan atxikiko zutela zin egin,
erregeren heriotze ondoan elgarren artean erabaki berria zutenaren arau
egiteko ordua jin arteo. Alabainan, ez Almiranta ez Veragua etziren hortaz
nahi denaren atheratzen uztera menturatu, eta Almiranta bera ezin zilatu
izan zizeen gai hortan erreginari eta Harrach-ko kondeari, konseiluak
erabakia hartua zuenez ez-jakinean egon baitziren beti. Biziki guti
berantago, Espainiako errege hil zen Omiasaindu egunean, hartan sortua
zena berrogei-ta-bi urte lehenago; hil zen, diot, arratsaldeko hiruretan,
Madrilgo palazioan.
Espainiako erregeren ondoriotasuna agertua Madrilen
Espainiako erregek azken hatsa emana ukan zuen orduko,
testamenduaren idekitzea aipatu zen. Estatuko konseilua bildu zen, eta
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Madrilen gertatu ziren Espaniako handi guziak hartan sartu ziren. Hain
gertakari arraroak zuen handiaren ikus-nahiak, eta hainbertze miliun gizaki
hunkitzen zuenarenak, Madril guzia palaziora ekarr-arazi zuen, hala nola
nun handiek eta konseiluak hartan testamendua idekitzen zuten barnearen
ondokoetan ithotzen baitzen. Atzerrietako minixtro guziek athea setioan
zadukaten; hil berria zen erregeren hautua nork zuen lehenik jakinen zen
guzia, bere gorteari jakin-arazten lehena izaiteko. Blécourt han zen,
bertzeak bezala, hauk baino gehiagoko jeusik jakin gabe, eta Harrach-ko
kondea, Emperadorearen embaxadorea, ororen itxaropenean baitzen eta
testamenduaren aiduru Arkidukearen fagoretan, atheari bekoz-beko zagon
eta hurbil-hurbila, irabaziaren itxura batean. Horrek aski luzaz iraun zuen
ezin egonaren sustatzeko. Azkenean athea ideki zen, eta berriz hetsi.
Abrantès-ko dukeak, izpiritu ainitzeko gizona baitzen, atsegingarria, baina
beldur emaitekoa, nahi ukan zaukon eman bere buruari ondokoaren
iragartzeko atsegina, handi guziak eta konseilua baimen emaiten ikusiak
ukan zitueneko eta hortako behar zirenen egiten. Agertu orduko inguratua
gertatu zen. Begiez jo zuen alde orotara larriki ixilean egonez. Blécourt
aitzinatu zen; begietara so jarri zizaukon, gero, burua itzuliz, abantzu
aitzinean zuenaren bila zabilarena egin. Egintza horrek ustegabetu zuen
Blécourt, eta Frantziarendako gaixto bezala hartua izan zen; eta gero,
bapatez, Harrach-ko kondea ikusi ezpalu bezala eta lehen aldikotz begien
aitzinera jiten zizakola eginez, hartu zuen bozkariozko itxura bat, lepora
jauzten zako, eta dio españolez, gora-gora: “Jauna, atsegin handiz …”; eta,
geldituz hobeki besarkatzeko, gaineratzen: “Ba, Jauna, ezin gehiagoko
bozkarioz niz, ene bizi guziko…”, eta besarkatzeak berhetuz, oraino
berriz gelditzeko; eta bururatu zuen: “atsegin handienarekin, zureganik
berexten eta Austriako etxe ospedunenari daukot gur egiten”; eta badoa
jendetzearen erditik, bakoitza gibeletik darraikola ondokoa nor zen
jakiteko. Harrach-ko kondearen harritzeak eta sumintzeak ahoa osoki
hetsi zaukoten, baina begitartean bete-betean agertu zizazkon. Hor egon
zen oraino ephe zenbaitez; bere jendeetarik batzu utzi zituen berri
emaitera jiteko konseilua atheratzen zenean, eta joan zen etxean hetsirik
egoitera gogo nahasmen are handiagoan nun Abrantès-ko dukearen
komplimenduaren enganio abreak eta besarkaldiek hatzemana baitzuten.
Luis XIV-garrenak Anjou-ko duke bere semabitxia aitortzen

73

du Espainiako erregetzat
Azaroaren hamabortzeko astelehenean, Errege Fontainebleau-tik
abiatu zen bederatzi-hamar oren artean, bere karrosan etzuela Burgoñako
duke Jauna, Burgoñako dukesa Anderea, Conti-ko printzesa Anderea eta
Lude-ko dukesa baizik, handik athera gabe ahamen bat jan zuen, eta
Versailles-ra heldu zen laur orenak hirian. Monseigneur auhaltzera joan
zen Meudon-era, zenbait egun han egoiteko, eta Monsieur eta Madame
Parisera. Bidenabar, Espainiako embaxadoreak ukan zuen eskutitz bat
Anjou-ko duke Jaunaren galdegiteko manu berri eta lehiatze berri
batzuekin. Gortea biziki gotorra gertatu zen Versailles-en, jakin-nahiak
han bildua zuena Errege itzuli zen egunean berean.
Biharamunean, azaroaren 16-ko asteartea, Erregek, jeikitzetik
jalgitzean, sarr-arazi zuen Espainiako embaxadorea bere gabinetean, hara
jina baitzen Anjou-ko duke Jauna gibeletarik. Erregek, hau erakutsiz,
erran zaukon bere errege bezala agurtzen ahal zuela. Berehala belhauniko
eman zen Espainiako moldean, eta komplimendu aski luze bat egin
zaukon hango hizkuntzan. Erregek erran zaukon etzuela oraino entzuten,
eta berari zagokola semabitxiarendako ihardestea. Ondotik berehala,
behin ere ohi ez bezala, gabineteko bi atherdiak idek-arazi zituen, eta
manatu han zen jende guziari, abantzu metan, sar zadin; gero, begiak
majestaterekin zerabiltzala jendetze handiaren gainetik: “Jaunak, erran
zeen Anjou-ko dukea erakutsiz, horra Espainiako errege. Sortzeak korona
hortara deitzen zuen, errege zenak ere bere testamenduaz; erresuma osoak
nahi ukan du eta galdegin dauta othoiztuz: Zeruaren manua zen; eta eman
dut atseginekin”; eta semabitxiaren gana itzuliz: “Español ona izan zaite,
lehenbiziko eginbidea duzu orai; baina orhoit zaite Frantzes iaio zirela, bi
erresumen artean batasunaren atxikitzeko; hauen zorioneko bidea hori da
eta Europako bakearen begiratzekoa.” Erakutsiz gero erhiaz bere
semabitxia embaxadoreari: “Ene aholkuer jarraikitzen baldin bazira, erran
zaukon, jaun handi zirade, eta laster; oraikoan elezake zure abisuer
jarraikitzea baino hobeki egin.”
Gortelariaren lehenbiziko harramantza hura iragan-eta, etorri ziren
Frantziako bertze bi semeak, eta hirurak samurki besarkatu eta nigarrak
begietan, aldi bat baino gehiagotan. Sinzendorf, Emperadorearen
mezulariak, berantago fortuna handia egin baitu Vienan, entzunaldia
galdegina zuen gertatu behar zenaren ez jakinean, eta, ez jakin berean,
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sartzalea bila jin zakidion aiduru zagon beherean, Embaxadoreen salan,
Emperadorearen semabitxi arkidukearen sortzearen jakin-arazteko,
berehala gero hil zena. Igan zen beraz gertatu berria zenetik deus jakin
gabe. Erregek joan-arazi zituen monarka berria eta Espainiako
embaxadorea bere gibel-gabinetetara, gero Sinzendorf sarr-arazi,
ezpaitzuen atheratzean baizik jakin hartara eroria zen ordugaitz
gaitzigarria. Gero Errege joan zen mezara galerian, ohi bezala, baina
Espainiako errege berekin eta eskunean. Galerian, erret-etxea, erran nahi
baita Frantziako semabitxietarano hauk barne, eta ez gehiago, jartzen
ziren lerro-lerro Erregeren oin-mihisean; eta hor, othoitz-alkian ez bezala,
guziak tapizaz estalia zen barandari baitzauden, etzen Errege baizik
bakarrik laur-kantoineko bat zuenik alkiaren gainean, eta hek guziak
belhauniko zauden alkian, hau oin-mihise beraz estalia, eta guziak laurkantoinekorik gabe. Galeriara heltzean, etzen aurkitu Erregeren laurkantoinekoa baizik, hartu baitzuen eta Espainiako erregeri eskaini, hunek
ez nahi ukanik onhartu, bazterrera emana izan baitzen, eta biek meza
entzun zuten laur-kantoinekorik gabe; baina, gero, beti baziren biga
mezara zaozinean, biziki usu gertatu zena.
Mezatik landa, Errege gelditu zen bizitegi handiaren oheko
barnean, eta erran zaukon Espainiako erregeri handik harat harena izanen
zela; arrats hartan berean han etzan zen, eta han gorte guziak ikusi zuen,
metan, errespetu emaitera jin baitzizakon. Villequier-ek, Erregeren
gambarako lehen aitoren semea Aumont-ko duke aitari jarraikitzez, ukan
zuen haren zerbitzatzeko manua, eta Erregek bere gabinetetarik biga utzi
zauzkon, hetara barne hortarik sartzen baita, han egoiteko berezian izanen
zenean, eta bi hegalen arteko harat-hunataren ez mozteko, ezpaita barne
hortarik baizik egiten.
Egun berean, jakin zen Espainiako errege negilaren lehenean
abiatuko zela, bi printze anaiez lagundua izanen zela, hauk mugarano
joaitea galdegin baitzuten; Beauvillier-ko Jaunak ukanen zuela burupe
printze eta gortelarien gainean bidaia guzian, eta zaintzale, tropa,
aitzindarien eta jarraikitze guziaren gainean manamendua bakarrik, eta
bakarrik zituela ere gauza guziak arautuko eta antolatuko. Noailles-ko
duke marexala lagun ezarria izan zizakon, ez hura han zenean deusetan
sartzeko eta manatzeko, nahiz Frantziako marexala eta gorputzeko
zaintzalen kapitaina, baina haren ordaintzeko eritasun bat edo printzeak
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ziren lekuan ez izaitea gertatzen balizako. Gorteko gazteria nunbait han
printzek zuten adineko guziak ukan zuen bidaiaren egiteko baimena, eta
ainitz joan ziren, edo berak, edo jarrikitzeko karrosetan. Jakin zen oraino,
Donibane-Lohizundik, berextetik landa, bi printzeak Probenza eta
Languedoc-en ikustera joanen zirela, Dauphiné-ko izkina batean gaindi,
Lyon-dik itzuliko zirela, eta bidaia laur ilabetekoa izanen zela. Ehun eta
hogei zaintzale, Vendeuil-en manu-pean, eta Montesson, banderaduna,
jandarma batzuekin, manatuak izan ziren haier jarraikitzeko, eta
Beauvillier-ko eta Noailles-ko Jaunek ukan zituzten bakoitzak berrogei
mila libera bidaiako.
*
1701
Barbezieux-ren heriotzea 32 urtetan; haren ondotik Chamillart
Estatuko segeretari
1. Barbezieux
Italian gerla samin batetara prest izaiteaz zen beraz solasa, Tessé harat
igorria izana baitzen Saboiako Jaunari eta hunen minixtroeri gizon
gozagarria izanez, Turin-go azken bakea antolatua zuelakotz eta
Burgoñako dukesa Anderearen ezkontza (…) Abiatua zen beraz ainitz
manamenduekin, eta, Torcy-k hautan lan ainitz egina bazuen politikako,
Barbezieux-k egiteko handia ukana armadako, bizigailuetako eta gerlako
gai eta arauetako xehetasun guzietan.
Lan hortako azkarrenean ukan zuen, errana dutan bezala, uste gutienik
zen ordutan Chamillart-en minixtro ikusteko bihotz-mina. Aire gaixto
ukaldi bat izan zizakon. Bazuen hiruretan hogei urtez goiti haren aitek
edukia zutela, haren kargu berean, alderdi nagusi bat Estatuko
gobernamenduan, eta berak, hamar urte danik hurbil bazadukala, etzuen
batere hek baino estimu eta larderia gutiago bildua. Chamillart, berriberria eta bi urte danil lekuan, oraino hari gorte egiteko bidearen bila
zabilan, haren aitaren eta bien aitzin-gambaran usu izanik. Hauteste hori
bere baitarik ezin jasana izan zizakon, eta ere emaiten zaukon ahaburdina
ukalditik, ontsa sendi-arazi baitzaukon etzela zinkurina egiteko ordu.
Chamillart-ek, ezpaitzuen hoin goizik Estatuko konseilura deitua izanen
zela asmatua, gizon laño eta adixkide on bezala ahal zuen guzia egin zuen
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haren balakatzeko.
Barbezieux etzen batere haren aldera kexatu; baina, gauza hortaz
haserre gorrian, etzuen bere bihotza, gora, burkoi eta urguluduna ezin
gehiago, ematzera utzi. Tessé igorria ukan zueneko, atseginetara eman zen
bere adixkideekin ohian baino gehiago, bihotz-minaren ezeztatzeko.
Versailles eta Vaucresson-en artean, Saint-Cloud-ko parkearen buruan,
eraikia zuen etxe bat alhorren erdi-erdian, “L’Etang” izendatu zena,
hunek, munduko gune trixtenean, baina orotara hel-errexa, miliunak
gostaiak baitzizauzkon. Hara bazoan usu, eta han zuen ahal guzia egiten
bere atsekaben ithotzeko, adixkidekin, janari onetan eta segeretuzko
bertze atseginetan; baina bihotz-mina gaineratzen zen, hunek, bere
indarrak baino azkarragoko atseginekin batean, hetan gehiegi sineste
baitzuen, hiltzeko ukaldia eman baitzaukon. Laur egunen buruan L’Etangtik Versailles-rat itzuli zen zintzurreko min handi eta sukar bortitz batekin,
zuena bezalako indarreko gizonaren jitean, eta zuen adinean, odolekhentze ainitz galdegiten baitzuten, ereman berria zuen biziak biziki
lanjeros egiten zituenak. Eritasuna ere hala iduritu zen lehenbiziko orduan
berean; etzuen bortz egun baizik iraun. Doi-doia ukan bazuen testamendu
egiteko eta kofesatzeko ephea, Reims-ko arxapezpikuak lanjer minaz abisu
eman zaukonean, hortaz eztabadan zagolarik Fagon berarekin ere. Bizibizirik hil zen, gogoa berme, etxekoen erdian, eta athea ethen gabe gorte
guziaz setiatua. Hau Marly-rat abiatu berria zen; Trufaniako bezpera zen.
Hogei-ta- hamahirur urte gabe hil zen, aita hila zizakon gambara berean.
Aurpegi ohargarriko gizona zen, ezin gehiago gozagarria, azkarki
gizon, begitarte garaziadun eta maitagarri batekin, eta itxuraz azkar;
izpiritu, sarkortasun, egintza ainitz, zuzentasun, eta laneko errex bat ezin
sinetsia, hunen gain jartzen baitzen atseginen hartzeko, eta bertze batek
egun batez baino gehiago eta hobeki baitzegien bi orenez. Haren baitan,
hizkuntza, ibilerak, elhekatze errexa, zuzena, hautatua, baina naturala,
indar eta mintzakortasunekin, dena garaziaduna zen. Nehork etzuen
hainbertze munduko airea, nahi izana lukeen jaun handi batek bezalako
arak, egin-molde jendetasunezkoenak, eta, laket zizakonean,
errespetudunenak, galantasun jitezkoena eta xorrotxena, eta garaziak
orotan hedatuak. Hortako, laketgarri izan nahi zuenean, xoratzen zuen,
eta zerbitzu emaiten, nor nahiren hirurkuna zen egin moldetan. Gizon
batek etzuen egiteko bat hobeki erraiten, ez eta hartako xehetasun guziak
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hobeki jakiten, ez hark baino errexkiago erabiltzen. Sendi zituen xorroxki
jenden arteko ezberdin guziak, eta ahalmenekin egitekoetakoak, hauen
gora-beherak, zituzten balio ttipi ala handiagoak, eta egitekoak agortzen
zituen ustegabeko moldez; baina urguludun soberakina, egitera abiatzalea,
beldurgabea, ozarra, azken mugarano mendekaria, gauza ttipienez samur
errexa, eta berriz itzultzeko biziki nekea. Omorea lazkarria zuen eta usu;
bazakien, dolu zuen; etzezakeen menpera. Jitez basa eta idorra, abre
bilakatzen zen orduan eta asma daitezkeen laido eta haserre-aldi guzietako
gai, ainitz adixkide ekhendu baitaukote. Gaizki hautatzen zituen, eta,
kexaldietan, laidoztatzen, nor nahi izan ziten, eta hurbilenak eta
handienak, eta gero etsipenean zagon. Aldakorra horiekin; baina munduko
adixkide hoberena eta baliagarriena, hala zeno, eta etsai lanjeros, lazkarri,
jarraiki, ezin ematu eta jitez abreena. Deusetan ihardokitzerik aurkitu nahi
etzuen gizona zen, eta ozarrez ezin gehiagokoa.
Errege jarria zuen lanaren gibelatzera sobera edana zuenean, edo
huts egin nahi etzuen joko-aldi zenbait ukanki, eta jakin-arazten zaukon
bazuela sukarra. Erregek jasaiten zuen egiten zuen lanaren balio eta
errextasunaren gatik, eta orori dena berak egiten zuela eta minixtro bat
moldatzen zuela sinets-arazteko atseginaren; baina etzuen batere maite,
eta biziki ontsa ikusten zituen haren huts-eginak eta alegiazko sukarrak.
Maintenon-go Andereak aldiz, aita botheredunegia gal-arazia zaukonak,
eta bere baitako arrazoinez, semea gerizatzen zuen, aitzinean errespetuz
baitzagokon eta hortik atheratzeko ahalik gabe. Bazuen, oro har, minixtro
handi baten gaia, nahiz bitxiki lanjerosa. Galde da ere hea Estatuarendako
galtzea izan zenetz, zuen handi-nahi soberakinaz; baina etzen gortearen
eta munduarendako hala izan, ainitz irabazi baitzuen zituen talendu guziek
botherearen arau lazkarriago baizik eginen etzuten gizon baten heriotzeaz,
eta sal-erostetan segurtasuna biziki bien artekoa zuenarenaz, eta azkarki
salatua berak zerabiltzan egitekoetan, ez zekeneriaz, esku-zabal,
handitasun eta nasaitasuna bera baitzen, jadanik ontsa urrun eremana
zutena, baina zerbitzu ala gaizki egiteaz, eta oroz gainetik bere helburura
joaiteko. Ikusi da, Barzelonaren setiatzeaz eta Noailles-ko Jaunaz, egiten
bazakienaren erakuskai bat.
Hura hil eta berehala, Saint-Pouenge Marly-ra ethorri zen Erregeri
erraitera, bi oren lehenago, Versailles-tik abiatzean, hain ontsa horren
beha egona zena nun La Vrillière utzia baitzuen orotan zigilatzearen

78

ezartzeko. Fagon, hastapenetik kondenatua baitzuen, eta ez batere maite,
aita baino gehiago, espes sobera odol ekhendu zaukola ogendun eman
zen: bederen hor etzela atherako bozkariozko hitzak eskapatzera utzi
zituen, haren etxetik athera zen bi aldietarik batez. Barbezieux-k dolu
emaiten zuen usu ihardespenetan, entzunaldietan beti goratik egiten
zituenak, ahapetik mintzatzen zizakolarik, eta igurika-arazten zituen
gorteko jende gotorrenak, gizon eta emazte, gabinetean bere zakurrekin
jostatzen ari zelarik edo lausengari aphal zenbaitekin, eta, bere buruaren
igurikan luzaz atxikirik, ainitzetan atheratzen zen gibeletarik. Suhiak berak
beti haren omorearen meneko zauden, eta adixkide hoberenak etzizazkon
zola mihatuz baizik hurbiltzen. Jende ainitzek eta andere eder andanak
azkarki galdu zuten haren heriotzeaz: hautarik bat baino gehiago izan zen
beraz dolu handitan Marly-ko saloinean; baina, mahian jarri zirenean eta
bixkotxa jalgia izan zenean, Erregek erakutsi zuen bozkario bat hark
bezala egin zadin nahi zuela iduritu zena. Etzen Erreginak
edaten!oihukatzean gelditu baina, ostatu xoilean bezala, kulleraz eta
sardexkaz azietan jo zuen eta jo-arazi: horrek galarrots bat biziki bitxia
egin baitzuen, eta, errepikatuz, auhari osoa iraun zuena. Andere
nigarlariek bertzek baino harrabots gehiago egin zuten, eta irri karkailak
luzeago, eta adixkide hurbilenak eta hoberenak zirenek are gehiago.
Biharamunean, ezer etzen ageri. Bi egun eman ziren hutsa nork beteko
zuen arrazoinkatuz. Gozagarri izan zizatan hortan ez hatzemana ezaitea.
2. Chamillart
Chamillart Trufaniakari joana zen Montfermeil-era, handik deitua
izana baitzen begiztatzale jeneralgoako kargura: leku berera zaukon oraino
Erregek mezu igorri, 7-an, Maintenon-go Anderearen gambarako mutil
batez, haren jeikitzean izan zadin biharamunean, hartarik landa sarrarazi
baitzuen bere gabinetean, eta Barbezieux-ren kargua eman. Chamillart-ek,
gizon zuhur bezala, nahi ukan zauzkon dirutzeak itzuli, ezpaitzuen,
arrazoinekin, erkida gairik ikusten begiztazale jeneralgoako kargu
lanjerosaren eta gerlako Estatuko segeretarigoaren artean; eta Erregek
ezpaitzuen utz zitzan nahi ukan, aitzineratu zaukon berexirik Colbert eta
Louvois oso-osoan hartuak zituzten bi karguen batean eremaiteko ezina.
Baina bi minixtro horien orhoitzapenak eta haien arteko eztabadenak
zaukon bereziki emaiten Erregeri hisirekin bi minixterio horien
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elgarretaratzeko nahia, eta zuen egin Chamillart-ek erran ahal zaukon
guziari gor eta elkor.
Gizon ona eta biziki zuzena zen, eskuak garbi-garbiak eta xede
hoberenetakoa, ikustatekoa, jasailea, zerbitzu egina, adixkide on, arteko
etsai, Estatua maite zuena, baina oroz gainetik Errege, eta harekin ezin
hobeki eta Maintenon-go Anderearekin; bertzela biziki mugatua, eta,
izpiritu eta argi gutiko jende guziak bezala, biziki hisitia, biziki burukoia,
arrazoinak harenen kontra emaiten zauzkonari urriki ezti batekin irria hori
egiten zuena, eta osoki entzun etzezazkeena, ondorioz adixkidetan,
egiteko eta orotan enganatua, eta hetaz estimu handia, molde zenbaitetan,
hartua zuenetaz edo, phizu arina gatik, biziki adixkideak zituenetaz
gobernatua. Ahalmena ezteusa zuen, eta oro bazakiela uste, mota
guzietan; eta hori are urrikalgarriago zen, nun karguekin jina baitzizakon,
eta burgoikeria baino gehiago zozokeria baitzen, eta oraino gutiago
hutsaleria, ezpaitzuen huntarik batere. Bitxi dena da Erregek haren aldera
zuen sendimendu samurraren bermegailu handia ahalezin hori bera zela.
Urrats oroz Erregeri berari aithortzen zaukon, eta Erregek atsegin zuen
hari bide erakusten eta erakaspen emaiten, hala nola nun haren heltze
onez bereaz bezain bekaizti baitzen, eta guzia onhartzen baitzuen.
Munduak ere eta gorteak berdin onhartzen zuten, haren ongi-ethorri
errexaz lorian, emaiteko edo zerbitzu egiteko zuen bozkarioaz, haren
ezetan zen eztiaz eta bihotz-minaz, eta entzuteko zuen pairamen ezin
akituaz. Jendeak eta gauzak orhoitean zaduzkan zuzen-zuzena hetarik
elemenia eskuetan iragaiten bazizakon ere, hala nola nun bakoitza loriatua
baitzen haren egitekoa garbi-garbia gogoan zuela ikusiz, nahiz
aspaldidanik hasia eta utzia. Idazten ere zuen biziki ontsa, eta idazkera
garbi eta malgu eta zorrotz hura ezin gehiago laket zuten Erregek eta
Maintenon-go Andereak, ezpaitziren haren laudatzetik gelditzen,
sustatzetik, eta bere buruen gorestetik hoin soin-gain ahuletan ezarririk
hetarik bakoitza azkarrenen lehertzeko aski izanen zen bi zama.
Rose Luis XIV-garrenaren “luma”
Rose, Erregeren gabineteko bertze segeretari bat, eta, berroigei-tahamar urtez geroztik, “luma” zuena, ordu huntan hil zen, lauretan hogeita-sei edo zazpi urtetan, burua osorik eta osagarri betean azkenerano.
Konduetako Gambararen buruzagia zen, azkarki aberatsa eta zekena;
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baina izpiritu ainitzeko gizona zen, eta berdinik gabeko atheraldiak eta
ihardesteak zituenak, letra ainitz, orhoitzea garbia eta miragarria, eta
gorteko eta egitekoetan aurkibide lerro bat betegina; alai, libro, atrebitu,
gogotik ozar, baina, oinkatzen etzuenari, ikustatekoa, errespetuduna, osoki
bere lekuan, eta gorte zaharraren usaina ezin gehiago zuena. Mazarin
kardinalarena izana zen, eta azkarki haren barneko eta konfienxian, horrek
hala ezarria baitzuen ere Erregina amarekin, eta hala egoiten jakina
baitzuen hunekin eta Erregerekin heriotzerano, hala nola nun kondutan
eta errespeturekin baitzadukaten ministro guziek ere. Bere lumak halako
harreman batean atxikia zuen Erregerekin, eta batzuetan minixtroek jakin
gabe gelditzen ziren egiteko batzuetan. Lumaren ukaitea, falsulari publiko
izaitea da, eta bertzer bizia gostatzen zeenaren egitea karguz. Lan hori
Erregeren izkiribua hain zuzen iduri-iduria egitea da nun berezia izan
eztadin lumak berregiten duenetik, eta horrela Erregek, bizkitartean
egiteko nekea hartu gabe, bere eskuz egin behar edo nahi dituen eskutitz
guzien izkiriatzea. Badira ainitz monarkenak edo bertze leinuru handiko
atzerritarrenak; badira menekoenak, hala nola armadetako jeneralenak edo
bertze jende nagusienak egitekoetako segeretuz edo onezia ala hautamen
erakustez. Ezin da Errege handi bat mintza-arazi Rose-ek bazegien baino
gaitasun gehiagorekin, ez bakoitzari doakon ara hobean, eta gai bakoitzari,
hark hola idazten zituen eskutitzek baino, eta guziak Erregek bere eskuz
izenpetzen zituenak; eta hizkiaz, hain zen Erregerenaren idurikoa, nun
ezpaitzen den ezberdintasun ttipienik. Gauza gotorrez andana ezin
mugatua bazen Rose-en eskuetarik iragana, eta oraino batzuetan iragaiten:
ezin gehiago jarraikia zen eta segeretukoa, eta Errege haren baitan osoki
fidatzen zen. Horrela gabineteko laur segeretarietan luma duenak haien
egintza guziak baditu, eta hek batere ez, ezpada bere sartzeak. (…)
Gizona xorrotxa zen, maltzurra, trebea eta lanjerosa. Badira hartaz
ixtorioak metaka, hautarik bizpahirur emanen baititut bakarrik nolakoa
zen erakusten dutelakotz, hura eta aipu direnak. Bazuen Chantilly-ri
hurbil-hurbila etxalde bat ederra eta eraikuntza onekoa, azkarki maite
zuena, eta harat usu zoana. Errespetu ainitz emaiten zaukon Printze
Jaunari (azkenik hilaz mintzo niz), baina etxean nehoren meneko ez
izaiteari behatzen zuen. Printze Jaunak, hertsitzen zuen auzotasunaz
aspertua, eta behar bada hura baino gehiago haren ihiziko aitzindariak,
Rose-ri eskain-arazi zaukon ordainduko zuela; hunek etzuen behin ere ez
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deus entzun, ez zernahitan ere hura utzi nahi ukan. Azkenean, Printze
Jauna, itxaropen gabean, hasi zizakon zimikoka higuntzeko eta
deliberatzeko, eta, zimikoz zimiko, bota-arazi zauzkon harr-arazi eta alde
orotarik ekarr-arazi zituen hiruzpalaur ehun azeri edo azerikume, parkeko
harresien gainetik. Asma daiteke zer nahasmena egin zuen han andana
horrek, eta Rose eta hunen jenden azken ustegabea gau batez harat ethorri
azeri zinaurrite ezin agortuaz.
Gizonkiak, haserre eta bortitza baitzen, eta Printze Jauna ontsa
ezagutzen zuena, etzuen opariaren emailean hutsik egin: joan zen
Erregeren baitara bere gabinetean, eta, deliberatuki, galde behar bada apur
bat basaren egiteko baimena galdegin zaukon. Erregek, hari eta haren
maltzurkerier osoki jarria, atsegingarria baitzen eta biziki gazia, galdegin
zaukon zer zen: “Zer den, Jauna? ihardetsi zaukon Rose-ek aurpegia
sutan; othoizten zitutala erran dezatazun hea baditugunez Frantzian bi
errege. - Zer bada? erran zuen Erregek, hatzemana eta bere aldian
gorrituz. - Zer den? ihardetsi zuen Rose-ek, Printze Jauna zu bezala errege
baldin bada, behar dela nigar egin eta burua tirano horren azpian
beheititu. Odoleko lehenbiziko printzea baizik ezpalinbada, hartaz juztizia
galdez nagozu; zeren zure meneko guzier zor baituzu, eta eztuzu Printze
Jaunaren aztaparren gai izan diten jasan behar.” Eta ondotik erraiten
dauko nola nahi izan duen bere lurraren saltzera bortxatu, eta gero gaizki
eginez bortxatu, eta azkenean badio azerien ixtorioa. Erregek hitzeman
zaukon Printze Jaunari mintzatuko zizakola handik goiti bakean izanen
zelako moldean. Alabainan, manatu zaukon gizonaren parketik ekhenaraz zezan bere jendez, et bere gastutan, azken azerirano kalterik batere
egina izan etzakidion moldez, eta azeriek han egin zituztenak ordain
zitzan; eta geroko, hain ontsa larderian ezarri zuen, nun Printze Jauna,
munduan gizon baino gortelari aphalagoa, Rose-en ondotik abiatu
baitzen, hau luzaz bere azkarrean egoiten zela, eta ehoiz geroztik
etzizakon den gauza ttipienean uhertzera menturatu. Hainbertze urrats
egina gatik, behar izan baitziren nahitez noizpait onhartu, beti berea
atxikitzen zaukon, eta zirto zenbait gogotik igortzen. Ni eta bertze
berrogei-ta-hamar lekuko izan ginen egun batez.
Konseilu egunetan, minixtroak Erregeren gambaran biltzen ziren,
meza bururatzerakoan, gabinetean sartzeko Konseiluko deitzen zirenean,
Errege galeriatik zuzen bere gabinetetara sartua zenean. Ordu hartan
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baziren beti gortelariak Erregeren gambaran, edo minixtroekin zer egin
bazutenak, hor errexkiago mintzatzen baitzizezteen, erraiteko guti
zutelarik, edo haiekin solastatzeko. Printze Jauna usu hara jiten zen, eta
egia da mintzatzen zizeela guzier deusik erraiteko ukan gabe, aphalki gorte
egiten ari den galdekari baten aran. Rose-ek, deus ezpaitzizakon
eskapatzen, bere aldi ederra hartu zuen gorteko hoberenetik ainitz han
zen batez, ustegabeak egun hartan hara bildua, eta Printze Jaunak
minixtroak amalgu eta aphalkeria ainitzekin lausengatuak zituen batez.
Bapatean, gizona, ari ikusten baitzuen, badoa xuxen haren gana, eta, begi
bat keinuz erhia azpitik, batzuetan egiten zuen jestua baitzen: “Jauna,
erran zaukon gora-gora, hemen ikusten zitut joko baten egiten Jaun
horiekin guziekin, eta badu egun bat baino gehiago, eta ez debaldetan;
etzata nahi dena sinets-araziko; urteak eta urteak baditu ene gortea eta
jendeak ezagutzen ditutala; ikusten dut ba gauza norat ari den”; eta hori
Printze Jauna osoki ahalgean ezartzen zuten jauzi eta mintzo aldatze
batzuekin, ahal bezala ihardokitzen zuela. Elgarrizketa horrek bildu zituen
minixtroak eta hauen inguruan zen jende gotor guzia. Rose-ek ikusi
zuenean bere burua ongi inguratua, eta konseilua deitua izaitera,
errespeturekin hartzen du Printze Jauna ukondotik, irriño arin eta maltzur
batekin: “Ez ote lizate, Jauna, erran zaukon, odoleko lehenbiziko printze
nahi zinukeela bilakatu?” eta ordu berean brixt! itzul eta lerra. Nor egon
zen balditua? Jaun Printzea izan zen, eta han zen guzia irria ezin atxikiz.
Hori zen Rose-en jokaldi ozar hetarik bat; zenbait egunez egin zuen
gortearen josteta eta solasa. Printze Jauna errabiatu zen; baina jeus etzuen
erran ahal ez erraitera menturatu. Etzuen gertaldi horrek urte bat baino
biziki gehiago gizon zaharra hil zenean.
Etzaukon behin ere Duras-ko Jaunari barkatua egiazki abrekeria
izan zen egintza bat. Gortearen bidaia batez izan zen. Rose-en karrosa,
nik dakita nola, uzkaili zen; ezin egonez, zaldi bat hartua zuen. Etzen
zaldizko ona: zaldia ‘ta biak samurtu ziren, eta zaldiak iztilune batera
hustu zuen. Iragan zen Duras-ko Jauna, Rose-ek laguntzaz oihu egin
baitzaukon zaldi-petik iztilaren erdian. Duras-ko Jaunak, karrosa lohian
eztiki baitzizoakon, burua athean eman zuen, eta laguntza orotako, irriz
hasi zen eta oihuz zaldi hori ontsa goxonahia zela horrela arrosetan
ihaloska eta aitzina joan hor uzten zuela. Gero jin zen Coislin-go dukea,
garitate gehiagokoa izan zena, eta bildu zuena, baina hain erotua eta
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haserrez bere baitarik joana, nun karrosaldea egon baitzen zenbait
dembora nori zen aiher jakin ahal ukan gabe. Baina gaitzena etzatean izan
zen. Duras-ko Jaunak, ezpaitzen nehoren beldur, eta mokoa Rose-ek
bezain ona, ixtorioa kondatua zeen Errege ‘ta gorteari, azkarki irri egin
baitzuten. Horrek Rose hanbat sumindu zuen nun ezpaitzauko geroztik
Duras-ko Jaunari nehoiz hurbildu, eta ezpaitu gauza erotuz baizik aipatu,
eta batzuetan hari xixta zenbaiten igortzera menturatzen zenean
Erregeren aitzinean, Errege irriz hasten zen eta iztilunearen aipatzen.
(…)
Rose gizon ttipi bat zen ez lodi ez mehe, begitarte aski eder
batekin, itxuraz arin, begiak zorrotz eta izpirituz phindarka, bizkarreko
ttipi batekin, zatinezko xano bat ile abantzu zurien gainetik, lepaitzineko
berdin bat abantzu aphezena bezala, eta beti mokanesa jantziaren eta
soinekoaren artean: hor sudurrari hurbilago zuela zion. Adixkidantzan
hartua ninduen, libertate handirekin mintzo zen printze atzerritarrez,
haien lerroez, handi-nahiaz, eta elhaide zituen duker beti erraiten zeen
Zure Goitasun Dukala; bertze dioten Goitasun horietaz irri egiteko zen. Ezin
gehiago garbia zen eta bizkorra, eta bururano zentzuz betea. Halako
norbait zen.
Bontemps, Erregeren lehenbiziko gambarazaina
Bontemps, Erregeren laur lehenbiziko gambarazainetan lehena eta
Versailles eta Marly-ko gobernaria, hauen buruzagitza osoa baitzuen,
etxe, ihizi eta gastu mota ainitzetako, hil zen ere ordu hetan. Barneko
mutiletan, Erregeren konfientxia zaharrena eta osoena zuena zen gauza
min eta personako guzietan. Gizon handi bat zen biziki ontsa egina,
azkarki gizen eta phizu bilakatua zena, lauretan hogei urte hurbil zituena,
eta laur egun barne hil zena, urtarrilaren 17-an, odol-ukaldi batetik. Gizon
barne-barnetik segeretukoena zen, jarraikiena, Erregeri hunek hatzeman
zezakeen atxikiena, eta, hitz batez guziaren erraiteko, gauazko meza
Erregeren gabinetetan antolatua zuena, La Chaise-ko Aitak erran baitzuen
Versailles-en, 1683-1684-ko neguan, Bontemps-ek zerbitzatu, eta hartan
Erregek esposatu baitzuen Maintenon-go Anderea, Harlay Parisko
arxapezpikua, Montchevreuil eta Louvois lekuko.
Bontemps-ez eta Erregez erran daiteke mota hortan: nagusia
nolako, mutila halako; ezen alargun zen, eta etxean ukanki Versailles-en
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La Roche-ko andereño bat, Espainiako erregeri jarraiki zen eta hau
zerbitzatu zuen La Roche haren ama eta hunen lehenbiziko gambarazain
izan zenaren eta zigilua hogei-ta-bortz urtez hil arteo ukan zuenarena. La
Roche-ko andereño hori etzen nehon agertzen, eta haren etxean ere guti,
ezpaitzen handik atheratzen, eta osoki gobernatzen zuen abantzu batere
iduri etzelarik. Nehor etzen dudan haren Maintenon zela, eta esposatua
zuela. Zergatik ez aithor? hori da ehoiz jakin eztena. Bontemps basanga
eta bapatekoa zen, horrekin errespetuduna eta osoki bere lekuan, ehoiz
bere etxean edo Erregerenean baizik etzena, hara ordu oroz sartzen
baitzen, eta beti gibeletarik; eta izpiriturik etzuena bere nagusiaren ongi
zerbitzatzeko baizik, hortara emana baitzen oso-osoa bere ingurunetik
behin ere athera gabe. Bere bi karguetako ofizio hain minez bertzalde,
haren ganik ziren iragaiten segeretuzko manu eta mezu guziak, entzunaldi
gordeak, Erregeren baitara sarr-arazten baitzituen, Erregeren eta Erregeri
egin eskutitz segeretuzkoak, eta mixterio zena oro. Bazen ba hor berrogeita-hamar urtez geroz barne min hortan zela ezaguna zen gizon baten
andeatzekoa, eta gortea oinetan zuena, Erregeren haurretarik eta minixtro
entzunenetarik hasiz, eta jaun handienetarik jarraikiz. Etzen behin ere
bere izaeratik jalgi, eta erkidatzerik gabe, mutil ttipi urdinak baino gutiago,
oro haren manu-pean zirenak. Etzuen ehoiz ehori gaizkirik egin, eta zuen
indarraz beti zerbitzu egiteko baliatu zen. Jende ainitzek, norbait
zirenetarik ere, fortuna zor ukan zaukoten, hortan haiekin gaitzitzeranoko
lañotasunekoa baitzen, aipatua ukan balute eta hari berari ere. Garaziak
maite, nahi, emaiten zituen, ongi egiteko atsegin hutsaren gatik, eta hartaz
erran daite behardunen aita izan zela bere bizi guzian, gutienik ezagutzen
zituen atsekabetuen eta zorigaitzekoen sokorria, eta behar bada munduko
gizon hoberena, ez bakarrik esku osoki garbi batzuekin, baina abantail
nahigabe oso eta kargu-pean zuen guzirako artha ezin gehiagokoarekin.
Hortako, nahiz bertzendako indarrez azkarki ttipitua adinaren eta
phizuaren gatik, haren galtzeak dolu publikoa eman zuen bai gortean, bai
Parisen, bai probinzietan: bakoitza doluminetan izan zen beretik galdu
balu bezala, eta ezin zenbatua bezain oraino ez entzuna da haren
orhoitzapenari eman nahi izan zizakona, eta harendako orotan egin ziren
ospeko zeremoniak. Harekin galdu nuen adixkide segur bat, ene aitaren
aldera errespetuz eta esker onez betea, bertze nunbait errana dutan bezala.
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Ameriketarik ethorri untzietan Jesuisten “xokoleta”
Aldi huntara aitzinatuko dut Espainiako errege Madril-era heldu
ondoan baizik gertatu etzen gauza baten kondatzea. Untzien hustean,
zortzi kutxa handi xokolet aurkitu ziren gainean zutenak: Xokoleta Jesusen
Lagundiaren Aita Jeneral Agurgarrienarendako. Kutxa horiek untzietarik jautsi
zituzten jender gerruntzeak hauster zezteeten, handitasunaren araura
behar zenaren araukoaz bikunean jarri baitziren haien eremaiteko. Oraino
laguntza horrekin ukan zuten ezin gehiagoko nekeak eman zuen horren
arrazoina zer zatekeen jakiteko gutizia. Cadiz-ko magasinetara kutxa
guziak heldu-eta, haien buru zirenek bat bere artean ideki zuten, eta
etzuten han xokoletezko kanika handi eta lodi batzu baizik aurkitu, batzu
bertzen gainean ezarriak. Bat hartu zuten, haren phizua ustegabekoa izan
baitzizeen, eta bigarren bat eta heren bat, beti berdin phizuak. Bat hautsi
zuten, ihardoki zuena; baina xokoleta xehatu zen, eta berhetuz, ohartu
ziren guziak urrezko kanikak zirela, inguruan erhi baten lodiko xokoletez
estaliak; ezen, entsegu horren ondotik, kutxaren gaineratekoa mihatu
zuten han-hemenka, eta gero bertze guziak. Hori Madrilera jakin-arazi
zuten, han, Lagundiak zuen aipamenaren gatik, atsegin hartu nahi izan
baitzen. Jesuister abisu eman-arazi zizeen, baina debaldetan: politikari
zorrotz hek xokolet hain baliosaren galdegitetik ontsa begiratu ziren, eta
aithortu baino nahiago ukan zuten galdu. Laidoz oihu egin zuten beraz,
zer zen etzakitela, eta hortan egon hanbateko bermetasun eta batasunean,
nun urrea erregeren probetxuko gelditu baitzen, eta ez artekoa, gogora
eman baitaiteke zortzi kutxa urre kanika handi lodi ‘ta azkarren izaritik;
eta estaltzen zituzten xokoleta jokoñoa hatzemana zutenendako.
Espainiako errege berria badoa Baionatik Espainiara
Baionan, erregek Gaztanaga-ko markesa aurkitu zuen, jende
handietarik bertze hamar edo hamabi, eta laur mila Españolez goiti haren
ikustera lehiaz ethorriak. Harcourt bi egun lehenego jina zen Madrildik,
haren aitzinera. Errege jargia batean eman zen, bere gabineteko athean,
gibelean zuela Beauvillier-ko Jauna Noailles-ko eta Harcourt-ko Jaunen
artean; Osuna-ko dukea aitzinago zen, erregeri erakusteko zein ziren,
aitoren-seme izanez, eskuan musu emaiteko ohorea ukan zezaketenak.
Oro, Espainiako aran, belhauniko eman ziren haren aitzineratzean.
Jendalde hori guzia ikusi zuen batzu bertzen ondotik, eta horrela guziak
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ezin gehiago askietsi. Bidaian Beauvillier-ko Jauna erregeri usu mintzatua
zizakon buruz buru; Baionako egonaldian, solasaldiak egin ziren, hetan
Harcourt-ko dukea heren abantzu beti, eta zenbait aldiz Noailles-ko dukea
haiekin. Donibane-Lohizunera joan ziren, eta, urtarrilaren 22-an, egin zen
printzeen elgarrenganik berextea, oihuetarano joan ziren nigarretan.
Besarkatze ainitz berriturik Bidasoaren hegietan, Pirenetako
bakearen bilkuretako leku berean, Noailles-ko dukeak ereman zuen
Espainiako errege alde batera, eta Beauvilliers-ko dukeak bi printzeak
bertzera, hauekin igan baitzen karrosara, eta Donibane-Lohizunera itzuli
ziren. Zubi bat bazen eta untzi ttipi batzu herrikoek galanki antolatuak.
Espainiako errege batean iragan zen, Harcourt-ko dukearekin, gambarako
aitoren-seme Quintanako markesarekin, eta Ayen-go kondearekin. Bi
erresumak berexten dituen lats ttipia jendalde elemeniaz begiak ikus ahala
betea zen bi bazterretan; oihukatzeak etziren gelditzen, eta ordu oroz
berhetzen ziren. Untzixkatik jalgitzean, Espainiako errege oinez ibili zen
ephe batez jendealde horien ikus-nahiaren askiesteko, eta etzatera joan
Irunera. Lehenik izan zen elizan, han Te Deum kantatua izan baitzen, eta,
arrats berean, zerbitzatua izaiten eta bizitzen hasi zen Espainiako aran.
Biharamunean Hondarribia eta Donostiaren ikustera joan zen, eta
Madrilerako bidaiari jarraiki, beti Harcourt-ko dukea, bat edo bi aitzindari
español handienetarik, eta Ayen-go kondea karrosan zituela. Azken hau
hor biziki gaitz aurkitua izan zen, erregeren karrosako sartzea eztelakotz
haren aitzindari nagusienendako baizik. Maintenon-go Anderearen iloba
horrek, Harcourt gorte egiten ari baitzizakon, bazuen jarraikitzale andana
bat eta musikalde bat osoa, horrekin arratsetan Espainiako erregeren
jostatzera entseatzen baitzen. Adinak, Frantzian zuen fagoreak, amaren
arako itxura libro eta errexen eta irri handien hartzeak, Espainiari erakutsi
zaukoten gizon gazte azkar bat biziki gastatua, eta neurrigabeko eskandala
eman zeena gorte hortako jaunekin ukan zituen ara guziez, eta Espainiako
erregerekin erakutsi nahi ukan zuen etxekotasunaz oroz gainetik. Hunekin
iragan zen jaun gazte frantzes bakarra izan zen. Noblet-ek eman zituen bi
egun Espainian, eta gero itzuli zen Erregeri bidaian gertatua zenaz kondu
emaitera.
Donibane-Lohizundik, printzeak joan ziren Akizera, han zortzi
edo hamar egun gelditu baitziren urez setiatuak. Hor, librokiago bizitzen
hasi ziren, zenbait aldiz gorteko jaun gaztekin jaten, eta Espainiako errege
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haiekin izaiteak gaineratzen zezteen arau guzietarik arinduak senditzen.
Noailles-ko dukea egon zizeen bidari ordu arteo Beauvillier-ko Jauna
izana zen bezala, hunek, bere burua beti gaizkiago aurkituz, kuraia
guziaren beharra ukana baitzuen mugarano jiteko, eta handik zuzen itzuli
zen laburrenetik osagarriak utzi zuen bezenbatean. Espainiako erregek
ereman zituen eskutitz ideki batzu bere buruari, eta ondokoeri,
koronarako zuzenbiden atxikitzeko, Henri III-garrenak Poloniarat
eremanak zituen eta ere Conti-ko printze Jaunari harat igortzeko prestpresta ezarriak ziren bezalakoak.
Espainiako erreginak eskutitz azkarrenak igorriak zauzkon
Erregeri Gaztelako konestablearen bidez, hetan eskatzen baitzeen bi
erreger gerizapena eta San-Estevan-go kondearen eta hunen andereen
zigorra, utzia eta laidoztatua zutelakotz. Izan ziren ere Madame-entzat,
arte-laguntza galdegiten zaukola zuten ahaidegoaren gatik. Eztakit aholku
hori nork eman zaukokeen. Alderdikaltasun aithortuak, eta Espainian
Frantziako etxea Austriakoaren ondotik doluekin ikusten zuen guziarekin
zuen atxikimenduak etzaukoten ondorio on beha egoiterik uzten. Etzuen
beraz Espainiako erregek egun handirik emanik Espainian, ukan zuelarik
Madrilen uzteko manua, eta Toledora erretiratzekoa, han gelditu baitzen
baztertua jarraile gutiekin, eta estimu oraino gutiagorekin. Juntak eritzi
hori ukana zuen, eta Harcourt-ko dukearen gain emana Espainiako
erregeri manuaren igorr-araztea. Portocarrero-ren mendekio ukaldia izan
zen.
Printze hori etzen oraino Madrilen, Holandesez ezagutua izan
zelarik. Etzuten hala ere gerla egitea gutiago deliberatua; baina batasuneko
mekanika guziak etziren prest, eta argipenik ez emaitea argipen emaitea
izanen zen, eta gordetzeko hainbertze neke hartzen zuten xeden agertzea.
Filipe V-garrena Madrilen
Espainiako errege heldu zen azkenean Madrilera otsailaren 19-an,
bidean leku orotan ukanik jendalde ‘ta oihualdi ethengabeak, eta, hirietan,
bestak, zezen lasterrak, eta iragan zen herrietako andere ‘ta aitoren-seme
ainitz eta ainitz. Jendea hanbat metatu zen Madrilera heltzean, nun
hiruretan-hogei ithoak zenbatu baitziren. Hiritik kampo eta karriketan
aurkitu zuen bide bazterretan mugagabeko karrosaldea, andere azkarki
aphainduez beteak, eta gorte guzia eta aitoren-semeria Buen-Retiro-a
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betetzen zutenak, han jautsi baitzen eta egoitza hartu. Junta eta handi
ainitzek ongi-ethorri egin zaukoten karrosa athean, han Portocarrero
kardinala nahi ukan baitzizaukon oinetara egotzi eskuaren apatzeko;
erregek etzuen onhartu nahi ukan: xutitu zuen eta besarkatu, eta bere aita
bezala arthatu; kardinala bozkarioz nigarrez ari zen, eta etzen gelditu,
arrats guzian, hari so egoitetik; azkenik, konseilu guziak, omenekoa zena
oro, etorki oneko jende ainitz, aitoren-semeria izarigabean, eta Carlos IIgarrena zenaren etxe español guzia. Iragaiten zituen karrikak tapizatuak
izanak ziren, eta, Espainiako modan, margazki eder eta zilharreria
elemeniaz estali mailaldez beteak, irabaz-arku miresgarri batzu gunetik
gunera. Bozkariozko erakustaldi handiagorik ezin da ez eta orotara
hedatuagorik.
Errege ontsa egina zen, gaztaro leheneko lorean, ile horia errege
Carlos zenak eta erregina bere amabitxik bezala, seriosa, ixila, neurtua,
arautua, osoki Españolen artean izaitekoa; horrekin, bakoitzari azkarki
behakorra, eta jenden arteko berezitasunak jadanik bazazkiena bidaia
osoan zehar Harcourt-en ganik hartzeko astia ukana zuen erakaspenaz.
Xapela ekhentzen zuen edo goititzen abantzu guzier, hartarano nun
Españolek gaizki hartu baitzuten eta Harcourt-ko dukeari aipatu, hunek
ihardetsi baitzeen, gauza baitezpadako guziendako, errege ohitza guzietara
jarriko zizeela, baina, bertzetan, ikustate frantzesa behar zizakola utzi.
Ezin sinets laite behatze ageriko gauzaxkila horiek bihotzak zenbat
eratxiki zauzkon printze horri.
Aragonako eta Gaztelako konseiluak Filipe V-garrenerano
(…) Hitz bat erran behar da Gaztelako konseiluaz eta buruzagitzat
duenaz.
Espainia osoa zatitua da konseilu horren, Gaztelako koronari lotua
dena oro meneko duenaren, eta Aragonako konseiluaren, Aragonako
koronari lotua den guzia menean duenaren artean. Azken hunek bazuen
Gaztelakoak baino bothere biziki handiagoa, eta buruzagiak, justiziari
handia zeritzotena, eta horren aldamenez xoilki justizia, bazuen handieria
eta larderia bat erregerena balantzan emaiten zuena. Zaragozan egoiten
zen, errege han izan baitzen, Madrilera ethorri eta ephe guti barne,
Aragonako gizamenen ukaitera eta hango lege berezi neurrigabekoen
atxikitzeaz ohiko zinaren emaitera; horren ondotik justiziariak zin egiten
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baitauko erresumaren izenean. Zin egitean hitz hautarik hasten da: “Guk,
zu bezenbat girenek”; gero zina, erregek egin berria duenean oinarritua,
eta jarraikiko zaukola; eta hautarik bururatzen du: “Bertzela, ez.”
Hanbatetan nun ezpaitu ez jakinean uzten, zinaren hitzetarik beretarik,
baldintzazkoa baizik eztela. Gehiagokorik eztut erranen, Aragonaren eta
Kataluniaren jazartzeak arkidukearen alde erakarri zuelakotz Filipe Vgarrena, gerlaren buruan, Aragona eta Kataluniako lege berezien betikotz
haustera, abantzu apurtu baititu Gaztelako probinzia izaitearen heinera.
Gaztelako konseilua Madrilen egoiten da. Gehienik hogei bat
konseilariek osatzen dute, eta azpi-karguetako andana aski handi batek.
Buruzagi bat baizik ezta, biziki jarraikia izan behar duena, eta, gauza
ohikoan, eritasunez edo bertze gertakari zenbaiten gatik huts egiten
duenean, zaharrenak ordaintzen baitu, baina bakarrik konseilu barneko.
(…)
Hortara dira azken mugan ekarriak erreteremuko eta jende
bereziez diren egitekoak oro, eraikimen eta handitasun guziak legeztatuak,
eta erreterabaki eta aipamen guziak argiratuak, bakezko antolamenduak,
emaitzak, garaziak, hitz batez publikoa den guzia handik da iragaiten, eta
eztabadan den guzia han jujatzen. Oro han aipatzen da, ezer ez auzitan
emaiten. Bothere horrekin guziarekin, konseilu horrek eztu erabakirik
baizik emaiten. Badator astean behin erregeren egoitzan sartzean buruburuan den barne batera, egun eta oren zuzenetan, goizean. Dena batean
heldu da, hartua da eta palazioko mailadiaren beherera asteko
majordomoaz eremana. Barne hortan, erregeren jargia pabellon baten
azpian da, taulada eta tapiza baten gainean; aitzinean eta bi bazterretan,
zur hutsezko hirur alki, konseilua hetan jartzen baita. Buruzagia lehen
lekuan eskunetik, erregeri hurbilena, eta, buruzagiaren ondoan, egun
hartan, asteko erabakiak erakarri behar dituena, nahiz konseiluan emanak
diren konseilari berezien erakarritik. Erakarle hori buruzagiak izendatua
da egiteko bakoitzeko, hemen gure auzitegietan bezala, izendatzen duela
ere noiz bat, noiz bertzea, erregeri asteko erabakien erakartzeko.
Konseilua lekuan, errege ethortzen da; gortea eta zainlarien
kapitaina bera athean gelditzen dira barne hortarik kampo. Errege sartu
orduko, konseilu guzia emaiten da belhauniko, bakoitza bere lekuaren
aitzinean. Errege jartzen da bere jargian et burukoa ezartzen du, eta
berehala konseiluari manatzen xuti dadin, jar, eta buruak estal. Orduan

90

athea hesten da, eta errege konseilu horrekin bakarrik egoiten, hunen
buruzagia ezpaitu deusek berexten zeremonia hortan. Hor asteko
erabakiak erakarriak dira: auzilarien izena, haien nahikariak, arrazoinak,
berezi eta nagusi, eta jujamenduaren gaiak; hori guzia ahal bezain laburzki,
baina balio duen deusik ahatzi gabe. Oro berehala erakartzen da: gero
buruzagiak eta erakartzaleak erregeri aitzineratzen baitaukote erabaki
bakoitza bat bertzearen ondotik, izenpetzen duela marratze batez,
lasterrago egina ukaiteko, eta ordutik erabaki horiek legezko dira. Erregek
zerbait erraiteko aurki badeza erabaki batean, eta emaiten zaukon
argipenak askiesten ezpadu, ikerraldi berri bateko uzten du, edo bere
baitan atxikitzen. Oro bururaturik, eta denak oren bat irauten du, eta usu
gehiago, errege jeikitzen da, konseilua belhauniko jartzen athea iragana
dueno, eta jin bezala joaiten da, salbu bakarrik buruzagia, belhaurikatzeko
orde erregeri jarrikitzen baitzako, hunek gortea aurkitzen duela ondoko
barne batean, bat hutsa bien artean, eta, jarraile-alde horrekin, bere
bizitegiko zati bat iragaiten du. Barne batean, erditsutan, jargia bat
aurkitzen du, mahi bat ondoan, eta, jargiari bekoz-beko, alketx bat. Hor
errege gelditzen da, gortea iragaiten jarraikitzen, gero sar-jalgitzeko atheak
hesten dira, eta errege, bere jargian, bakarrik gelditzen da buruzagiarekin
bere alketxean jarria. Atxiki dituen erabakiak berrikusten ditu hor, eta
izenpetzen, on bazako, edo atxikitzen nahi duenari ikerr-arazteko, eta
buruzagiak bademako bere gain duen gauza xehe publiko eta berezi
guziez kondu motz bat. Oren bat eztu horrek irauten. Erregek berak athea
idekitzen du gortearen aurkitzeko, hau igurikan baitago, eta etxera
joaiteko, eta buruzagia badoa sartu den lekutik, majordomo bat aurkitzen
du, karrosara laguntzen duena, eta badoa etxera. Erabaki atxikiez, erregek
itzultzen dezteenek kondu emaiten daukote bere eritziekin. Gaztelako
buruzagiari berrigortzen dauzko, eta azkenean legezko erabakia emaiten
da erregek nahi bezala. Hortik ikusten da nagusi oso eta bakar dela egiteko
publiko eta berezi orotan, eta Espainiako erregek atxiki dutela bere
menekoen eta erresumaren epaile bakar izaiteko egintza, gure Erregek
hortako zuzenbidea egiten duten bezala. Ezta hortako bada ez gertatzen
ere Gaztelako konseiluak, edo batean, edo buruzagi bakarrak, eztauzkola
erregeri ihardetsaldiak igortzen egiteko edo publiko edo berezi batzuez,
onhartzen dituenak; baina, berean baldin badago, oro egiten da ordu
berean, Frantzian usu ikusten diren manu berezi ez eta nekezia guzietarik
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gabe.
Juan Thomas Enriquez de Cabrera, Rioseco-ko duke 'ta
Malgar-ko kondea, Gaztelako 11-garren almirante jaioa
Alfonso XI-garrenak, Gaztelako erregek, Pedro Krudelaren aitak,
ukan zituen Guzmango Eleonora bere ohaidearen ganik, biritxi baxtartak.
Bat Traztamara-ko konde hura izan zen, Pedro Krudela garhaitu eta hil
zuena eta haren ondoko jarri, eta aita semez Izabel Gaztelako erreginaren,
eta Aragonako errege Alfonso Katoliko hunen senarraren arbasoa izan
zena; bertze biritxia Gaztelako almirante lerro hori legez eta arrez hartarik
sortu den erroa izan zen.
(…)
Gure Gaztelako almirantak esposatua zuen, lehen ezkontzaz,
Medina-Celi-ko dukearen arreba, eta bigarrenez alaba, hau Erroman
embaxadore, gero Neapoliz-ko erretorde, han ikusi baitugu Villena-ko
markesaz ordaindua izan zela Madrilerat itzultzeko, hemen Filipe IVgarrenak egin baitzuen Indietako konseiluaren buruzagi. Haurrik etzuen
ukan ez baten ez bertzearen ganik; baina Alcañicès-ko markesak, haren
anaiak, ukan zuen seme bat.
Almirante hori, berrogei-ta-bortz urteko gizona Espainiako
erregeren tronuratzean, biziki ohi ez bezalako gaiez osatua zen: izpiritua
mugarik gabe, jendetasuna, itxura eta arak maitagarriak, zerbitzu egina,
lausengaria, pherekaria, jakin-nahia, laketgarri izaiteko molde oro hartzen
zituena; gora, libro, handi-nahi soberakina, eta biziki lanjerosa ezpalu
gorputzaren auher ezin gehiagokoa ukan, horrek izpirituan eraginik
ezpazuen ere. Haren gorakeriaz marra baten emaiteko, Portocarrero
kardinalak, azkarki hastiatzen baitzuen, ukan zuen Granadara haren herriz
urrun-arazteko ahala, nahiz erreginari, orduan botherean zenari, minki
atxikia, eta bera ere hainbertze urtez larderia handitan Carlos IIgarrenaren ondoan. Gudukatze handi bat ukana zuen Cifuentès-ko
kondearekin hartarik gaizki atheratua baitzen, eta ohorez hondatua, hori
izan baitzen urruntzeko estakurua. Haratekoan, Toledon gelditu zen,
kardinala hango arxapezpikua baitzen, eta eman zezen besta bat
miragarria. Granadan, Alhambran jarri zen, erregen palazioa denean, eta,
han aski luzaz egonik, hirian eman zen errexkiago izaiteko. Kuraian
desohoratua, etzen gutiago hala esku-garbitasunean: nehor etzen hartan
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fidatzen, eta hortaz lehenik berak irri egiten zuen; eta horrekin guziarekin,
jendeaz azkarki hastiatua. Axolarik etzuen ez bere etxeaz ez haurrik
ukaiteaz, baina bazuen gobernatzeko errabia, eta gobernatzen zuten jende
guzien aldera, eta arrazoin hortako bereko, hiltzeko herra. Vaudémont-ko
printzearen adixkide mina, biak bat bertzearendako ezin gehiago eginak;
Medina-Sidonia-ko dukearen eta Guzman-tar guzien etsai aithortua,
jesuistetara suharki emana, hautarik laur baitzituen beti etxean, hauk gabe
espaitzuen jaten ez gauza bat egiten. Madrilen bazituen laur palazio, laurak
miragarriak eta miragarriki mubleztatuak, eremuz biziki hedatuak,
handieraz, alokatzen etzituenak, eta bakoitzan bizi zen, urtaroka, urtean
hirur ilabete. Madrilen abantzu bakarrak dira gorte eta baratze ikusi
dezteetenak, eta daitezkeen handienak. Norbait zen, horrelako hutsen
gatik, biziki gotorra, Espainiako jaun handiena, eta, nahiz azkarki itsusia,
itxura handienekoa. Testamenduan hatzemana izan zen bizkitartean, eta,
Austriako etxearendako zuen atxikimendu guziaren gatik, etzen hitz bakar
baten erraitera menturatu.
Aita Daubenton, jesuista, Filipe V-garrenaren kofesaria
Espainiatik athera gabe, hitz bat erran behar da Aita Daubentonez, erregeri hara jarraiki zizakon jesuista frantzesa kofesari izaiteko.
Dominikanoen dolu hainditan izan zen, beti danik Espainiako erregeren
kofesategiaren jabeak, Inkisizioneaz lagunduak, haien baitan, jarria den
guzietan bezala, eta mahiburua badadukatenetan, eta Guzman-go etxe
guziaz, Espainiako handienetarik bat, zurkaiztuak, hartarik baitziren handi
eta jaun handi andana bat, orok ohore handi zutenak Santo Domingoren
izen beraren ukaiteaz. Jesuisten indarrak egin zuen Errege etzela zalantzan
egon bere semabitxi erregeri kofesaritzat hetarik baten emaiteko, segur
bazen ere etzela hautu hori politikazkoa. Uste zen dominikanoen larderia
Espainian zenetik osoki bertzelakoa: aurkitu zen nagusiena eman behar
zeen guziarekin, indar, estimu eta adixkide botheredun eta handiz
jesuistek baino gutiago zutela, hauk jakina baitzuten azpiz haien ttipitzen
eta haien kaltetan jartzen. Espainia ihaurtua zen hauen ikastetxe,
fraidegaitegi, botu-etxez, eta, ondorioztatzen baitira herri hortan
erlisionekoak ezpalire bezala, etxe horiek guziak, zabalak, ainitzak, orotan
ospetsuak, ezin gehiago aberatsak dira. Kofesariaren ordenuz aldatze
horrek etzuen beraz den gutieneko penarik egin, bere sendimenduaren
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emaiteko osoki bidegabetuak ziren eta hortan ikusteko zuteneri ezpada.
Aita Daubenton hori miragarriki hautatua izan zen. Gizon ttipi
gixen bat zen, begitartez idekia eta gozoa, jendetasunduna, haien beldur
izaitekoa edo baliatzekoa bazela zilatu zeen guziekin errespetuduna, orori
goaitan, izpiritu ainitz eta oraino gehiago zenzu, jujamendu eta eginmolde.
Oroz gainetik bakoitzaren golkoaren ontsa ezagutzeari eta orotaz abantail
hartzeari emana, eta itxura gibelerat egin, abantail nahi gabe, zereginetarik
eta mundutik urrundu, eta oroz gainetik laño, eta jakitategabeko ere itxura
batzuen azpian, xorroxtasun arinduena, izpiritu lanjerosena
nahasmenetarako, falsutasun jaioena, eta nahikaria neurrigabekoena
guziaren bere ganat biltzeko eta gobernatzeko. Hasi zen alegia-eta etzuela
deusetan sartu nahi, uztarri dorpe baten azpian bezala bere burua
menperatuz, kofesariari, Espainian, igortzen zauzkon zeregin mota hetara,
bere burua hetara ez emanez lañoki eta higunkeriarekin baizik, lehenik
gauza ainitz baztertuz gero nundik berriz har ontsa jakin zituenak, ez
edozer ez nehor gomendatuz, eta hortan bere jeneralari berari eza
emanez. Ibilera horrekin, hobeki zimardika izenda laiteena, eta
ttipienetarano ere ideki bat eta leun bat zerbitzu egitea maite zuen
batentzat harr-arazten zutena, eta jeusetan etzuela sartu nahiaz doluarazten, andana bat enganatu zuen, adixkide ainitz irabazi, eta nahiz haren
aitzinatzeak laster ohartuak izan ziren Espainiako erregeren ondoan eta
gobernuko gauzetan hartzen zuenean, ukan zuen jartzen jakina zuen
lehenbiziko aipamen hortan luzaz irauteko antzea. Hartaz kondu atxiki
behar ukan zen norbait izan zen, bai Frantzian, azkenean, bai Espainian.
“Monseigneur” Luis XIV-garrenaren semea sobera jatez
hiltzer da
Epailaren 19-an, Erramu bezperan, arratsean, Erregek, bere
othoitz-alkian zela egun guziez bezala buluzteko, entzun zuen oihu egiten
bere gambara gortelariz betean, eta Fagon eta Felix medikuen deitzen
nahasmen handi batean. Monseigneur zen biziki gaizki gertatzen. Eguna
Meudon-en eremana zuen, han ezpaitzuen otoruntz baizik egina, eta,
Erregeren auharian, arrainez leher egina zuen: jale handi zen, Errege
bezala eta bere ama eta amabitxi bezala. Deus etzen iduritua auhal-eta.
Bere egoitzara Erregeren gabinetetik jautsi berria zen, eta, ohi bezala ere,
ethortzean bere othoitz-alkian jarria zelarik, gero berehala bere kaderan
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jartzean buluzteko, bapatean aldixartu zen. Mutilek, burua galduak, eta
haren etzatean ziren gortelarietarik zenbaitek Erregeren baitara laster egin
zuten Erregeren lehen mediku eta lehen barberaren bila erran berri dutan
harramantzan. Errege, jantziak idekian, bere othoitz-alkitik ordu berean
jeiki zen, eta Monseigneur-en baitara jautsi mailadi ilun, hertsi eta neke
batetik, bere gambara hunkitzen zaukon aitzin-gambararen zokotik
jausten zena hobia zeritzonera, gabinet aski ilun bat baitzen gorte ttipira
zemana, athe batekin Monseigneur-en ohe bazterrera, eta bertze bat
baratzera zeman haren gabinet handira sartzen zena. Hobi horrek bazuen
ohetegi batean ohe bat hartan usu etzaten baitzen neguan; baina lekua
biziki ttipia izanez, beti bere gambaran buluzten zen eta janzten.
Burgoñako dukesa Anderea, hura ere bere egoitzarat heldu berria,
Erregeren aldi berean ethorri zen, eta, ephe labur batez, Monseigneur-en
gambara, zabala zena, beterik gertatu zen.
Aurkitu zuten Monseigneur erdi buluzia, bere jendek gambaran
ibil-arazten zutena, edo izaitekotz herrestatzen. Etzituen ezagutu ez
Errege, mintzatu zizakona, ez nehor, eta bere burua ahal bezenbat zaindu
zuen Félix-en ganik, hau, behar-ordu bizi hortan, airean odol ekhentzera
menturatu baitzizakon, eta heldu zen: ezagutza berriz jin zen, kofesari bat
galdegin zuen; Erregek jadanik igorria zuen erretoraren bila. Goitikagarri
azkarki harr-arazi zizakon, ondorio emaiten luzatu baitzuen, eta, bi orenak
inguruan, gaitzeko hustea egin goiti eta beheiti. Biak eta erditan, lanjerrik
ez gehiago ageriz, Errege, nigarrez ari izanik, etzatera joan zen, iratzar
zezaten manua utziz zenbait behargabe gertatzen bazen. Bortz orenetan,
ondorio guzia iraganik, medikuek utzi zuten atseden hartzera, eta jende
guzia gambaratik athera arazi. Gau osoan denek hara laster egin zuten
Paristik. Zortzi-hamar egunez gambaran egoiteaz kitto izan zen, hara
Errege ikustera baitzizoakon egunean bietan, eta han, osoki ontsatua izan
zenean, egun guzia jokoan ari baitzen edo jokoari beha. Geroztik, bere
osagarriaz biziki gehiago axolatu zen, eta biziki behatu zuen janariz ez
sobera betetzeari. Behargabe horrek oren laurden bat berantago hartu
balu, gambaran etzaten zizakon lehen mutilak ohean hila aurkituko zuen.
Parisek maite zuen Monseigneur, behar bada harat usu baitzoan
Operara. Merkategietako emazte arrain-saltzalek bere buruen erakustea
asmatu zuten: bere emazte-lagun bipilenetarik laur hautatu zituzten
Monseigneur-en berrien bila joaiteko. Sarr-arazi zituen: bat izan zen
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lepora jauzi zizakona, eta bi aldetan besarkatu zuena; bertzek eskuan
musu egin zaukoten. Biziki ongi-ethorri ona egina izan zizeen: Bontempsek ibil-arazi zituen bizitegietan eta eman zeen auhaltzera; Monseigneur-ek
dirua, Erregek ere igorri zeen. Ohorez egin nahi ukan zuten: Te Deum eder
bat kanta-arazi zuten beraz Saint-Eustache-en, eta gero besta egin.
Erregeren anaia bakar “Monsieur”-ren bihotz-minak eta
heriotzea
1. Penitenzia
Bazen hirur aste Madame-ek sukar heren-bikuna zuela,
ezpaitzaukon deusik egin nahi, bere burua Alemaniako aran arthatzen
baitzuen eta ez erremedioz ez medikuez axolarik hartzen. Errege,
Chartres-ko duke Jaunaren zereginaz bertzalde, haren kontra segeretuki
gaitzitua baitzen laster ikusiko den bezala, etzizakon ikusten izana, nahiz
Monsieur-k lehiaz galdegina zaukon etzan gabe hara (Versailles-ra) egitera
jiten zen itzuli arinetan. Monsieur-k hori, Madame eta Erregeren arteko
arrazoin berezia ezpaitzakien, ezin handiagoko ikustate-gabe erakuste
publikoa bezala hartua zuen, eta, loriosa baitzen eta sendikorra, ezin
gehiago gaitzitua zen.
Bertze gogoko min batzu alha zituen ere. Bazuen zenbait dembora
hartan kofesari bat, nahiz jesuista, ahal zuen laburrenetik zadukana: leku
oneko aitoren-seme bat zen eta Bretainiakoa, Aita du Trévou zeritzona.
Etzauzkon bakarrik atsegin bitxi batzu moztu, baina bere buruari sori uste
zizazkonetarik ainitz ere, iragan biziaren penitenziaz. Biziki usu
aitzineratzen zaukon etzuela haren gatik danatu nahi, eta, egiten zuena
idorregi iduri bazizakon, etzuela batere atsekabe ukanen bertze kofesari
baten hartzen ikusten balu. Horri gaineratzen zaukon bere buruari ongi
beha zezon, zahartua zela, lizunkeriez higatua, gizen, lepoa labur, eta,
itxura guzien araura, burutik beheitiko batez hilen zela, eta ephe guti
barne. Elhe izigarriak ziren hor aspaldidanik ikusia izan zen printze
atseginbeharrena eta biziari atxikiena zen batendako, beti astialdi
nagienean bizi izana zena, eta jitez edozein indar emaiterik, edozein
irakurtze seriosik, ez eta bere baitan sartzerik ezin zezakeena. Debruaren
beldur zen, orhoit zen aitzineko kofesariak etzuela kargu hortan hil nahi
ukana, eta hil aitzin solas berak atxikiak zauzkola. Egin zaukoten
hunkimenak aphur bat bere baitan sartzera bortxatu zuen, eta bizitzera,
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zuela zenbait dembora, haren aldera hertsi iduri zukeen molde batean.
Berrhetuz ainitz othoitz egiten zuen, kofesariari obeditzen, jokoaz
manatua zaukon eginaraz kondu emaiten, bere gastuez, eta bertze ainitz
gauzez, haren solasaldi usuak pairamenekin jasaiten, eta hetaz ainitz
gogoetatzen zen. Bilakatu zen trixte, gogoa aphal, eta ohian baino gutiago
mintzatu, erran nahi baita oraino hiruzpalau emazte baino gehiago, hala
nola nun jende guzia aldatze handi hortaz ohartu baitzen. Bazen aski aldi
berean barneko pena horiekin, eta Erregeren aldetik kampokoekin,
Monsieur bezain gizon ahul batendako, eta hoin berria bere buruaren
bortxatzen, gaitzitua izaiten, eta horren jasaiten; eta neke zen horrek
etzezan laster iraultza handik bat egin gorputz hoin bete batean, eta hoin
jale handian, ez bakarrik bere aphairuetan, baina abantzu egun osoan.
2. Aharra eta Marly-ko bazkaria
Ekhainaren 8-ko astezkenean, Monsieur Saint-Cloud-tik ethorri
zen Erregerekin Marly-n auhaltzera, eta, ohian bezala, hunen gabinetean
sartu Estatuko konseilua handik athera zenean. Aurkitu zuen Errege
penan Chartres-ko Jaunak haren alabari nahitara emaiten zauzkon
griñetaz. Séry-ko Anderauren, Madame-en ohorezko nexkatoaren maitale
zen, eta gauza bazeraman bizi-bizia. Erregek gaia hortan hartu zuen, eta
Monsieur semearen eginaraz idorki erasiatu. Monsieur-k, zen izan
moldean ezpaitzuen horren beharrik gaitzitzeko, ihardetsi zuen saminki
bizi mota batzu zituzten aitek garazia eta larderia guti zutela haurren
bideratzeko. Errege, senditu baitzuen ihardespen horren phizua, jautsi zen
bere alabaren jasaipenera, eta behar zizazkola bederen horrelako gauzak
begietarik urrundu. Monsieur-k, gatinattoa hautsia baitzuen, orhoit-arazi
zuen, bizi-bizia, bere ohaideekin Erreginarendako ukanak zituen ibilerez,
haier bidaiak bere karrosan harekin egin-arazterano. Erregek, sumindua,
berhetu zuen, hala nola nun hasi baitziren biak elgarri aho betez
mintzatzen.
Marly-n, behereko laur bizitegiak berdin ziren, eta bakarrik hirur
barnedunak. Erregeren gambara saloin ttipiari zatxikakon, eta gortelariz
betea zen ordu horietan Erregeren ikusteko mahira zoala iragaiten; eta, zer
gatik jakin gabe leku ezberdinetan diren ohitza berezi horien gatik,
gabineteko athea, bertze orotan hetsia zena, Marly-n beti idekirik egoiten
zen, Konseilu ordutik harat, eta etzuen erridau bat baizik gainetik emana,
athezainak hara sartzera uzteko goititzen zuena bakarrik. Harrabots
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hortan, sartu zen, eta Erregeri erran zaukon, garbi-garbia entzuten zela
aitzin-gambaratik, eta Monsieur ere, eta berriz athera zen. Erregeren
bertze gabineta, lehenbizikoari lotua, etzen hesten ez athez ez erridauez;
bertze saloin ttipira luzatzen zen, eta osoan erditik hetsia zen Erregeren
kadera zilatuarendako. Barne mutilak beti bigarren gabinet hortan zauden,
buruan buru entzuna baitzuten orai erran dutan elgarrizketa guzia.
Athezainaren abisuak doinua jauts-arazi zuen, baina ez erasiak
gelditu: hanbatenaz nun Monsieur-k, bere baitarik atheraia, erran
baitzaukon Erregeri semearen ezkontzean mirak eta bertzeak hitzemanak
zauzkola, etzaukolarik alta oraino gobernamendu bat ekarri ahal ukan;
nahi ukana zuela suharki semeari zerbitzu egin-arazi maitasunxka
horietarik urruntzeko, eta semeak ere azkarki nahi ukana zuela, bertze
moldez bazakien bezala, eta horren garazia othoiztuz galdegina zaukola;
nahi etzuenaz geroz, etzakiela nola gogoaren arintzeko jostatzetik debeka
zezakeen. Gaineratu zuen soberaz baizik etzakusala aitzinetik errana
zizakona, etzukeela ezkontza horren desohorea eta ahalgea baizik, nehoiz
abantailik batere ukan gabe. Erregek, gero’ta gehiago sumindua, ihardetsi
zaukon gerlak ezarriko zuela laster ebakitze batzuen egiteko beharrean,
eta, nahi zuenari hoin guti amor eman nahia ikusten zuenaz geroz, haren
pensionetarik hasiko zela beretarik ebaki baino lehen.
Hortan, Erregeri jakin-arazia izan zen janaria ekarria zizakola.
Ephe bat berantago athera ziren mahian jartzera jiteko, Monsieur sutan
gorritua, begiak haserrez phindarka. Haren aurpegi horrela phiztuak
erran-arazi zaukoten mahian zen anderetarik bati eta gibeleko gortelari
batzueri, mintzatzeko gutiziaz, Monsieur, ikusten zenaz, sangaratzeko
behar handitan zela. Berdin erraiten zen Saint-Cloud-en, zuela zenbait
dembora; behar gorri-gorrian zen, berak aithortzen zuen; Erregek berak
aldi bat baino gehiagotan sustatua zuen bien arteko sistak izan arren.
Tancrède, haren lehen barbera, zaharra zen, odola gaizki ekhentzen, eta
huts eginik ukana zuen; etzuen nahi hark sangaratua izan, eta, hari dolurik
ez egiteko, ukan zuen bertze batek odol ekhentzea ez onhartzeko onezia,
eta hortarik hiltzekoa. Odol ekhentzeko solas hortan, Erregek berriz
aipatu zaukon, eta gaineratu etzakiela zerk egiten zuen etzezan ordu
berean bere gambarat ereman, eta sarri odola ekhen-araz. Bazkaria ohian
bezala iragan zen, eta Monsieur-k ezin gehiago jan zuen bi aphairuetan
egiten zuen bezala, erran gabe goizeko xokolet nasaia, eta egunak ziraueno
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iresten zituen, fruitu, bixkotxeria, erreximeta, eta goxaki mota guziak,
hetaz bere gabineteko mahiak eta sakelak beteak baitzituen. Mahitik
landa, Errege bakarrik, Monseigneur Conti-ko printzesa Anderearekin,
Burgoñako printze Jauna bakarrik, Burgoñako printzesa Anderea andere
ainitzekin, joan ziren berex Saint-Germain-era Angeleterrako errege ‘ta
erreginaren ikustera. Monsieur-k, Chartres-ko dukesa Anderea SaintCloud-tik ekarria baitzuen, Erregerekin bazkaltzeko, ereman zuen ere
Saint-Germain-era, handik abiatu baitzen harekin Saint-Cloud-rat
itzultzeko, Errege Saint-Germain-era heldu zenean.
3. Monsieur-ren auharia eta heriotzea
Arratsean, auhal-ondoan, Errege oraino bere gabinetean zela
Monseigneur eta Printzesekin, Versailles-en bezala, Saint-Pierre ethorri
zen Saint-Cloud-tik, Erregeri mintzatzea galdegin baitzuen Chartres-ko
duke Jaunaren izenean. Gabinetean sarr-arazi zen, han erran baitzaukon
Erregeri Monsieur-k histura handi bat ukana zuela auhaltzean, odola
ekhendua izana zizakola, hobeki zela, baina goitikakoa emana zaukotela.
Egia dena da ohi bezala auhaldu zela anderekin Saint-Cloud-en. Artejatekora, Bouillon-ko Andereari arno edaritik emaiten ari zizakolarik,
ohartu ziren hitzak ahopiatuz nahasten zituela eta eskuaz zerbait
erakusten zuela. Españolez mintzatzen zitzeela gertatzen baitzen zenbait
aldiz, andere batzuek galdegin zaukoten zer zion, bertze batzu oihuz hasi
ziren: hori guzia ephe labur batez; eta burutik beheiti batean erori zen
Chartres-ko duke Jaunaren gainera, hunek atxiki baitzuen. Bere
bizitegiaren barnera ereman zen. Inharrosi zen, ibil-arazi, ainitz odol
ekhendu, goititakoa eman azkarki, abantzu batere bizi hatzik athera gabe.
Berri hortan, Errege, ezteus batzuentzat Monsieur-en etxera laster
egiten zuena, Maintenon-go Anderearen baitara joan zen, eta hau atzarrarazi zuen; oren laurden bat egon zen harekin, eta gero, gauerditara, bere
karrosak prest-presta ezarr-arazi zituen, eta Gevres-ko markesari SaintCloud-ra joan zadin manatu, eta, Monsieur gaizkiago baldin bazen, itzul
haren iratzartzera hara joaiteko, eta etzan zen. Elgarren artean zuten
izaeraz bertzalde, uste dut Erregek ukan zuela joko zenbaiten aierua bien
artean ukana zutenetik jalgitzeko, Maintenon-go Anderearen aholku bila
izan zela, eta nahiago ukan zuela ikustate edozeini huts egin enganatua
izan baino. Maintenon-go Andereak Monsieur etzuen maite: hunek
beldurtzen zuen, ohore guti emaiten zaukon, eta, bere herabe guziarekin
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eta adei baino gehiagokoarekin, hartaz atheraldi batzu eskapatuak
zizazkon, aldi bat baino gehiago, Erregerekin, gaitzesten zuela erakusten
zutenak, eta jendeak gogoan zuenaz ahalgea. Etzuen beraz lehiarik
Erregeren ekartzeko haren gana joaitera, eta are gutiago gauaz bidaia
egiteko aholku emaiteko, ez etzateko, eta hoin ikusgarri trixtearen lekuko
izaiteko, hain gai zena ere hunkitzeko eta bere baitan sar-arazteko, eta
agian, gauza laster joaiten baldin bazen, Erregek horrela bere baitarik
baztertuko zuela.
Errege oheratu-eta ephe baten buruan, Monsieur-ren morroin bat
ethorri zen: Erregeri erran zaukon Monsieur hobeki zela, eta Conti-ko
printze Jaunari Schaffouse-ko uretik galdegitera heldu zela, hauta baita
odol ukaldietako. Errege etzana izan zen oren bat eta erdi berantago,
Longeville ethorri zen Chartres-ko duke Jaunaren izenean, Errege iratzarri
baitzuen, eta erran goitikakoak etzuela ondoriorik batere egiten, eta
Monsieur biziki gaizki zela. Errege jeiki zen, abiatu, eta Gesvres-ko
markesa bidenabar aurkitu zuen, abisu emaitera heldu zena; gelditu zuen,
eta berri berak eman. Goga daiteke zer zurrumurrua eta zer nahasmena
gau hartan Saint-Cloud-en, goxaki guzien palazio hartan. Marly-n zen
guziak Saint-Cloud-ra laster egin zuen ahal bezala: lehenik prest zirenekin
karrosan abiatzen zen, eta bakoitzak, gizon eta emazte, bere burua
karrosetara egozten zuen eta han metatzen ziren hauturik ez estakururik
gabe. Monseigneur dukesa Anderearekin joan zen; hain joa izan zen bera
hartarik atheratzen baizik etzen izaeraz, nun hor zen Dukesa Anderearen
ezkutari batek ezpaitzuen herrestatu eta abantzu ereman ahal ukan baizik,
eta dena ikaran, karrosara. Errege Saint-Cloud-ra heldu zen goizeko
hirurak aitzin. Monsieur-k etzuen bere baitaratze arte bat ere ukana
aldixartua izana zenetik; etzuen ephe bateko phindar bat baizik ukan,
goizaldera, Trévou-ko Aita mezaren erraitera joana zenean, eta phindar
hori etzen itzuli ere.
Ikusgarri laztagarrienek badituzte usu ezberdintasun irrigarriak.
Trévou-ko Aita itzuli zen, eta oihu egiten zaukon Monsieur-ri: “Jauna,
eztuzua zure kofesaria ezagutzen? eztuzua ezagutzen Trévou-ko Aita ttipi
gaixoa zuri mintzo?” eta gutienik doluminduer irri egin-arazi zeen aski
desohoragarriki.
4. Errege nigarrez eta kantuz
Erregek biziki dolumindua iduritu zuen. Jitez nigarra errex egiten
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zuen: dena nigarretan zen beraz. Etzuen behin ere Monsieur-en samurki
maitatzeko arrazoinik baizik ukana. Nahiz bazuen bi ilabete elgarren
artean gaizki zirela, ordu trixte horiek maitasun guziaz orhoit-arazten
dute. Bere burua behar bada erasiatzen zuen goizean gertatuaz heriotze
hori aitzinaturik; azkenik bi urtez gazteagoa zuen eta bizi guzian bera
bezain osagarri onekoa izana, eta hobekoa. Erregek meza entzun zuen
Saint-Cloud-en, eta, goizeko zortzietara, Monsieur esperanzarik batere
gabe izanez, Maintenon-go Andereak eta Burgoñako dukesa Andereak
erakarri zuten gehiago ez han egoitera, eta harekin haren karrosan itzuli
ziren. Abiatzera zoala, eta Chartres-ko duke Jaunari elhe on batzuen
erraiten, biak nigarretan urtuak, printze gazte horrek jakin zuen orduaz
baliatzen: “Ha! Jauna, zer bilakatu niz? erran zaukon, belhaunak
besarkatuz; Monsieur galtzen dut, eta badakit enuzula maite.” Erregek,
hatzemana eta azkarki hunkia, besarkatu zuen, eta maitasunez ahal ukan
zuen guzia erran. Marly-ra heltzean, Burgoñako dukesa Anderearekin
Maintenon-go Anderearen egoitzan sartu zen. Hirur oren berantago,
Fagon Jaunari Erregek manatua baitzaukon Monsieur etzezan utz hila
zeno edo hobetua, mirakuluz baizik gerta etzaitekeena, erran zaukon ikusi
zueneko: “Ha bada! Fagon Jauna, anaia hil zata? - Ba, Jauna, ihardetsi
zuen; sendagailu batek ere eztu deus egin ahal ukan.” Erregek nigar ainitz
egin zuen. Hertsatu zuten ahamen bat jan zezan Maintenon-go
Anderearen egoitzan. Baina nahi ukan zuen ohian bezala andereekin
bazkaldu, eta usu nigarra zarion aphairuan, labur izan zena, ondotik
hetsirik egon baitzen Maintenon-go Anderearen egoitzan zazpi
orenetarano, orduan joan baitzen bere baratzetan itzuli baten egitera.
(…)
Bitartean Madame bere gabinetean zen, ehoiz ezpaitzuen
Monsieur-ren gana ez maitasun ez estimu handirik ukana, baina sendi
baitzituen haren galtzea eta erortea, eta oihuz ari bere doluminean, indar
guziez: “Komenturik ez! etzatala komenturik aipa! eztut komenturik
nahi.” Printzesa onak etzuen burua galdua: bazakien, eskontzako
kontratuaz, behar zuela hautatu, alhargundu-eta, komentu bat edo
Montargis-ko jauregiko egoitza, edo uste baitzuen batetik bertzetik baino
errexago jalgiko zela, edo, zenbat zuen Erregez beldurtzea sendituz, nahiz
oraino guzia etzakien, eta holako gertakarietako adixkidetasun ohiko
guziak eginak zauzkon, komentuaren beldurra oraino handiagoa ukan
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baitzuen. Monsieur-k azken hatsa emanik, karrosan igan zen bere
anderekin, eta Versailles-ra joan, Chartres-ko Jaunaz eta dukesa Andereaz
jarraikia, eta haiekin ziren jende guziez.
Biharamun goizean, ortziralez, Chartres-ko duke Jauna Erregeren
baitara ethorri zen, oraino ohean zena, eta adixkidetasun ainitzekin
mintzatu zizakona. Erran zaukon handik harat behar zuela bere aita
bezala ikusi, haren handitasunaz eta abantailez artha hartuko zuela, haren
aldera ukanak zituen griña gai ttipi guziak ahazten zituela, beha zagola,
bere aldetik, ahatziko zituela hark ere, othoizten zuela egiten zauzkon
adixkidetasunezko urratsak hari eratxikiago izaitera balia ziten, eta
bihotzaren itzultzera berak egiten zaukon bezala. Goga daite hea
Chartres-ko duke Jaunak ontsa ihardesten jakin zuenez.
Hoin ikusgarri laztagarriaren ondotik, hoinbertze nigar et
hoinbertze samurtasunen, ehork etzuen dudatu Marly-ko bidaia hortan
gelditzen ziren hirur egunak ezin trixteagoak izanen zirela, Monsieur-en
hiltzeko biharamun hortan berean, Maintenon-go Anderearen egoitzara
sartzen ari ziren palazioko andere batzuek, Errege han baitzen harekin eta
Burgoñako dukesa Anderearekin, eguerdi hirian, entzun zutenean, hartan
zauden eta harenari zatxikon barnetik, operako aitzin-aire batzuen
kantatzen. Apur bat ondotik, Erregek, Burgoñako dukesa Anderea ikusiz
biziki trixte gambarako izkina batean, galdegin zaukon ustegabetua
Maintenon-go Andereari zer zuen hoin gogo ilunean izaiteko, eta
bixkortzen hasi zizakon, gero harekin josteta eta bien alaitzeko sarr-arazi
zituen palazioko andere batzuekin. Etzen barneko hori izan guzia. Ohiko
bazkaritik landa, erran nahi baita biak ondoan, eta hogei-ta-sei oren
Monsieur-en heriotze ondoan, Burgoñako duke Jaunak galdegin zaukon
Montfort-ko dukeari medetan ari nahi zuenez: “Medetan! egin zuen
Montfort-ek ustegabe ezin gehiagoko batean, ez duzu bada gogoan!
Monsieur oraino bero-beroa da. - Barka ezadazu, ihardetsi zuen printzeak,
zinez gogoan dut; baina Erregek eztu nahi Marly-n asper dadin, manatu
dauta jende guzia jokoan arr-araz dezatan, eta nehor mentura eladin
beldurrez, demadan, nik, etsenplua.”
5. Erret-familia eta gortea Monsieur hil-eta
Holakoa izan zen Erregeren dolumina, holakoa Maintenon-go
Anderearena. Monsieur-ren galtzea halako librantza bat bezala sendi
zuen, lanak zituen bozkarioaren gordetzen: biziki gehiago ukanen zuen
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bere buruaren dolumindua erakusten. Bazakusan jadanik Errege dena
konsolatua; ezer etzoakon hunen jostatzearen bilatzea baino hobeki, eta
ohiko bizira lehiatzea baino errexago, solasik etzadin izan gehiago ez
Monsieur-z ez doluminez. Ikusteaz, etzen batere axolatu. Gauza
bizkitartean etzen eskandalik eman gabe izan, eta, aphal-aphala, hala ikusia
izan gabe. Monseigneur-ek iduriz Monsieur maite zuen, emaiten
baitzauzkon dantzaldiak eta jostagailuak mota guzietako artha eta
lausenguekin: heriotze biharamuneko otso ihizira joan zen, eta, itzultzean,
saloina jokolariez betea aurkitu zuen, hanbatenaz nun ezpaitzuen bere
burua bertzek baino gehiago bortxatu. Burgoñako duke Jaunak eta Berryko duke Jaunak etzuten Monsieur zeremoniaz baizik ikusten, eta haren
galtzeaz etzatezkeen biziki hunkiak izan. Burgoñako dukesa Anderea hala
izan zen ezin gehiago: aitabitxi zuen, (Saboiako) Madame bere ama
samurki maite zuen, Monsieur azkarki maite zuena, eta Monsieur-k egiten
zauzkon Burgoñako dukesa Andereari mota orotako artha, adixkidantza
eta behatze, eta libertimendu mota ainitzez jostatzen zuen. Gauza
handirik maite ezpazuen ere, Monsieur maite zuen, eta doluminaren ez
erakusteaz pena handia ukan zuen, bere baitan aski iraun zizakona.
Gainaldean ikusi da, bi hitzez, zein izan zen Madame-en dolumina.
Chartres-ko duke Jaunarena aldiz, ezin biziagoa izan zen. Aitasemek elgar samurki maite zuten. Monsieur eztia zen, munduko gizonik
hoberena, bere seme Jauna nehoiz hertsatu ez gibelerat atxiki etzuena.
Bihotzarekin, gogoa ere biziki hunkia zen: aita bat Erregeren anaia
aphaindura handi bat izaitez harat, harresi bat zizakon haren gibelean
Erregeren ganik gerizan ezartzen zuena, hunen uztarri-pera erortzen
baitzen orai bete-betean. Handitasuna, aipamena, eta etxearen eta biziaren
errextasuna haren meneko izanen zizazkon arterik gabe. Jarraikia izaitea,
ikustatea, arautze mota bat, eta, hori guzia baino gaitzago, ibilera bat osoki
ezberdina bere emazte Anderearekin, bilakatuko ziren Erregeren ganik
ukan zezakeen guziaren neurria. Chartres-ko dukesa Anderea, nahiz
Monsieur-ren ganik ongi arthatua, loriatu zen beraren eta Erregeren
arteko harresi batez libraturik, senar Jaunari harekin nahitara egiteko
libertatea uzten baitzaukon, eta egiteko batzuez ere berak nahi baino
gehiago bortxatzen zutenak Monsieur-ri jarraikitzera Parisera edo SaintCloud-ra, han herri ezezagunean bezala ezpaitzen batere bere gozoan,
behin ere han baizik ikusten etzituen begitarte guziekin, eta gehienak
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harekin zango ezkerraz zaudenak, eta Madame-en gaitzeste eta omoren
azpian, ezpaitzituen biziki neurtzen. Gogoan hartu zuen beraz gehiago
gortetik ez urruntzea, Monsieur-ren gorteaz ez axolatzea, eta Madame eta
Chartres-ko duke Jauna ethorkizunean bortxatuak izanen zirela harendako
oraino ukanak etzituzten ibilera eta errespetu batzuen ukaitera.
Gorteko gotorrenak galdu zuen Monsieur-rekin. Hark zituen
jostagailuak hara egozten, arima, atseginak, eta, uzten zuenean, guziak
iduri zuen bizirik eta egintzarik gabe. Printzen aldera zuen burkoieria
ezpa, lerroen, hautuen, berezitasunen ordenua maite zuen; atxik-arazten
zituen ahal bezenbat, eta behazuna emaiten. Mundu handia laket zuen, eta
bazituen hartarik ainitz ekarr-arazten zaukoten elhaidetasuna eta
zuzentasuna, eta jenden arten, zirenaren arau, egiten bazakien
ezberdintzeak, eta egitea nehoiz ahazten etzizakonak, hortara ainitz
laguntzen zuen (…) Ongi ikasi zuen ama Erreginaren ganik gortearen
ontsa atxikitzeko antzea; nahi zuen beraz betea, eta ibilera horren bidez
ukaiten zuen. Bazen beti jendaldea Erret-Palazioan.
Saint-Cloud-en, haren etxekoen andana handi guzia hara biltzen
baitzen, bazen andere ainitz, egia, bertze nunbait biziki onhartuak izanen
etzirenak, bainan hetan ainitz ethorki goratik, eta jokolaria azkar. Joko
mota orotako atseginek, lekuaren eder bereziarenak, auherrener mila
kalexek errexa bilakatzen zutena ibiltzeko, musikako, janari oneko,
goxakien etxe bat bilakatzen zuten handitasun eta ospe ainitzekin; eta hori
guzia Madame-en laguntzarik batere gabe, bazkaltzen eta auhaltzen zena
anderekin eta Monsieur-rekin, zenbait aldiz andere batzuekin kalexan
ibiltzen, usu lagundiari mutur egiten, hari beldur eman-arazten bere
omore idor eta oiesaz, eta batzuetan solasez, eta egun osoa berak hautatua
zuen gabinet batean iragaiten, leihoak lurretik hamar oinez gora zituenak,
Palatinarren eta bertze printze aleman batzuen irudier beha, eta eskutitzez
liburu oso idazten bere bizi guzian, eta bere eskuz, hetaz kopiak berak
eginez, atxikitzen zituenak. Monsieur-k etzuen bizi goxoago batera
malgutu ahal ukana eta egitera uzten zuen, eta harekin zintzoki bizi zen
hartaz griñatu gabe, ezpaitzen abantzu behin ere harekin bakarrik.
(…)
6. Monsieur nor zen
Monsieur-k, kuraia ainitzekin, Cassel-go gudua irabazia baitzuen,
eta beti hartarik biziki jitezkoa erakutsia hetan gertatua zen setiatze
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guzietan, etzituen bertzela emaztekien alderdi gaixtoak baizik. Izpiritudun
baino gehiago mundutar, eta irakurtzerik batere gabe, nahiz etxe, sortze
eta ahaidetasunen ezagutza hedatu eta zuzenarekin, etzen jeusetako gai.
Ehor ez soinez eta gogoz hain guririk, ahulagorik, herabeagorik,
enganatuagorik, gobernatuagorik, ez eta bere maiteenetaz gaitzetsiagorik,
eta ere hetaz biziki gaizki erabiliagorik; nahaslea, eta segeretu bat ere ezin
atxik, aierutsu, mesfida, bere gortean ipiztak sortuz nahasteko, jakiteko,
usu ere jostatzeko, eta batzuek erranak bertzer salatuz. Hoinbertze akats
bertuterik batere gaberekin, gostu hastiagarri bat buruan hartuak zituener
egin zituen emaitza eta fortunek agerian ezarria zutena eskandala
handienean, eta mugarik etzuena ez zenbatzean ez aroetako. Horiek
bazuten guzia haren ganik, usu ozarreria ainitz egiten zaukoten, eta usu
ere egiteko nardagarriak emaiten bekaizkeria itsusi batzuetako
nahasmenen geldi-arazteko; eta jende horiek oro, bere alderdikeriekin,
gorte hura biziki ortziduna bazegiten, Monsieur-en gorteko emazte
deliberatu haien andanako kalapitak aipatu gabe, gehienak biziki gaixtoak,
eta abantzu oro gaixtoak baino gehiago, hetaz Monsieur jostatzen baitzen,
eta miseria hetan guzietan sartzen.
(…)
Nahiz neke zen Erregerekin Monsieur baino herabeago eta
manukoago izaitea, haren minixtroen lausengatzerano, eta lehenago
ohaiden, bazakien, errespetu aire handi batekin, anaia baten itxuraren
atxikitzen, eta ibilera libro eta arin batzuen. Barnean, biziki gehiagora
ausartzen zen; beti jargia batean emaiten zen, Erregek jartzeko erran
zezon igurikatu gabe; gabinetean, auharitik landa, etzen hura baizik
printze bat jarria zenik, ez eta Monseigneur ere. Baina, zerbitzuko, eta
Erregeren ganat hurbiltzeko edo haren uzteko, jende bakar batek etzuen
hark baino errespetu gehiagorekin egiten, eta jitez garazia eta gaitasuna
ezartzen zuen egintza xoilenetan. Etzagon Erregeri noiztenka xixta batzu
eman gabe; baina horrek etzuen irauten, eta, jokoa, Saint-Cloud-en, eta
maitatuenak ainitz gostatzen baitzizauzkon, Erregek emaiten zaukon
diruarekin, jeus etzen gehiago ageri. Ehoiz bizkitartean etzauko
Maintenon-go Andereari aphaldu, ez eta noiztenka Erregeri hartaz hitzño
batzu eta atheraldi batzu utzi gabe egon. Zauritzen zuena etzen haren
fagorea; baina, Scarronsa koinata bilakatua zizakola asmatzea, gogoeta
hori ezin jasana zizakon.
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Ezin gehiago ohore gose zen, baina gorakeriarik gabe, zor zizakon
guziari biziki sendikor eta biziki atxikia. Odoleko printzeak azkarki goiti
juanak ziren bere ibileretan, baxtarter emana izana zizeen guziarekin
batean, ez sobera Conti-ko printze Jauna, baliatzeaz askietsia baitzen
deusetara abiatu gabe, baina Printze Jauna, eta oroz gainetik Duke Jauna,
hunek, urratsetik urratsera, Monsieur-ri zerbitzuaren eskaintzeko aldiak
utzi baitzituen, neke etzen gauza, eta zerbitzatuko etzuela espantu egiteko
ausartzia ukan. Mundua betea da bertzeren bizkar bere gortearen egitea
maite duten jendez: Monsieur laster argitua izan zen; Erregeri deitoratu
zizakon haserre handitan, eta hunek ihardetsi horrek etzuela gaitzitzea
balio, baina, hartaz zerbitzatua izaiteko aldiaren hatzemaitea, eta,
ezpazuen onhartzen, laido baten egitea. Monsieur, Erregez segurtaturik,
egon zen aldiaren beha. Marly-n jeikitzen ari zen goiz batez, han egoitza
behereko laur bizitegietarik batean baitzuen, leihotik ikusi zuen Duke
Jauna baratzean; berehala idekitzen du eta deitzen du. Duke Jauna jiten
da; Monsieur gibelatzen da, norat doan galdegiten, sartzera, beti gibelatuz,
bortxatzen du eta ihardesteko aitzinatzera, eta, solasez solas, batek bertzea
igurikatu gabe, ekhentzen du gambarako arropa. Ordu berean lehenbiziko
gambarazainak, Monsieur-en gambarako lehenbiziko aitoren-semeak
keinu egin baitzaukon, eskaintzen dauko athorra Duke Jaunari, Monsieurk berea ekhentzen duen bitartean; eta Duke Jauna, artean hatzemana,
etzen Monsieur-ri eskaintzeko den gutieneko estakurura menturatu. Ukan
zuen ordu berean, Monsieur irriz hasi zen ziola: “Goraintzi, ene gusia;
zoaz, etzitut gehiago berant-arazi nahi.” Duke Jaunak senditu zuen
maltzurkeria guzia, eta biziki gaitzitua joan zen, eta hala izan oraino
gehiago Monsieur-k erran zituen goratasunezko solasetaz.
Gizon ttipi biribil bat zen makoletan goititua hain zituen
oinetakoak gora, beti emazte bat bezala aphaindua, erhaztunez, ukaraikoz,
harrieriaz orotan betea, perruka luze batekin aitzinaldean dena zabaldua,
beltza eta erhaustuna, eta ezar zezazkeen guzietan xingolak, usain on mota
guzietaz estalia, eta, gauza guzietan, garbitasuna bera. Salatzen zuten ohar
ezinean gorritik ezartzen zuela. Sudurra azkarki luze, ahoa eta begiak eder,
begitartea bete, baina biziki luze. Margo-irudi guziek badute haren egitea.
Zimiko bat sendi nuen, hura ikusiz, Louis XIII-garrenaren seme zela
orhoitarazten zuelakotz, printze handi hartarik, kuraian ezpada, hain osoki
ezberdina zenean.
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Madame eta Maintenon-go Anderea oihal xuritzen
Ekhainaren 11-ko ebiakoitzean, gortea Versailles-rat itzuli zen,
han, ethortzean, Errege joan baitzen Madame-en, Chartres-ko Jaunaren
eta Anderearen ikustera, bakoitza bere egoitzan; Madame, Erregerekin
zen egoeraz azkarki penatua, berarendako guzia jokoan zen gertaldi
batean, eta Ventadour-ko dukesari galdegina zaukon Maintenon-go
Anderearen ikustera joaitea. Egin zuen: Maintenon-go Anderea etzen
xehetasunetan sartu eta erran zuen Madame ikusiko zuela bazkaritik
landa, eta nahi ukan zuen Ventadour-ko Anderea han izan zadin, eta
ikustaldian hirugarrenetako egon. Igandea zen, Marly-tik itzuli eta
biharamuna. Lehen komplimenduen ondotik, han zen jendea athera zen,
Ventadour-ko Anderea salbu. Orduan Madame-ek Maintenon-go
Anderea jarr-arazi zuen, eta behar zen, hortako, ezinbertze osoa sendi
zezan. Gaian sartu zen Erregek eri zen guzian egin zaukon axolabageaz,
eta Maintenon-go Andereak utzi zuen nahi zuen guziaren erraitera, eta
gero ihardetsi Erregek manatua zaukola elgarrekin ukan zuten galtzeak
bihotzean zuen guzia ezabatzen zaukola erran zezon, ondotik, zenbait
dembora hartan izana zen baino hartaz askietsiagoa izaiteko ordua ukanen
zuen ber, ez bakarrik Chartres-ko duke Jaunari buruz iragana zenari
zoakonaz, baina bertze gauza batzuetaz, ezpaitzen hetaz mintzatu nahi
izana, eta hek baitziren eri egona zenean agerr-arazia ukan zaukon
axolagabearen egiazko arrazoina. Hitz hortan, Madame, bere burua ontsa
segurtatua uste baitzuen, oihuz hasten da, semearenean ezpada eztuela
behin ere jeus erran ez egin eskergaitz eman lezakeenik dio goraki, eta
josten ditu zinkurinak eta zuzenaldiak. Hortan gehienik hisituz ari zenean,
Maintenon-go Andereak sakelatik eskutitz bat atheratzen du, eta
erakusten dauko erranez hea izkirioa ezagutzen zuenetz. Hark eskuz egin
gutun bat zen bere izaba Hanovre-ko dukesari, idazten baitzaukon posta
egun guziez, hartan, gorteko berri batzuen ondotik, erraiten zaukona
jendeak etzakiela gehiago zer erran Errege ‘ta Maintenon-go Anderearen
arteko harremanaz, ezkontza zenez ala ohaidekeria, eta hortik erortzen
zen kampoko eta barneko gauzetara, Erresumako miserian hedatzen,
baitzion hortik ezin zaitekeela athera. Postak idekia zuen, abantzu guziak
idekitzen zituen eta oraino dituen bezala, eta azkarregia aurkitua, ohi
bezala, zati zenbaiten emaitea aski ukaiteko, eta Erregeri jatorrian berean
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igorria. Gogora daiteke hea, itxura eta irakurtze hartan, Madame ordu
berean hiltzer zenez. Horra nigarretan, eta Maintenon-go Anderea lañoki
oharr-arazten eskutitz hartako zati guzien izigarrikeria, eta atzerrian;
azkenik, Ventadour-ko Anderea elhea dariola, Madame-i hats hartzeko eta
zerbaiten erraiteko aski bere baitaratzeko astiaren uzteko. Desenkusa
hoberena uka etzezakeenaren aithortzea izan zen, barkamenduak, urrikiak,
othoitzak, hitzemaiteak.
Hori guzia agortua izan zenean, Maintenon-go Andereak othoiztu
zuen, Erregek emana zaukon egitekoa beterik, hitz bat erran ahal zezon
ere bere baitarik, eta arrangurak egin lehenago haren adixkidetasuna
onhartzen zuelako ohorea emana zaukon ondoan, eta bereaz zin eginez,
zenbait urte hartan osoki bertzelakatua zelakotz. Madame-ek uste ukan
zuen lur idekian: ihardetsi zuen argitasun hortaz are gehiago zela gozatua,
nun berari baitzoakon Maintenon-go Anderearen aldatzeaz arranguratzea,
utzia baitzuen, bapatean, bazterrera, eta haren uztera bortxatua ere
azkenean berarekin haren bizi-araztera aitzinean egina zuten bezala luzaz
entseaturik. Bigarren haste hortan, Maintenon-go Andereak eman zaukon
bere buruari, bertze aldian bezala, zinkurina, eta gainera urriki eta erasia
josten uzteko atsegina: eta gero aithortu zaukon Madame-i egia zela,
lehenik, bera zela haren ganik baztertua, eta berriz hurbiltzera ez
menturatua, arrazoinak halakoak zituela nun ezpaitzuen ukana egitate
hortaz gutiagokorik egiteko ahala; eta, solas hortaz, bikun-arazi zituen
Madame-en zinkurinak, eta arrazoin horiek zer zitazkeen jakiteko lehia.
Orduan Maintenon-go Andereak erran zaukon segeretu bat zela, ordu
arteo, behin ere ahotik athera etzizakona, nahiz libroan zen, baitzuen
hamar urte nehori etzuela erranen hitz emanik errana zaukon anderea hila
zela; eta hortik, erraiten dauzko Madame-i Delfina Andereari hartaz
erranak zauzkon mila gauza batzu bertzeak baino laidagarriagoak, hunekin
gaizki zelarik, eta hunek, baketzean, berrerranak zauzkonak hitzez hitz.
Bigarren ortzi ukaldi hortan, Madame gizairudi bat bezala jarri zen. Ixil
ordu batzu izan ziren. Ventadour-ko Andereak berdin egin zuen berea,
Madame-en uzteko bere baitaratzen, ezpaitzuen hunek aitzineko aldian
bezala egitea baizik jakin, erran nahi baita nigar egin zuela, oihu, eta
bururatzeko, barkamendu galdegin zuen eta aithortu; gero, urriki eta
othoitzte. Maintenon-go Anderea egon zen aski luzaz hotz-hotza
irabazian, uzten zuela elhetan, nigarrez, eskuak hartuz ithotzen. Izigarriko
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aphaltzea zen Alemansa hain mokor eta burgoiarendako. Azkenean
Maintenon-go Andereak onhartu zuen hunkia izaitea, ontsa deliberatua
zuen bezala, bere mendekio osoa hartu-eta. Elgar besarkatu zuten, ahazte
osoa hitzeman, eta adixkidantza berri; Ventadour-ko Anderea bozkarioz
nigarrez hasi zen, eta akomeatzearen zigilua Erregerenaren hitzemaitea
izan zen, eta bien artean ikusiak zituzten bi gaietaz etzaukola Madame-i
hitzik aipatuko; horrek, guziak baino gehiago, Madame arindu baitzuen.
Azkenean dena jakiten da gortetan, eta, gertakari xehe horietan apur bat
gelditu baniz behar bada, jatorrian jakin ditutalakoan da eta biziki
ohargarriak iduritu baitzazta.
Ségur-ko markesa eta La Joye-ko abadesa
Ségur, jandarmeriako kapitaina, (Foix) herrialdeko aitoren-seme
bat (zen), eta biziki gizon galanta, La Marsaille-ko guduan zango bat
galdua zuena.
Ederra izana zen gaztaroan, eta osoki ontsa egina, oraino ageri zen
bezala, eztia, jendetasunduna eta galanta. Musketari beltz zen, eta
kompainia horrek bere egoitza Nemours-en zuen gortea Fontainebleau-n
zenean. Ségur-ek biziki ontsa joiten zuen maniura, Nemours-en aspertzen
zen: ezagutzak egin zituen La Joye-ko abadesarekin, hurbil-hurbila baita,
eta hain ongi zuen begi-beharrietan loriatu, nun haur bat egin baitzaukon.
Haur-mugako bederatzigarren ilean, Anderea bilaka bideaz dolu handitan
izan zen, serorek uste zuten biziki eri zela. Bere zorigaitzean, etzituen
neurriak aski goizik hartu, edo bere karkulen zuzentasunean huts egin
zuen. Abiatu zen, erran zuenaz, uretara, eta, abiatzeak beti nekeak baitira,
etzen berant baizik izan ahal, eta etzen Fontainebleau-rano baizik joan
etzatera, jendez betea zen ostatu txar batean, gortea orduan han baitzen.
Etzate hori gaixtoa izan zizakon: haur-oinazeak hartu zuen gauaz, eta erdi
zen. Ostaleria guziak entzun zituen haren oihuak: laguntzera laster jin
zizazkon hark nahi baino biziki gehiago, barber, emagin; hitz batez, kalitza
ondorano edan zuen, eta goizeko berria izan zen.
Saint-Aignan-go dukeari bere jendek erran zaukoten janzten ari
zutelarik, eta gertaldia hain zuen gozagarria aurkitu, nun irri-karkaraz hasi
baitzen Erregeren jeikitzean, hau aro hartan biziki bizkor baitzen, eta irri
ainitz egin baitzuen Andere abadesaz eta haren ñiñiaz, hobeki gordetzeko,
errutera ekarria zuena ostatu betean eta gortearen erdian, eta jakina
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etzena, nungo abadesa zen ezpaitzakiten, bere komentutik laur lekoatan,
sarri argira emana izan zena.
Saint-Aignan-go Jaunak, etxera itzuli-eta, aurkitu zuen han
extekoen begitartea azkarki luzatua: batzu bertzeri keinuka ari ziren,
nehork etzion hitzik. Ohartu zen azkenean, eta galdegin zeen nor zuten
aiher: eragozpena bikundu zen, eta ororen buruan Saint-Aignan-go Jaunak
nahi ukan zuen jakin zer gertatzen zen. Gambarazain bat menturatu
zizakon erraitera hain ixtorio ona hartaz egina zuen abadesa alaba zuela,
eta, bera Erregeren baitara joan eta gero, laguntza bila igorria zaukola
etxera zen lekutik athera zezan. Nor zer ontsa ahalgetua izan? dukea izan
zen, Erregeri eta gorte guziari ixtorioa jakin-arazia baizik ez eta, eta, jende
guziari ontsa irri egin-arazi ondoan, berak behar baitzuen haren jostagailu
bilakatu. Gertaldia ahal bezala jasan zuen, abadesa bere paketarekin
ereman-arazi, eta, eskandala publikoa izana baitzen, hunek kargua utzi
zuen, eta geroztik bizi izan da berrogei urtez goiti bertze komentu batean
gorderik. Eztut hortakotz abantzu behin ere ikusi Ségur Beauvillier-ko
Jaunaren etxean, hunek bizkitartean ikustate egiten zaukolarik, guzier
bezala.
Saint-Hérem senarr-emazteak
Saint-Hérem zaharra lauretan hogei urtez goititan hil zen, bere
etxean, Auverñan, hara joaitea gogoan hartua baitzuen. Otsozain handi
izana zen, eta kargua Heudicourt-i saldua zaukon hunen joritzeko Albretko marexalak, 1666-an, Pons-en iloba eder maitea ezkont-arazi
zaukonean, eta hortik erosiak zituen Fontainebleau-ko kapitaingoa eta
bertze. Mundu guziak maite zuen, eta La Rochefoucald-ko Jaunak Errege
erasiatu zuen hura Ordenako zaldun ez eginik. Montmorin-darra zen, eta
Erregek petzero zenbait zela uste zuen Courtin, Estatuko konseilariaren
suhia zelakotz, hunendako hartua baitzuen. Erregek, sortzeari buruz
jakina izanik ere, eztu alta nehoiz Ordenako zaldun egin, andana bat
geroztik egin ukanak baditu ere. Saint-Hérem-go Andere hori munduko
jende bitxiena zen begitartez, eta bereziena ibileretan. Ixter bat erre zuen
aldi batez Zekuanako ibaiaren erdian, Fontainebleau ondoan, han
mainatzen ari zelarik: ura hotzegia aurkitu zuen; berotu nahi ukan zuen,
eta, hortako, ur bazterrean izari handitan egos-arazi, bere ondo-ondoan
eta gainaldean ixur-arazi zuena, hanbatetan nun errea izan baitzen, ur hura
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ibaiarenean hoztua izan baino lehen, eta hortako ohatua egon. Ortzantza
ari zuenean, laur zango-besoz atseden ohe baten azpira sartzen zen, gero
bere jende guziak gainean etzan-arazten zituen, aire gaixtoa erortzen
bazen, bere ondorio guzia hetan egina ukan zezan hartarano jautsi gabe.
Errekaratua zen, senarra eta biak, aberatsak zirelarik, zozokeriaz, eta ezin
sinetsia da zenbat gastatzen zuen buruaren gainean ebanjelio erranarazten.
Gertakizun hoberena, milaren artean, ero batena izan zen, jende
guziak bazkaltzen ari zizazkon arratsalde batez, etxean sartu baitzizakon,
Erret-plazan, eta bere gambaran bakarrik hatzemanik, hurbil-hurbiletik
hertsatu baitzuen. Emaztekia, ezin itsusiagoa hemezortzi urtetan, baina
alhargundua eta lauretan hogeiz goiti zituena, ahal bezenbat oihuz hasi
zen. Jendek, azkenean, entzun zuten eta aurkitu, zaiazpikoa bildua,
errabiatu haren eskuetan, zalapartan ari ahal bezenbat. Eroa hartu zuten
eta auzirat ereman, ezpaitzuen irri guti egiteko aldia ukan, eta jende
guziak, jakin baitzuen eta ainitz jostatu. Eroa egiazki hala aurkitu zen, eta
jendeari ixtorio horren emaitearen irrigarrikeriaz bertzerik etzen izan.
Semeak zuen Fontainebleau-ko karguen jarraikia. Erregek kargu-sari
zenbait eman zeen, biziki gaizki baitziren bere ontasunetan.
Orzini-ko prinzesa Espainiako erreginaren lehen gambarari
Noirmoutier-ko markesaren alaba zen, Luis XIV-garrenaren
adingabeko nahasmenetan hainbertze azpikeria egin zuenaren, eta hortik
duke eskutitz-ageri bat eta Charleville eta Mont-Olympeko
gobernamendua bildu zituenarena. Ama Aubery-tar bat zuen, Parisko
familia aberats batetik. Talleyrand-go Adrien-Blaise esposatu zuen 1659an, Chalais-ko printze izena hartzen zuena, baina lerroan ez burujoperik
batere gabeas. Flamarens, Noirmoutier-ko ondoko batekin ukan zuen
buruz-buruko gudu aipatuak, eta Montespan-go Jaunaren anaia
zaharrenarekin, bi La Frette eta Saint-Aignan-go zaldun, Beauvillier-ko
dukearen anaiaren kontra, bortxatu zuen Chalais handik laster, eta 1663an zen, Erresumatik atheratzera, eta emaztea jarraiki zizakon Espainiara,
eta hortik itsasoz Italiara, han hil baitzen haurrik gabe, 1670-ko otsailan,
Venezia-ko ondoan, emaztearen ondora zoala, hau haren beha Erroman.
Hondamen hortan, Bouillon-go eta Estrées-ko kardinalek artha hartu
zuten andereaz. Gaineratekoa ikusi da han eta hemen Orhoitzapen hautan.
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Adina eta osagarria behar bezalakoak ziren, itxura ere. Ttipi baino
handiagoko emazte bat zen, beltxarana, gelditu gabe nahi zuen guzia
erraiten zuten begi urdin batzuekin, soinaraz betegina, ugatz ederra, eta
begitarte bat, ederra izan gabe, xoragarria zuena; itxura ezin nobleagoa,
zerbait maiestatedun ibilera guzian, eta garaziak hain jitezkoak et hain
jarraikiak orotan, gauza ttipien eta baliogabekoenetarano, nun ezpaitut
ehoiz ehor ikusi hurbiltzen zizakonik, ala gorputzez, ala izpirituz, huntarik
baitzuen mugagabea, eta mota orotan; lausengaria, pherekaria,
barneratzalea, neurrikoa, gustatzeko gustatu nahi zuena, eta ezin
baztertuak ziren lilluragai batzuekin nahi zuenean gustatu eta irabazi;
horrekin, itxura bat, handitasunarekin, bereganatzen zuena ohiltzeko orde,
solastatze bat loriagarria, ezin agortua, eta bertzalde herriz eta jendez
ikusia eta ezaguna zuen guziaz azkarki jostagarria, mintzoa eta elhea ezin
goxagarriagoak, doinu ezti batekin. Ainitz irakurria zuen ere, eta
gogoetatze ainitzeko jendea zen. Hautu handi bat lagundia hoberenetan,
hauen atxikitzeko jakintza handi bat, eta gorte baten ere; ikustate handi
bat, baina hautamen handiz, eta oroz gainetik gaitasunez eta erakusterat
eman gabe baizik ez aitzinatzeari behatze handi bat. Bertzela munduko
jende hoberena nahasmeneko, eta Erroman bizia hortan eremana zuena
bere nahitara; handinahia ainitz, baina bere emaztetasuna eta gizonen
handinahi ohikoa baino biziki goragoko handinahi zabal hetarik, eta
izaiterako eta gobernatzeko gutizia berdina. Behin ere ohar
etzizakokeelarik munduan izpirituko xorroxtasun gehienik zuen jendea
zen ere, eta buruan antolabide gehienik, eta bere ingurukoen ezagutzeko
antze gehienik zuena eta nundik har eta ereman jakiteko. Galanteria eta
bere buruaz hartua izaitea izan ziren haren baitan ahulezia nagusia eta oro
gainditzen zuena, azken zaharrarorano: beraz orduan, gehiago
etzizoazkon aphaindurak, eta adinez adin zuenetik biziki urrunago
gibelatu zituenak. Barnez, goratia, bere helburuetara arte bidetaz sobera
trabatua izan gabe zoana, baina, ahal zuen bezenbat, azal zuzen baten
azpian; jitez aski ona eta gehienean zerbitzu egina, baina erdikara ezer nahi
etzuena, eta adixkideak oso-osoan harenak izan ziten: hortako zen
adixkide suharra eta hauta, eta aroek ez han ez izaitek ahultzen etzuten
adixkidetasunez, eta ondorioz etsai bortitza eta amorratua, herrari
ifernuetarano bazarraikona. Ororen buruan, itzuli bat bakarra garazian,
antzean eta zuzentasuean, eta elhe bat lañoa eta jitezkoa bazerran guzian,
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irabazten zuena, aspertzeko orde, moldamenaz, hanbatetan nun erran
nahi zuen guzia eta nahi zuen moldean erraiten baitzuen, et behin ere nahi
etzuenetik den hitz edo aieru arinena; azkarki segeretukoa bereaz, eta
biziki segurra adixkidendako; beharbezalakorik baizik jeus etzuen
alaitasun goxo batekin, ageri zen guzian jendetasun ezin gehiagoko bat,
eta gutienik manatzen duten barnekoetarano, omore berdin batekin, aro
eta egiteko oroz, beti bere buruaren jabe uzten zuena. Holakoa zen
emazte aipatu hori, Espainiako monarkia eta gortea hain luzaz eta hain
agerian manatu dituena, eta bere erreinuaz eta erorteaz hainbertze
harrabots egin munduan, nun uste ukan baitut hedatu behar ukan dutala
ezagun-arazteko eta hartaz egiazkoa izaiteko ukan behar den ideiaren
emaiteko.
La Feuillade-ko dukea ezkontzen da Chamillart
minixtroaren alaba batekin
La Feuillade-ko dukeak etzuen bere buruaz behin ere Erregeren
gogoa itzul-arazia. Aitzinean ikusi da osabari egin zaukon ohointza,
Erregek hortaz ukan zuen haserrea, hautsiko baitzuen Pontchartrain gabe,
hunek, ohorearen gatik, bere indar guzia ezarri baitzuen horren
baztertzeko. Mota orotako lizunkeriak, zerbitzuan ezin gehiagoko
axolagabea, erreximendu biziki gaitz eta itsusia, urte oroz armadara biziki
berant ethortzea, nehork baino lehen uzten zuela, horrek guziak
bazadukan halako desgarazia biziki agertu batean. Osoki ontsa egina zen,
itxura eta ara biziki noble batzuekin, eta aurpegi bat hain izpirituduna, nun
ezeztatzen baitzauzkon begitarteko itsusia, horia eta handisu higungarriak.
Hitzemana bazadukan. Bazuen izpiritu anitz, eta mota orotako
izpirituetarik. Bazakien, itxuraz askiesten zenari, mereximendua bazuela
sinets-arazten, eta oroz gainetik bazituen emazten xoratzeko elhe eta
jokoa. Haren harremana, jostatu nahi baizik etzuenarendako, loriagarria
zen. Handi egina zen orotan, esku zabala, ikustatekoa, biziki bihoztuna eta
biziki galanta, jokolari gotor eta ederra. Zituen gaitasun guzietaz azkarki
hartua zen, espantu handikoa, biziki ozarra, atsotitz eta zuhur-hitz erraile
handia, eta gogotik eztadabatzen zuen izpirituaz erakustaldi egiteko.
Handi-nahia mugagabea zuen, eta, jarraikitzerik ezpaitzuen deusetan,
orotan zen bezala, tirria horrek eta atseginarenak aldizka gaina hartzen
zaukoten. Azkarki bazabilan aipamenaren eta estimuaren bila, eta bazuen
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hetaz baieztatua izaitea gehienik uste zukeen, gizon ala emazte, jenderi
gorte egiteko antzea, eta, bertzeak erakartzen zauzkon aipamen horren
bidez, jende handietan bere buruaren norbaitendako harr-araztekoa.
Adixkeak nahi zituela iduri zuen, eta luzaz batzu enganatu zituen. Bihotz
ondorano usteldu bat zen, iztilezko arima bat, itxura ederrezko eta
ofiziozko sineskaitz bat: ororen erraiteko, aspaldidanik agertu den gizon
azkarrenikan zuzengaitzena.
Châteauneuf-en alaba eta La Vrillière Estatuko segeretariaren
arrebaren ganik alargundua zen haurrik gabe, harekin arrazoinik batere
gabe biziki gaizki bizi izana zelarik, eta gaitzesmen osoan. Nun berriz lot
ez jakinez handi-nahizko gorapen batean, hunen bigarren alabarekin
ezkonduz Chamillart guziaren egiteko gai izanen zela asmatu zuen,
Dreux-k, zaharrenaren senarrak, zen gutiaren gatik, ezpaitzaukokeen
itzalik egin. Minixtro horri eskain-arazi zaukon, hau hanbat gehiago
ohoratua izan baitzen nun alaba bortizki itsusia baitzuen. Chamillart-ek
aipatu zaukon Erregeri, eta hunek labur-laburra gelditu zuen. “Eztuzu La
Feuillade ezagutzen, erran zaukon; eztu zure alaba nahi zure kitzikatzeko
baizik, eta zuk ni harendako kitzika nezazun. Diozut, bada, eztutala
harendako behin ere jeus eginen, eta atsegin emanen dautazu hori gogoan
ez gehiago erabiliz.” Chamillart labur-laburra ixildu zen ere, eta bihotzmin
handitan gelditu. La Feuillade etzen batere etsitu: gehiago ikusi baitzuen
bere burua atherabiderik gabe, are gehiago zuen ezkontza hori bakarra
zuela senditu, eta gehiago Chamillart hertsatu. Ezta errex gogoan hartzea
nola, holako ezaren ondotik, menturatu zen, zenbait dembora berantago,
berriz jokatzera, eta are gutiago nola Erregek haren othoitzer amor eman
zeen, ezagutu duenarendako. Berrehun mila libera eman zauzkon
Chamillart-i, minixtroer bazegieen bezala, ezkontza hortako; Chamillartek beretik ehun gaineratu zituen, eta ezkontza egin zen. La Feuillade
gaizki hartua izan zen Erregeren ganik, Chamillart-i baimena emanik,
aipatu zaukonean. Ezteiak egin ziren. La Feuillade oraino
lehenbizikoarekin baino gaizkiago bizi izan zen, ahal bada, bigarren
emazte horrekin, eta hastapenetarik; baina Chamillart lilluran ezarria zuen,
bitxiki gaizki egin zaukolarik, haren beharrik gehiago ukan etzuenean,
ezpaitzen hala ere bizi izan zeno hartaz gutiago xoratua gelditu. Ondoan
ikusiko da ezkontza hori zenbat gosta zizakon Frantziari.
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Bissy zaharraren eta Montespan-go Jaunaren heriotzea
Bissy zaharra, jeneral ordain ohia, eta aspaldidanik Lorrenan eta
Hirur-Apezpikutegietan buruzagi nagusia, hil zen Metz-en, jendea azkarki
dolutan utzirik zituen zuzenaren, larderiaran eta esku-garbitasunaren gatik.
Ethorki aphaleko soldado hetarik zen, Louvois-ko Jaunak Ordenako
zaldun egin zuena 1688-an. Thiard izendatzen zen, Dijon-go eta
Besançon-go parlamentuetan konseilari eta buruzagiak emanak dituen
familia batetik, eta Châlons-sur-Saône-ko apezpiku bat, olerkari handia,
Ronsard-en, Des Portes-en, Perron-go kardinalaren adixkidea, eta bertzela
jakintsuna, aitzineko mende hatsarrean hil zena. Bissy, buruzagigoa
hortarik, heldu zen seme zaharrenaren ezkont-araztera andere Haudicourt
batekin, hau, urte luzeak berantago, ondoko bilakatu baitzen anaiak
haurrik gabe hilik. Bissy-ko aphezaren aita zen ere, eman-arazi baitzaukon
Toul-go apezpikugoa, eta geroztik kardinal bilakatu dena eta munduan
harrabots bitxia egin duena. Joanik, gizon gazte-gaztea, eta abantzu
ikastetxean, Nancy-ra aitaren ikustera, nork gehienik laudatuko zuen izan
zen. Aita, gizon galanta baitzen, herritar ona, eta egiatia, khexatu zen:
“Eztuzue ezagutzen, erran zeen; ikusten duzuea ontsa bereterxka hori, ur
uhertzen eztakiela iduri baitu? Handi-nahi amorratua da, ukanen duena,
badezake, fortuna egiteko Elizaren eta Estatuaren sutan ezartzeko ahala.”
Bissy zaharra ezta profeta onegia baizik izan. Aldi bat baino gehiago
izanen da bereterxka hortaz mintzatzeko ordu, itxura hori atxiki baitzuen
bere bizi guzian.
Montespan-go Jauna hil zen bere Guienako lurretan, sobera
ezaguna emaztearen eder zorigaitzekoaren, eta hunek ukan zituen
ekoizpen zorigaitzekoagoen gatik. Etzuen huntarik seme bakar bat baizik
ukana Erregeren maitasuna baino lehen, hura baitzen Antin-go markesa,
Monseigneur-en “menina”, eta abantail handi atheratzen jakin baitzuen
bere etxearen ahalgetik. Aita hila izan zeneko, Erregeri izkiriatu zaukon
Epernon-go duke lerrorako zituen nahikarien ikerr-arazteko. Amaren
haur guziek Errege auharitik landa hortaz othoiztu zuten, edo duke egin
zezan, Orléans-ko duke Jauna mintzatzen zela. Epernon-go erokeria hori
ukan zuen alabainan oin-adarretako; baina etzen oraino hortako ordua
jina, traba ezin garhaitu batek gelditzen zuen oraino: Montespan-go
Anderea bizi zen, eta Maintenon-go Andereak sobera hastiatzen zuen hari
semearen goititzen ikusteko atseginaren emaiteko.
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Hunek ez nahirik ere, Chevreuse-ko Jaunak zorion gehiago ukan
zuen bere zaldizko arinen kapitaingoako karguaren Montfort-ko duke
bere semeari emaiteko ukan zuen baimenetik. Anderea etzen behin ere
itzuli ahal izan Cambray-ko Jaunari gertatutik hunen adixkide zahar eta
jarraikien aldera, bera hainbertze hala izana zelarik. Gehienik hastiatzen
zituen Chevreuse-ko dukea eta Beauvillier-ko dukesa. Beauvillier-ko
dukea, errexago jasaiten zuen, nahiz etzuen biziki gehiago maite.
Chevreuse-ko Anderea zadukan gutienik desgarazian. Baina Errege hain
zen lauren aldera osoki itzulia, nun Maintenon-go Anderea ezpaitzen
hetarano behin ere heldu ahal izan.
Horrela bururatu zen urte hura, eta Erregeren zorion guzia
harekin.
*
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II
Hondamenera
(1702-1708)
1702
Versailles-en antzerti
Urtea Versailles-en dantzaldietarik hasi zen. Ainitz egin zen
maskekin. Maine-ko Andereak eman zuen andana bat gambaran beti
ohatua, haur beharretan baitzen, ikusgarri aski berezi bat egiten zuena.
Egin ziren ere Marly-n, baina horietarik gehienak maskatzerik gabe.
Burgoñako dukesa Anderea azkarki jostatu zen orotan. Erregek ikusi
zituen jende guti eta hautatuekin, baina usu eta beti Maintenon-go
Anderearen egoitzan, antzerti sainduak, hala nola Absalon, Athalie, eta
bertze; Burgoñako dukesa Andereak, Orléans-ko duke Jaunak, Ayen-go
konde eta kondesak, Noailles-ko konde gazteak, Melun-go Anderaurenak,
Noailles-tarrek bultzaturik, egiten zituzten jokaide nagusiak antzerlarien
jantzi biziki ederretan. Baron zaharrak, jokari ezin hobeak, erakaslea
egiten zeen eta haiekin jokatzen, eta Noailles-ko Jaunaren mutil-neskato
batzuekin. Hau eta hunen emazte antzeduna ziren barneko atsegin horien
asmatzale eta aitzinatzaleak, Erregeren etxekotasunera gero eta gehiago
sartzeko, Maintenon-go Anderearekin zuten lotura lagun. Lekurik etzen
berrogei ikuslerendako baizik. Monseigneur eta hunen bi seme printzeak,
Conti-ko printzesa Anderea, Maine-ko kondea, palazioko andereak,
Noailles-ko Anderea eta hunen bi alabak izan ziren onhartu bakarrak.
Etzen izan bizpahirur gortelari baizik karguetako eta etxekotuak, eta ez
beti. Madame onhartua izan zen bere doluko jantzi handian; Erregek
gomitatu zuen, komedia biziki maite zuelakotz, eta erran haren familiako
hain hurbila izanez, etzuela bere doluak haren aitzinean eta hain barnean
egiten zenetik ekhendu behar. Fagore hori azkarki onetsia izan zen.
Maintenon-go Andereak nahi ukan zaukon erakutsi iragana ahatzia zuela.
Longepierre, Maine-ko dukearen etxetik haizatua izana zen hura
bera Tolosako konde Jaunari Armagnac-ko Anderaurena behar zuela
ezkondu buruan harr-arazirik, haren ama eta alaba luzaz orotarik
baztertuak izan baitziren eta ezpaitziren desgarazia handienetik salbatuak
izanen Erregek Jaun Handiarendako zuen adiskidantza gabe, Longepierre,
diot, itzulia zen azkenean, Noailles-tarrer lotua, eta antzerti biziki berezi
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bat egina zuen Electre izenburu-pean antzoki miragarrri batean jokatua
izan zena hirian Conti-ko printzesa Anderearen etxean arrakasta
handienarekin. Monseigneur eta gorte guzia hara lehiatu ziren, aldi bat
baino gehiagotan ikusi zuten. Antzerti hori maitasunik gabe zen, baina
bertze sendimendu azkarrez betea eta gertaldi ohargarrienez. Uste dut
horrela egina izana zela Erregeri ikus-arazteko gogoan, baina aski ukan
zuen hartaz mintzatzen entzutea, eta erakustaldiak Conti-ko hotelean
mugatuak izan ziren. Longepierr-ek etzuen bertze nunbait eman nahi
ukan. Maltzur bat zen, artekaria izpiritu ainitzekin, eztia, sartzalea, eta
gogo berdin, axolagabe eta filosofia biziki enganakor baten azpian,
fortuna egiteko ahal zuen guzietan sartzen eta nahasten zena. Hain ongi
egin zuen nun sartu baitzen Orléans-ko dukearen etxean, hor berriz ere
aurkituko baitugu, eta, bere antze eta trebetasun guziarekin, soka erakutsi
baitzuen itsuski eta ahalgegarriki haizatua izan.
Vatteville apheza
Vatteville aphezaren heriotzeak harrabots gutiago egin zuen, baina
haren biziaren ezin sinetsiak ez utzia izaitea merexi du. Vatteville-ko
baroin, Angeleterran Espainiako embaxadorearen anaia zen, hunek egin
baitzaukon Londresen, 1661-ko urriaren 10-ean, halako laido bat
Frantziako embaxadore Estrades-ko kondeari, geroztik marexal izan
denari, lehentasunaz, horren ondorioak hain handiak izan baitziren, eta
bururatu Fuentès-ko konde Espainiako embaxadore bereziak, hortako
igorriak, Erregeri egin zaukon aithormenetik, Espainiako embaxadoreak,
zein nahi gortetan izan ziten, nehoiz etzirela sartuko burkidetzan
Frantziakoekin. Hori gertatu zen 1662-ko epailaren 24-an, gorte guziaren
eta hogei-ta-zazpi minixtro atzerritarren aitzinean, eta horren
lekukotasuna agindu.
Vatteville-tarrak Kondate-Frankoko jende ethorkidun batzu dira.
Haur bigarren hau goizik xartrus egin zen, eta botuak egin ondoan aphez
ordenatua izan. Izpiritu ainitz bazuen, baina izpiritu libro, oldartsu bat,
berehala ezin egonean sartu zena hartua zuen uztarriaz. Hain eginbehar
nardagarrier menperatua luzazago ezin iraunez, gogoan hartu zuen hetarik
atheratzea. Hatzeman zuen jantzi mundutarren, diru zenbaiten, pixtoleten
ukaiteko bidea, eta aski hurbil zaldi baten. Hori guzia etzitakeen egina
izana aieru zenbait eman gabe. Prioreak ukan zuen, eta orotako giltza
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batekin badoako gelaren idekitzera, eta aurkitzen du jantzi mundutarretan,
harresitik jauzi egitera zoala. Horra priorea oihuka, bertzeak, durduzatu
gabe, pixtolet ukaldi batez hiltzen du, eta ihes egiten. Hortik bizpahirur
egunetan, gelditzen da bazkaltzeko bakarrik baserriko ostatu txar batean,
ahal bezenbat ezpaitzen gelditzen jendeak ziren lekuetan, oina lurreratzen
du, etxean zer den galdegiten. Ostalerrak ihardesten dauko: “Azpi bat eta
gapoin bat. - Ontsa, dio gure sotanagabetuak, emazkizu gerrenan.”
Ostalerrak erantzun nahi dauko biak sobera direla bakar harendako.
Fraidea khexatzen da, eta dio ordainduz nahi denaren ukaitea den gutiena
dela, eta jateko gura aski baduela bien jateko. Ostalerra ezta ihardestera
menturatzen, eta gerreneratzen ditu. Erreki hori erre zoala, badator bertze
gizon bat zaldiz, bakarrik ere, ostatu hortan bazkaltzeko. Galdegiten du,
gerrenetik atheratzera doana baizik jeus eztela aurkitzen jakiten. Horren
gainean zenbat diren jakin nahi du, eta ontsa estonatua da gizon bakar
batendako direlakotz. Eskaintzen du ordainduz bere zatiaren jatea, eta
oraino hatzemanago da ostalerraren ihardepenaz, baitio dudan emaiten
duela bazkaria manatua duenaren itxuratik. Hortan bidaiaria igaiten da,
Vatteville-i jendeki mintzatzen, eta othoizten du onhar dezan, atxikia
duenaz bertzerik jeus eztenaz geroz etxean, harekin, ordainduz, bazkal
ahal dadin. Vatteville-ek eztu nahi onhartu; aharra; berotzen da; hots,
fraideak badagi bere priorearekin bezala, eta gizona pixtolet ukaldi batez
hiltzen du. Gero jausten da gostura, eta ostaler eta ostaleriaren laztan,
zerbitza-arazten ditu azpia eta gapoina, bat eta bertzea hezurrerano jaten,
ordaintzen, zaldira berrigaiten eta bidean aitzina.
Zer bilaka ez jakinez, badoa Turkiara, eta, labur erraiteko, ebakiarazten da, turbanta hartzen du, milizian sartzen. Uko egiteak aitzinaarazten du, izpirituak eta kuraiak ohar-arazten dute, baxa bilakatzen da,
eta Morean segeretuko gizon, han Turkoak gerlan baitziren Veneziarrekin.
Hartu zezteen gazteluak, eta hain ontsa ibili zen Turkoekin, nun uste ukan
baitzuen bere izaeraz baliatzeko heinean zela, ezpaitzaitekeen hartan
gostura izan. Errepublikako jeneral nagusiari mintzatzeko bideak ukan
zituen, eta harekin tratu egitekoak. Hitzeman zuen Turkoen gaztelu batzu
eta segeretu ainitz eskuratuko zezteela, ekartzen baldin bazauzkoten,
molde hoberen guzietan, aitasainduaren barkamena bere biziko
gaixtakeria guziendako, erahiltze, arnegatze, xartrusen kontra segurtasun
osoa, eta bertze edozein ordenutan ez ezarria ahal izaitea, mundura berriz
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emana izaitea oso-osoki nehoiz handik atheratuak eztirenen zuzenbide
berekin, eta beteki bere aphezgoako ofizioan, eta mota guzietako
benefizoen ukaiteko ahala. Veneziarrek hor bere abantaila sobera ontsa
aurkitu zuten, eta aitasainduak Elizaren irabazia aski handia uste ukan
Turkoen kontra girixtinoen fagoratzen; esker onez eman zituen baxak
galdegin guziak. Igortze guziak jeneral nagusirano helduak zirela molde
hoberenean ontsa segurtatua izan zenean, arauak hain ontsa hartu zituen,
nun Veneziarren aldera ukanak zituen xede guziak osoki bete baitzituen.
Berehala gero, haien armadara jauzi egin zuen, eta Italiara ekarri zuten
haien untzi batean. Erroman izan zen, aitasainduak ongi-ethorri egin
zaukon; eta osoki segurtatua, Kondate-Frankora itzuli zen bere familiara,
eta xartruser goratik behatzen zeen.
Hoin gertakari bereziek ezagun-arazi zuten Kondate-Frankoaren
lehenbiziko irabaztean. Gizon eskuko eta sartzale zela uste ukan zen;
Erregina-amarekin solastatu zen artekorik gabe, gero minixtroekin,
baliagarri ukan baitzuten probinzia horren bigarren irabaztean. Han egin
zuen zerbitzua biziki baliatu zen, baina etzuen deusetako egin. Besançongo arxapezpikugoako galdea egina zuen; eta alabainan, bigarren irabaztetik
landa, izendatua izan zen. Aitasaindua etzen bulen emaitera deliberatu
ahal izan, ihardetsi zuen erahiltzeaz, arnegatzeaz, ebakitzeaz. Errege sartu
zen Aitasainduaren arrazoinetan, eta hautsi-mautsi egin zuen Vatteville-ko
aphezarekin, askietsia izan baitzen Baume-ko abadiaz, Kondate-Frankoko
bigarrena, bertze on batez Pikardian, eta bertze abantail batzuez. Geroztik
bere Baume-ko abadian bizi izan zen, aldizka bere lurretan, Parisen eta
gortean bekan, han beti ikustaterekin hartua baitzen.
Sehieria ainitz bazuen orotan, mahi ona, ihiztor alde ederra, janaria
handizki eta kompainia ona. Etzen batere hertsatzen anderetan, eta bizi
zen ez bakarrik jaun handi bezala eta azkarki larderian eta errespetatua,
baina moda zaharrean, bere lurretan bortizki nagusi, abadienetan, zenbait
aldiz auzoen aldera ere, eta oroz gainetik etxean jaun eta nagusi oso.
Intendantek soin-gainak gurtzen zituzten; eta, gortearen manu bereziz,
bizi izan zeno, egitera uzten zuten eta etzizazkon jeusetan gaizki egitera
menturatzen, ez zergetan, guti edo aski berak nahi bezala ordaintzen
baitzituen bere meneko ontasun guzietan, ez eta egintza aski usu
bortitzetan. Bizi molde horiekin eta beldur-arazten eta errespeta-arazten
zen ibilera horrekin, laket zizakon batzuetan xartrusen ikustera joaitea,
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haien jantzia utzirik irri egiteko. “Hombre” jokoan biziki ontsa ari zen, eta
hain usu “codille” moldean irabazten zuen, nun Codille apheza-ren izenak
iraun baitzaukon. Horrela bizi izan zen, eta beti eskubide eta estimu
berean, abantzu lauretan-hogei-ta-hamar urtetarano.
Villars-ko markesa, Friedlingen-go guduaren ondotik
Frantziako marexal egina
Fortunaren haur horrek hain jende gotorra eginen du hemendik
goiti eta hain jarraikiki nun ezagun-arazteko ordu baita. Zuen sortzeaz
mintzatu niz haren aita aipatu dutanean: ikusi da eztela haren gainean
eraik zezakeen alhorra. Zorionak eta entzun ezinezko zorionak ordaindu
zaukon bere bizi luze guzian. Gizon aski handi bat zen, beltzarana, ontsa
egina, lodi bilakatua zahartzean, hargatik pizutua izan gabe, begitarte bizi,
ideki, jalgitzera eman eta egiazki apur bat eroarekin, ibilera eta jestuak
horren araukoak. Handi-nahi bat neurrigabea hel-bidetan gelditzen etzena;
bere buruaz eritzi handi bat, behin ere Erregeri baizik eztuena biziki
erakutsi; galankeria bat azala beti elaberrietakoa zuena; aphaltasun handia
eta zerbitzu egin ahal zezonaren aldera malgutasun handia, berak
etzuelarik nehoren maitatzeko ez zerbitzatzeko ahalik, ez eta edozein
esker on motarenik. Kuraia distiratu bat, egintza handi bat, ausartzia
berdinik gabea, oro jasaiten eta deusetan gelditzen etzen ozarreria,
espantueria azken soberatasunetara ereman batekin eta behin ere uzten
etzuena. Izpiritu aski zozoer errespetu emaiteko bere baitan zuen
konfienxiaz: mintzatzeko errextasuna, baina nasaitasun eta jarraipen
hanbat gehiago okaztagarri batekin, nun bere baitara itzultzeko antzea
baitzen beti, beraz espantu eta berari laudorio egitekoa, guzia aitzinetik
ikusirik, guziaz aholku emanik, guzia eginik, behin ere, ahal ukan zuen
bezenbat, nehori deusik utzi gabe. Gaskoinaren eskuzabaltasun baten
azpian, zekeneria ezin handiagoa, hartzera amikatua, hortik ukan baititu
urrezko mendiak gerlan ebatsiak, eta armaden burura heldu zenean, eskua
gora ebatsiak eta berak irrisolas eginez, hortako soldado multzo berezien
erabiltzeaz ahalgetu gabe, eta helburu bereko armadaren harat-hunaten
bidatzeaz. Armadako jan-etzate, garraiatze, zaldare, urratsetan den gauza
gutienetako ahalik batere gabea, bere gain hartu nahi zuten aitzindari
jeneraler uzten zituela; baina beti ohorea bere buruari emanez. Haren
antzea gauza ttipienen eta ustegabe guzien balia-araztea zen.
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Komplimenduek guziak ordaitzen zituzten haren baitan. Baina etzizakon
indar gehiagoko jeusen beha egon behar. Berak etzuen halakorik deus.
Beti ezteuskerietan hartua egitekoen behar gorriak etzuelarik handik jauzarazten. Elhaberri, komedia, opera zerrenda bat zen, hetarik aipamen
porroska batzu bazematzala, bilkura seriosenetan ere. Ahal ukan zuen
bezenbat etzen ikuskizunetarik higitu leku horietako neska eta hauen bizi
eta galantekin harreman ahalgegarrian, hortan agerian jarraiki baitzen
azken zaharrarorano, solas desohoragarriez bete zuena.
Haren jakingabea, eta hitz bat erran behar bada, egitekoetan
ezteustasuna, ezin asmatua zen hetan hain handizki eta hain luzaz erabilia
izan zen gizon baten baitan; galtzen zen eta berriz ez bere baitaratzen;
gogamen arauak huts egiten zuen, erran nahi zuela ikusten zenaren osoki
kontrakoa erraiten zuen. Hortaz usu egona niz estonatze handienean eta
ainitzetan zerbaitetara berriz ekartzen eta haren orde mintzatzen, harekin
gobernuko gauzetan izan nintzanaz geroztik errejentzan; edozeinek
etzuen, ahal zizakon bezenbat, jokotik baztertzen, maite zuena beti zoria
ukana zuelakotz eta biziki gotor irabazia, ez eta ikuskizunetarik. Etzen
bere buruaren beti larderian atxik-arazteaz baizik axolatua eta berak egin
edo ikusi behar zuen guziaren egitera uzteaz. Holako gizona etzen batere
maitagarria, eta horren gatik etzuen behin ere ukan ez adixkiderik ez eta
berak moldatu zuenik, eta nehoiz etzen gizonik hain kargu handietan egon
estimu gutiagorekin.
Zori ezin unatu batek ethorkizuneko ekarria daukon izenak
ainitzetan ixtorioaz okhaztatu nau, eta ezin erran da gogoeta hortan
berean zenbat jende aurkitu dutan. Harenek ukana dute haren ondotik
laster ezagutu gabe utzi ezinak diren haren Orhoitzapen-en argiratzera
uzteko zuhurtzia eskasa; Friedlingen-go guduaz Erregeri izkiriatu zaukon
eskutitzaren ikustea aski da. Ixtorio dorpe batek, gaizki idatzia, zuzentasun
gabea, xehetasun gabea, agerian nahasia, ahal bezenbat estaltzen du
oinezkoeria gal-arazter zuen nahasmena; zaldizkoeriak egin zuenaren ez
jakina; ez erakusten ez izaera, ez mogimenduak, ez egintza, are gutiago
garaipena eta bururapena ekarri zituena; eta haren laudorio orotako eta
orori hedatuek, nehorez berezirik deus ez erakutsiz ezpaitute nehor
laudatzen, bere burua guzien beharretan sendi zuelakotz emanek, bat
eztezakete ohora. Orhoitzapen-ek nahas-mahas bera dute, eta xehetasun
gehiago baldin badute, bere burua etengabe gizandi egiten duten gezur
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gehiagoren emaiteko da. Biziki gazte nintzan, eta bakarrik zaldizkoeriako
erreximendu baten buruzagi-orde 1694-an eta ondoko urtetan; baina
lehenbizikoan, armadako jeneralaren suhia nintzan, eta bertzetan
Choiseul-go marexalarekin konfienxia minenean, ene aitaginarrebaren
ondotik ethorri zena. Aski da gerlaldi horietaz haren Orhoitzapen-etako
espantuek itxura ttipienik ere eztutela argi-argia ikusia ukaiteko, eta hor
dion guzia elhaberria dela. Erraiten dituen bertze gerlaldietan haren azpian
zerbitzatu duten aitzindari nagusien ganik jakina dut, oro gezurra dela hor,
gauza gehienak osoan asmatuak, edo funtsez gainerateko guzia haren
laudorioetara zuzendua dutenak, eta han gehienik merexitu dutenen
gaizkira haier mereximenduen ekhentzeko eta bere buruaren hetaz
jabetzeko. Aurkitzen dira ere ozarrez hanbat gezurraren urrina duten
gauzak, nun bat sumindua gertatzen baita hark bere buruarendako duen
ausartziaz eta gizandi delakoak uste ukan duelakotz hoin arruntki
berarendako enganatu eta miresle egitea. Hautarik ukaiteko egarriak
nagusien aipamenaren ebaste beltzenez ogendun bilakatu du, haien
aitzinean herrestan ikusi dutalarik, eta gaitzerran ausartenez eta erokienik
menturatuenez.
(…)
Hanbatekoa izana da ondokoendako Villars-en hutsaleria mota
orotako gizandi nahi izanik, haren Orhoitzapen-en elhaberriaren jostura
guzia egiten duten gezur eta gaitzerranen gostura, eta gertatuen eta hoin
gizon miresgarriaren lekukoak hil baino lehen argiratzera lehiatu direnen
erokeria, eztelarik behin ere, bere antze guziarekin, berdinik gabeko
zoriarekin, ohore handienekin eta Estatuko lehenbiziko karguekin,
baserriko komediant bat baizik izana, eta bere tauletara igana den jauzkari
bat baino ere arruntagoa.
Horrela izan zen, larriki, Villars, gerlako eta gorteko heltze onek
izen handi bat emanen baitaukote gero ixtorioan, aroak bera begietarik
ekhendua ukanen duenean eta ahazteak haren arokidez baizik ezaguna
eztena ezabatua. Hain usu berraurkitu da Orhoitzapen hauen jarrikeran nun
ezagutu beharko baita irudi huntako marratze batzuetan, ebatsi duen eta
Erregeri jarrikaiz ethorkizunari utzi daukon aipamena baino zuzenago, ez
medaila eta gizairudietan, sobera zekena zen, baina etxea hetaz tapizatu
duen margazkietan, han ezpaititu gauza xoilenak ahatzi Languedoc-ko
estatuen bilzarrerano, probinzia hortan manatu duenean. Jeus eztiot haren
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bekaizkerien, eta mugetarano herrestatu duen emaztearen bidaien
irrigarritasun ezin gehiakokoaz. Miseria horiek estali behar dira, baina
trixte da Estatuan eta gerlako eginkizun nagusienetan, Bavierak beti
gaineratuko daukonean bezala, duten eragina.
Hoinbertze eta holako hutsen artean, elizate zuzen alde dituen
gauza batzuen ukatzea. Bazituen kapitainarenak. Egingeiak biziak zituen,
zabalak, abantzu beti onak, eta etzen bertze bat armaden egintza eta
erabileren egiteko hobea, urrundik xedearen gordetzeko eta haien zuzen
hel-arazteko, hurbildik leku hartzeko eta jaukitzeko. Begi ukaldia, ona
izana gatik, etzen beti zuzentasun berdinekoa, eta egintzan burua argi
zuen, baina suhartzera emanegia, eta hortik beretik nahastera. Haren
manuen errexkabea ezin handiagoa zen, abantzu behin ere ez idatzia, eta
beti lamputs, orotako, eta estimu eta konfienxia estakuruz, solas hantu
batzuekin heltze on guziaren bere buruari, eta gaitzen egileeri atxikitzeko
bideak begiratuz. Armaden burura heldua izan zenetik, etzuen ausartzia
elhetan baizik ukan. Beti berdina bere baitan zuen balioan, baina osoki
ezberdina izpirituko kuraian. Barnean, jeus ez beroegirik distiratzeko eta
aitzinatzeko. Egingeiak batzuetan gauzarendako baino gehiago beretako
zituen, eta hortik beretik ez segurrak (…)
Armadako ohore gorenera heldurik, bere zorigaitzeko hetaz
gehiegi baliatzearen beldur zen; halakoak ikusten zituen. Fortunaren
eskuaz ebatsiak zituen erramuen berria begiratu nahi ukan zuen, eta
horrela zorigaitzen, edo bertze jeneralen hutsen salbagarri izaiteko gogoa.
Azpikeriak etzizauzkon arrotz; bazakien adoratzeaz Erregeren biltzen, eta
Maintenon-go Anderearen atxikitzen hunen nahier osoki eta higundu
gabe emaiteaz; jakin zuen hunek athea idekia zaukon gabinetaz baliatzen;
morroin indardunenak lausengatu zituen; Erregeren ondoan ozar, baina
horrekin malgu eta aphal, ministroekin trebe; eta Chamillart-ek lagundua,
Maintenon-go Andereari emana, uste ukan zuen egin molde hori, haien
aitzinean jarraikia, eta eskutitzez ordaindua, gerlako gertakarien
ustegabeak baino baliagarriagoa, eta ere segurragoa. Ordutik azpibidek
bertze edozeinek baino hobeki hetara baderamaten ohore handienen gai
izaiteko gogoa ukan zuen, emailer hetako on dela sinets-araztera heldu
zenean. Eztezaket marrazki luzeegi hau hobeki burura, debalde den
deusik erran eztutala ustez, eta hor egiaren uztarria arthoski errespetatu
dutala; eztezaket, diot, hobeki burura Villars-en amaren erranaldi hunekin
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baino, fortuna berri haren dirdiran, erraiten baitzaukon beti: “Semea,
mintza zaizkio beti Erregeri zuhaurez, eta ez behin ere bertzeri.” Ongi
baliatu zen erakaspen handi horren lehenbiziko zatiaz, baina ez bertzeaz,
eta etzen behin ere bere buruaz mundu guziaren burxoratzetik eta
akitzetik gelditu.
Harcourt-eko prinzesa, Maintenon-go Anderearen adixkide
handia
1. Jokolari bat
Harcourt-eko prinzesa hori halako norbait izan zen, ezagunarazteko on dena, eta harekin berezikiago haren berdiner ongi-ethorri
egiten zeen gortea ere. Biziki ederra eta galanta izana zen; nahiz etzen
oraino zahartua, garaziak eta ederrak otso-laphar hazi bilakatuak ziren.
Orduan emazteki handi eta lodi bat zen, biziki ernea, ur-esne kolore,
ezpainki lodi eta itsusi batzuekin, eta ile ixtupa batzu beti ateraiak eta bere
jantzi guzia bezala herrestan. Zikina, gaizki xahutua, beti azpikerian, hau
eta horren nahitan, sardana, beti aharran eta beti belharra bezain aphala,
edo ortzadarraren gainera igana, haiekin egitekotan zenen araura; eroska
ile hori bat zen, eta gainera debrusa bat; bazituen horren ozarra, gaixtoa,
zimarkua eta bortitza; horren zekeneria eta ontasun gosea; oraino horren
janiza eta zamaz arintzeko lasterreria, bazkariz haien etxera zoanak
etsituak uzten zituela, ezpaitzuen mahitik landa bere beharren egitea huts
egiten, aski usu leku hetara heltzeko astirik ukan gabe, bidea hatz lazkarri
batez satsutzen zuela, hortako ainitzetan Maine-ko Anderearen eta Jaun
Handiaren jendek madarikatu baitute. Etzen den gutienik khexatzen, zaiak
goititzen zituen eta bazoan bere bidean, eta gero itzultzen zen aldixartua
izan zela erranez: jendea hortara jarria zen.
Tratuka ari zen esku oroz, eta ehun liberaren ehun milarendako
bezenbat bat laster egiten zuen; eta begiztari jeneralak etziren haren ganik
errex atheratzen; eta, ahal zuen bezenbat, negozioko jendeak enganatzen
zituen gehiago irabazteko. Jokoan ebasteko zuen ausartzia ezin asmatua
zen, eta hori agerian. Hatzemaiten zuten, zer nahi erraiten zuen eta
sakelara biltzen; eta nehoiz ezpaitzen bertzerik gertatzen, harekin
harremanetan sartu nahi etzen xardina saltzale bati bezala egiten zaukoten,
eta hori Marly-ko saloin betean, “lansquenet” delako jokoan, Burgoñako
Jauna eta dukesa Anderea han izanez. Bertze joko batzuetan, hala nola
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“hombre” eta bertze, bazterrerat uzten zen, baina hori etzaitekeen beti
egin; eta ahal zuen bezenbat ebasten baitzuen hor, emaiten zituen
jokaldien buruan etzuen nehoiz joko ona izana ez zitakeenaren salatzea
huts egiten eta ere berari eman zezoten galdegitea, eta hortaz segurtatzen
zen ihardepenik igurikatu gabe. Ezen ofizioz debota handi zen eta horrela
konzienzia garbi ezarriko zuela uste ukan nahi, jokoan, ziola aitzina, beti
hutsezko zerbait izaiten baita. Bazoan zeremonia guzietara eta gelditu
gabe komuniatzen, gehienetan goizeko lauretarano jokoan ari izanik.
Besta egun handi batez Fontainebleau-n, Villeroy-ko marexala
zelarik kartierrez, Villeroy-ko marexalsaren ikustera joan zen bezpera eta
sakramendu sainduaren artean. Maltzurrez, Marexalsak jokoan hastea
eskaini zaukon, sakramendu sainduaren huts-arazteko. Bertzeak etzuen
nahi, eta azkenean Maintenon-go Andereak joan behar zuela erran zuen.
Marexalsak berriz galde, arrazoina gozagarri zela erranez, Maintenon-go
Andereak kaperan izanen edo ez izanen zen guzia ikusten ahal balu eta
hari ohartzen ahal balitz bezala. Horra biak jokoan. Sakramendu saindutik
landa, Maintenon-go Andereak, abantzu behin ere nehorat etzoalarik,
buruan hartzen du Villeroy-ko marexalsaren ikustera joaitea, haren
egoitzaren aitzinetik iragaiten baitzen bere mailen zolan. Athea idekitzen
dute eta nor den izendatzen; horra aire gaixto ukaldia Harcourt-eko
prinzesarendako. “Galdua niz, oihukatzen du indar guziez, bere burua
ezpaitzezakeen atxik; jokoan ikusiko nau, sakramendu sainduan izaiteko
orde”, kartak erortzera uzten ditu, eta bere burua jargia batetara dena
galdua. Marexalsa gogotik irriz ari zen gertaldi hoin osoaz. Maintenon-go
Anderea sartzen da emeki, eta horrela aurkitzen ditu borzpasei jenderekin.
Villeroy-ko marexalsak, baitzuen izpirituz nahikoa, dio emaiten zaukon
ohorearekin, egiten zuela ere nahasmen handi bat; eta erakusten
Harcourt-eko prinzesa zer bilaka ez jakinean. Maintenon-go Andereak
irriño bat egiten du majestatezko onezia batean, eta Harcourt-eko
printzesari mintzatuz: “Horrela zirea, dio, Anderea, sakramendu saindura
egun joaiten?” Hortan Harcourt-eko prinzesa atheratzen da erotua bere
erdi-aldixartzetik; dio horiek direla egiten dauzkoten itzuliak, iduriz
Villeroy-ko Andereak bazakikeela Maintenon-go Anderearen ikustaldia,
eta hortako zuela jokoan artzera bortxatua, sakramendu sainduaren hutsarazteko. “Bortxatua! ihardetsi zuen marexalsak, uste ukan dut enauzula
jokoa eskainiz baino hobeki ongi ethorria eginen; egia da ephe batez
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dolutan izan zirela sakramendu sainduan ez ikusia izaiteaz, baina gostuak
irabazi dautzu. Horra, Anderea, dio Maintenon-go Andereari, ene
gaixtakeria guzia”, eta oro irriz, aitzinean baino azkarrago. Maintenon-go
Andereak, aharraren geldi-arazteko, nahi ukan zuen jokoan jarraik
zezaten; Harcourt-eko prinzesa beti murmurikan, eta beti galdua, zer ari
zen ez jakinez, eta erotzea bere hutsez berrhetuz. Azkenean, gortea
zenbait egunez jostatu zuen komedia bat izan zen, ezen printzesa eder
hori berdin beldurgarria, hastiatua eta gaitzetsia baitzen.
(…)
2. Prinzesa bere sehieriarekin
Etzituen mutil-neskatoak pagatzen, edo gaizki, eta egun batez elgar
entzunik Zubiberriaren gainean geldi-arazi zuten. Karrosazaina jautsi zen
eta morroinak ere, athealdera hitz berri erraitera jin baitzizauzkon.
Ezkutariak eta gelariak ideki zuten, eta oro betan joan ziren hura han utziz
gerta zakidiona gerta. Hara bildu zen erromeseriari pheredikuan hasi zen,
eta zoritsuegia izan karrosazain alokari baten aurkitzeko, alkira igan
baitzizakon eta etxerat ereman baitzuen. Bertze aldi batez, San-Simungo
Andereak, errekoleten mezatik bere kaderan heldu zela, Versailles-en,
aurkitu zuen Harcourt-zko prinzesa oinez karrikan, bakarrik, jantzi
handitan, zaia buztana besoetan zadukala. San-Simungo Anderea gelditu
zen eta laguntza eskaini zaukon: bere jende guziek utzia zuten, eta
Zubiberriko bigarren aldia egina, eta hek karrikan bazoazinean, etxean
geldituak zizazkonak joanak ziren; joiten zituen, azkarra eta bortitza zen,
eta sehiz egun guziez aldatzen.
Hartu zuen, bertzen artean, emazte gelari azkar eta indardun bat,
lehenbiziko egunetan beretan, ukaldi eta mazelakoz erhautsi zuena.
Gelariak etzuen hitzik erran, eta deus ezpaitzizakon zor, sartua zela
borzpasei egun baizik ez ukanez, hitza laguner eman zeen, hetarik jakina
baitzuen etxeko ara, eta Harcourt-eko prinzesarekin gambaran bakarrik
zen egun batez, eta bere paketa kampora igorria, athea barnetik hesten du
hura ohartu gabe; ihardesten joa izaiteko moldean, jadanik izana zen
bezala, eta lehen mazelakoan, jauzten da Harcourt-eko prinzesaren
gainera, emaiten dauzko ehun mazelako eta bertze hainbertze ukabilaldi
eta ostiko, aurdikitzen du, oinetarik bururano uspeltzen, eta bere nahi’ta
gostura ontsa joa duenean, lurrean uzten dena urratua, eta ile guzia
nahasia, oihu garrasietan, athea idekitzen, bi giltza itzuliekin hesten,
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mailetara heltzen da, eta etxetik atheratzen.
Egun oroz guduak ziren eta gertaldi berriak. Marly-ko andere
auzoek zioten etzezaketela lo egin gau orotako harramantzan, eta orhoit
niz kalapita horietarik baten ondotik jende guzia bazoala Villeroy-ko
dukesaren eta Espinoy-ko Anderearen gambarara, ohea erdi-erdian ezarria
baitzuten, eta orori bere beilen erraiten ari baitziren. Holakoa zen
Maintenon-go Andereak fagoratzen zuen andere hori, ororendako hain
ozarra eta ezin jasana, eta horrekin, berari zoakonean, fagore eta
hautesmen guzia bazuena, eta, tratuetan eta hondatu dituen familiako
seme eta bertze jendetan, irabazi gaitzak eginak zituena, eta bere burua
gortean beldur-arazten eta errespeta-arazten zuena printzesa eta
minixtroetarano. Itzul gaiten seriosera.
*
1703
Vauban Frantziako marexal egina
Vauban Leprêtre izendatzen zen, Burgoñako aitoren-seme ttipi bat
gehienez, baina behar bada bere mendeko gizon zuzen eta bertutekoena,
eta setiatzetako eta harresi azkartzeko gaian gizon jakintsunenaren
omenarekin, xoilena, egiatiena eta lañoena. Soinaraz arteko gizon bat zen,
aski indarrekoa, azkarki gerla itxurakoa, baina aldi berean azaletik
baserrikoa eta arrunta, ez erraiteko abrea eta bortitza. Etzen deus gutiago.
Nehoiz ez gizon eztiagorik, urrikaltsuagorik, zerbitzu eginagorik, baina
errespetuduna jendetasunik batere gabe, eta gizonen biziaren begirale
zuhurrena, oro bere gain hartzen zuen eta guzia bertzer emaiten zeen
kuraia batekin. Ezin asmatua da hoinbertze zuzentasun eta
zintzotasunekin, ezer falsu eta gaixtoetara emaiteko ahal gabea, nola
aitzinatu ahal izan den Louvois-ren eta Erregeren adixkidantzaren eta
konfienxiaren irabazterano.
Printze horrek urte bat lehenago entzutera emana zaukon
Frantziako marexal egiteko zuen nahia. Vauban-ek othoiztua zuen gogora
eman zezan ohore hori etzela haren heineko gizon batendako egina, behin
ere armader mana etzezakeena, eta traban ezarriko zituena, setiatze
batean, jenerala ez hura bezain marexal zaharra gerta baladi. Hoin bihotz
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zabaleko ezak, bertute xoilak manatzen zituen arrazoinez lagunduak,
handitu zuen oraino Erregek haren koronatzeko zuen gutizia.
Vauban-ek eginak zituen berrogei-ta-hamar setiatze buruzagi bezala,
hautarik hogei bat Errege han izanez, hunek uste ukan baitzuen bere
burua zuela Frantziako marexal egiten, eta bere erramuak ohoratzen
makila Vauban-i emanez. Hartu zuen abantail ez nahian erakutsia zuen
lañotasun berarekin. Guziek ospatu zuten ohore betegin hori, ezpaitzen
hortara hein bereko bertze nehor hura baino lehen heldurik eta ez ere
geroztik heldu. Gizon egiazki omeneko hortaz eztut hemen deus
gaineratuko, bertze nunbait gertatuko baita oraino aipatzeko aldia.
Agaramundeko kondesa eta Maintenon-go Anderea
Félix (Erregeren lehenbiziko barberak) ukana zuen bere biziko
etxe ttipi bat Versailles-ko parkean, ur guziak hartaratzen ziren kanalaren
buruan. Biziki pollita egina zuen. Erregek eman zaukon Agaramundeko
kondesari. Agaramunde-ko kondearen Orhoitzapen bitxiak, berak idatziak,
jakin-arazten dute anderea Hamilton-darra zela, eta nola esposatu zuen
Angeleterran. Ederra eta ontsa egina izana zen; ondar handiak atxikiak
zituen eta itxura gorena. Izpiritu gehiago etzaitekeen ukan, eta, handiara
ukanik ere, gozagarritasun, ikustate, hautamen gehiago. Gogo aphaina
zuen, Erreginaren palazioko andere izana zen, bere bizia gorteko
kompainia hoberenean eremana zuen, eta beti biziki ongi Erregerekin,
huni haren izpiritua laket baitzizakon, eta hark bere ara libroetara jarria
baitzuen ohaidekilako egonaldi berezietan. Bere galankeriak ukanak zituen
emaztea zen, baina etzuena bere burua errespeta-arazi gabe utzia, eta,
baitzituen moko-aztaparrak, azkarki hala zena gortean, eta
minixtroetarano, alta hauekin harremanetan biziki guti zelarik.
Maintenon-go Andereak, haren beldur baitzen, etzuen baztertu
ahal ukana; Errege harekin azkarki jostatzen zen. Sendi zituen Maintenongo Anderearen herra eta bekaizkeria: lurretik atheratzen ikusia zuen, eta
laster izai goienen gainditzen. Aitama katolikoetarik sortua zen, gaztegaztea Port-Royal-en ezarria zutena, han hazia izana baitzen. Handik hazi
bat gelditua zizakon debozione azkar batera erakarri zuena adinak,
munduak eta mirailak eginaraz aldatzea gogora eman-arazi ere baino
lehen. Debozionearekin, izana zen bezala erakatsia, erakaspena zor zeen
anderen maitasunak, eta bere biziko ordu guzietan miretsiak zituenenak,
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politikari gaina hartu zuen haren baitan. Hortik zuen Maintenon-go
Andereak Erregeren ganik urrunduko zuelako ustea hartu. Beti huts egin
zuen atsekabe ezin handiagorekin: kondesa hainbertze izpiritu eta
garaziekin atheratzen zen, ainitzetan hainbertze libertaterekin, nun
Erregeren erasiak ezteusera itzultzen baitziren, eta hunekin ezpaitzen
hobeki eta etxekoago baizik, zenbait aldiz Maintenon-go Andereari
behako gorati batzuen menturatzerano, eta irri-solas batzu kharatserano
gaziak. Ondorio onaren ohitza luze batek urrunegi eremanik, Bestaberriko
otaba oso batez Port-Royal-en hetsirik egoitera ausartatu zen. Haren hor
ez izaiteak egin zuen hutsune bat Errege aspertu zuena eta jakiteaz joko
ederra eman Maintenon-go Andereari. Erregek bere ikuspegia erran
zaukon samin-samina Agaramundeko kondeari, eta emazteari eman zezon
manatu. Desenkusa eta barkamenduetara jin behar izan zen, gaizki
hartuak izan zirenak. Parisera igorria izan zen, eta Marly-ra joan ziren hura
gabe. Handik Erregeri izkiriatu zaukon senarraren bidez bidaiaren
bururatzean, baina etzen ehoiz Maintenon-go Andereari izkiriatzera ekarri
ahal izan, ez eta den gauza ttipienaren erran-araztera. Eskutitza
ihardesterik gabe gelditu zen eta ondorio gabea iduritu zuen. Versailles-ra
itzuli eta egun guti barne, Erregek erran-arazi zaukon senarraren bidez
hara jin zadin: ikusi zuen gibeletarik bere gabinetean, eta nahiz argi-argia
bermean egon zen Port-Royal-ez, akomeatu ziren holako bitxikeriarik
gehiago ez egitekotan, Erregek erran zaukon bezala, eta hari gozagai
horren emaitekotan. Etzen batere joan Maintenon-go Anderearen baitara,
eta etzuen Erregerekin baizik ikusi, ohitua zen bezala, eta hunekin lehen
baino hobeki izan zen.
Filipe V-garrena Orzini-ki prinzesaren eta erreginaren
eskuetan
Maintenon-go Anderea, tirria ororen jakitea, orotan sartzea, eta
ororen gobernatzea zuena, itsas-andere berriaz xoratua izan zen.
Minixtroen artekotasunik gabe Espainiaren gobernatzeko bide hori joko
ukaldia iduritu zizakon. Amikatuki hartu zuen, itxuraz baizik etzuela
gobernatuko ikusi gabe, eta egiazki Orzini-ko Andereari zaukola gobernaaraziko, deusik hunen bitartez baizik jakinen etzuenaz geroz, deusik
eskainia izanen zizakon aldetik baizik ez ikusiko. Hortik bi emazte gotor
horien arteko lotura hain min hura, hortik Orzini-ko Anderearen larderia
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muga gabe hura, hortik Filipe V-garrena tronuan ezarria zuten guzien
erortea, eta haien aholkuek han atxik zezaketen guzienena, eta gure
minixtroen ezteusa Espainiaren gainean, eta gure embaxadorena
Espainian, ezpaitzuen batek han iraun ahal ukan bere burua Orzini-ko
prinzesaren menean osoki utziz baizik. Halakoa ukan zuen antzea, eta
halakoa Erregeren ahulezia, nahiago ukan baitzuen bere semabitxia
erreginaren bidez gobernatu, bere nahiez eta aholkuez minixtroen bide
naturalaz zuzen ereman baino.
Urrats handi hori eginik eta bi emazte horien arteko lotura min eta
segeretukoa Espainiaren gobernatzeko, behar zen Espainiako errege sare
beretara eror-arazi; naturak emana zaukon hortako behar zena, eta orduan
baitezpadakoa zen antze batek bururatua zuen. Printze hori, zaharragoko
bizi, bortitz, oldarkor, izpirituz bete, baina omore lazkarri eta borondate
ezin mugatuko baten ondokoa, baderrat hanbat librokiago, nun ikusiko
baitzako gero bertutearen garhaitze betea, ondoko hori, diot, ongi
jartzeko behar ziren menekotasun eta azpikotasunean hazia izana zen,
nahasmenen baztertzeko eta erret-familiari bakearen atxikitzeko. Carlos
II-garrenaren testamenduko ordurano, etzen Anjou-ko dukea ikusi ahal
izana menpeko bat bezala baizik bere bizi guziko, hanbat handiagoa
sortzez eta are beldurgarriagoa orai erakutsi dutan bezalako errege anaia
baten azpian, eta, ondorioz, ikaskuntzaz sobera aphaldua izan
etzaitekeena, eta orotako jasaipen eta menekotasunera ekarria. Lege
goren-gorenak, Estatuko arrazoina denak, erresumaren segurtasun eta
zorioneko hauteste hori galdegiten zuen ondoko printze horren
nortasunaren gainetik. Izpiritua et hari datxikon guzia laburtua eta
aphaldua izan zizakon beraz beharrezko ikaskuntza mota horren bidez,
jite ezti eta berdin baten gainera eroriz, ezpaitzuen gogoetatzera eta
egintzara jarri, baina bere buruaren eremaiten errex uztera, nahiz zuzena
gelditua zen eskainia zizakon hoberenaren hautatzeko, eta ere hitz onetan
argi emaiteko, izpirituaren urriak, ez erraiteko auherrak, mintzatzea
etzaukonean debekatzen. Arthoski harr-arazia zizakon debozione
handiak, eta beti begiratu duenak, haren baitan ezpaitzuen jujatzeko eta
argiki ikusteko ohidurarik, oraino aphaldu zuen eta moztu, hanbatetan
nun, zenzuarekin, izpirituarekin, eta mintzatze urri, baina zuzen eta hitz
onekoekin, printze hori bere buruaren hestera eta gobernatzera uzteko
nahi bezala egina izan baitzen.
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Orzini-ko prinzesaren xedek hain alde zituzten hoinbertze izaereri,
bertze bat lotu zizeen osoki berezia, debozionearen eta trempearen
elgarretaratzetik sortua. Printze horrek hain azkarra eta hain nasaia ukan
zuen, nun lanjerrerano gaizkitua izan baitzen Italiako bidaian. Dena
handizki hantu zizakon; hanturaren gaia jalgi-biderik ez aurkituz zain, hek
ere, azkarretarik, eta bere baitarik naturari amor emaitera guti jarrietarik,
odolera itzuli zen. Horrek alphor handienak eman zauzkon. Azkenean
itzultzera lehiatu zuen, eta etzuen atsedenik ukan erregina berriz aurkitueta baizik. Hortik goga daiteke zenbat zuen maitatu, zenbat zen hari lotu
eta hark zenbat zuen jakin hortaz baliatzen, jadanik gobernuko gauzetan
lehen urratsak eginik eta bere gobernari trebe eta handi-nahiak bidaturik.
Horrela erregeren Madrilen izaiteak etzuen batere erregina segeretuetarik
ez adminiztrazionetik baztertu. Etzen gehiago juntaren buruan, baina
etzen han ezer hark jakin gabean eztabadatzen. Prinzesa horren
konfienxia eta sendimendua lehen gambariarendako laster iragan zen
haren ganik erregeren gana, ezpaitzuen hunek hari gustatzea baizik
bilatzen. Ephe gutitan junta erakustaldi bilakatu zen; guzia erregeren
baitara ekartzen zen, ohian erreginaren aitzinean, ezer etzuen ordu berean
erabakitzen, eta deliberoa hartzen zuen erreginarekin eta Orzini-ko
printzesarekin; eginara hori etzen batere gure gorteaz gaitzeritzia izan.
Estrées-ko eta Portocarrero kardinalek eder ukan zuten hortaz deitoratzea
eta gure minixtroez lagunduak izaitea; Maintenon-go Andereak irri egiten
zeen eta Erregek uste zuen politika barnako gauza zela erreginari gero eta
gehiago indar emaitea, Maintenon-go Anderearen abantail bereziak
gogora emaiten baitzaukon, eta hortan etengabe azkartzen zuen, errege
bere semabitxia erreginaren bidez bertze edozeinez baino segurkiago
gobernatuko zuelako ustea.
Ducasse itsasturi baionesaren alabaren ezkontza
Pontchartrain-ek egin zuen aldi berean untzietako kapitain orduan
itsasoan zen bere koinata baten ezkontza, Ducasse izenekoa, miliun bat
eta berrehun mila liberaz aberatsa uste zena. Ducasse Baionakoa zen, han
haren anaiak eta aitak xingarra saltzen baitzuten. Ontasuna irabazi zuen
eta ainitz ezagutza itsas-lapur ofizioan, eta Erregeren untzietako aitzindari
izendatua izaitea merexitu, ondotik laster han kapitain bilakatu baitzen.
Balio handiko gizona zen, buru ainitzekoa, odol-hotza eta egintza
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handietara emana, eta untzierian azkarki maitatua guziaren uzitzeko zuen
zabaltasunaren gatik, eta bere lekuan zadukan lañotasunaren. Aharra
abreak ukan zituen Pointis-ekin, azken hunek Carthagène hartu eta
lapurtu zuelarik. Ikusiko dugu Ducasse hori biziki urrunago joaiten.
Ontasunaren amuzkiaz harat, egin baitzuen alde batetik ezkontza hori, eta
bertzetik itsasoko minixtroaren gerizapena segurtatu, hunek hatzeman
zuen bere koinatarendako galeretako jeneral ordarigoaren, Ducasse-en
dirutik, erosteko ordu zuzena, bakarra baitzen, jeneral ordariko lerroa
emaiten baitzuen, eta bapatez urrats handi hori untzietako kapitain bati
egin-arazten; kargua hutsa zen, Noailles-ko baila hil-eta, eta etzuen
geroztik aurkitua eroslerik.
*
1704
Agaramundeko dukea ezkondua eta Espainian embaxadore
izendatua
Anartean Estrées-ko aphezaren ondokoa izendatua zen,
ezpaitzuen horrek jende guti ustegabetu. Agaramundeko dukea izan zen,
izena, lerroa eta begitarte gustagarria alde zituena, baina deus ez gehiago;
Agaramundeko marexal jende gotor ororekin ontsa izaiteko eta irauteko
hain trebea zenaren semea, eta hortik bere buruaren orori errespetaarazteko, eta oroz gainetik bertzen nagusi gelditu behar zutenetan hutsik
ez egiteko. Nehorekin hautsi gabe, eta bizkitartean aierurik eman gabe,
fortuna handienera heldua zen eta aipamen lehenera Richelieu eta Mazarin
kardinalekin elhaide min izaitetik, hauen konfienxia ukan baitzuen bizi
zireno, eta bigarrenarenaren ondorioz, Erreginaren eta hunen seme
Erregeren adixkidanza eta konfienxia; aldi berean Gastonen et Printze
Jaunarenaren ukaiten jakin zuen, hunek harentzat ukan baitzuen beti eta
aro guzietan behin ere ezeztatu etzen halako errespetu bat. Hura izan zen
Erreginaren galdegitera joaiteko kargua ukan zuena, hanbat ospe eta
galantasunekin egin baitzuen, eta gero Léopold Emperadorearen
hautatzeko embaxada Lyonne-ko Jaunare-kin. Seme gehien Gixungo
kondearen erokeria galantak biziko dolu bilakatu zizazkon, familiari
ekhendu baitzaukoten zainlarien erreximendua, han ezarria izana baitzen,
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eta behin ere ezpaitzuen gehienetik ondoko semera iragan-arazi, Louvigny
zeritzotena, eta aipatzen dutan Agaramundeko dukea dena. Izpirituarekin,
ikus zaitekeen begitarte ederren eta orotsenarekin, aitaren estimuak ezarri
zuen Erregeren gaztaroko atseginaldi guzietan eta eman hunekin betiko
elhaidetasuna. Castelnau-ko marexalaren alaba esposatu zuen, harekin
galankeria urrunxko eremana baitzuen. Ondotik laster hil zizakon anaiak,
eta azkarki aberats utzi zuenak, etzuen irririk egin, eta ezkontza baitezpada
egin-arazi zuen. Jaun esposak etzuen hots ona bildua kuraian, etzuen
hobea jokoan ez eta diruetako gauzetan, hortaz Baionako, Biarnoko eta
bertze gobernamenduetan artha hartzen baitzaukoten moltsaren hurbildik
atxikitzeko. Bizimoldeak etzituen ere hobeak, eta aphalkeriak huts guziak
gainditzen zauzkon. Adin leheneko atseginen, eta bigarreneko jokoaren
ondotik, hortan Agaremundeko dukea beti Erregeren jokaldier jarraiki
baitzizeen, gero ethorri zen seriosak ezpaitzauzkon gehiago
Agaramundeko dukeari haren baitaratze berezi eta egunorokoak uzten,
asmatu zuen zerbaiten atxikitzea lausenguaz eta Erregek lauderioetara
zuen ahulaz, eta bere burua eskaini zaukon haren ixtorioraren idazteko.
Alabainan, idazle hoin aipatua Erregeri gustatu zizakon, eta solas-aldi
berezi batzu ukan-arazi zauzkon egintza batzuetaz galdekatzeko, eta bere
lanaren entsegu zenbaiten erakusteko. Hori gero jakin-arazi zuen, segeretu
handiz bezala, haien baieztatzea Erregeri itzuliko zizakola uste zuen jende
batzueri, eta ara hortaz bere burua haren ondoan atxiki zuen. Luma
etzuen alta ontsa xorroztua gai hoin zabal eta gorte egiteko baizik hasten
etzuenarendako; hortako guti jarraikia izan zen.
Noailles-tarrer lotua semearen ezkontzaz, eta Boufflers-ko
marexalaren koinata, nehoiz baino gehiago buruan hartu zuen zerbaitetan
barne izaitea. Embaxadetara eskaini zen, Holandakorano. Hortako ixtorio
idazteko bezain guti gai zen; baina jarraikiaren bortxaz, hau hatzeman
zuen Orzini-ko Anderearen hondameneko omore gaixtoaren xahutzera
joaiteko jende guti gutiziatua izan zen ingurumen batean. Ustegabea
handia izan zen halarik ere. Munduan ezagutzen zuten, eta gainera La
Cour izeneko erromes zahar bat esposatu berria zuen. Daquin mediku
lehenaren emaztearen gelaria izana zen, eta gero Livry-ko Anderearena.
Des Ormes, Erregeren etxeko begiztatzale jenerala, Bechameil-en anaia,
horren karguak baititu harreman jarraikiak Erregeren hoteleko nagusi
lehenarekilakoarekin, etxera bazizoakon egun guzian. Emazteki hori
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gostukoa aurkitu zuen, ixtorioan hasi zizakon et publikoki ordainduz
atxiki zuen urte andana batez. Agaramundeko dukea ere azkarki jokoan
ari zen Livry-ren etxean, Des Ormes-en adixkide zen; eta neska hori
ordainduz atxiki zueno, gainerateko bizi guzian, Agaramundeko dukea
beti han auhaltzen haiekin heren edo laurden, etzen beraz haien izan araz
deusen jakin gabean. Des Ormes hil zenean, hartu zuen eta ordainduz
atxiki, eta azkenean esposatu zahartua bilakaturik, itsusia eta okerra. Jende
berezi batez den gertaldi hau ezta aski ohargarria (haren familiarendako
ezpada oihu handitan eta azken etsipenean izan baitzen), hemen leku
hartzeko jarraikiko dena gabe.
Ezkontza segeretukoa izan zen, eta gero Agaramundeko dukeaz
aithortua: hortaz Erregeri gorte egitea buruan hartu zuen hark bezala
egitea den baieztatze guzietarik hautatuenaz, eta gehiago oraino
Maintenon-go Andereari, berak ezkontza aithortua zuenaz geroz. SanSulpizioko bizar zikinez baliatu zen eta Versailles-ko erretorgoa duten
Misionetako bixarmotx sainduziun zozotuez, erlisionezko egintza handi
horren onhar-arazteko eta jarraibidetzat itzultzeko. Goga daiteke hea
Errege eta Maintenon-go Anderea lausengatuak izan zirenez. Hortako
hautatu orduak, Espainiarat ukan zuen egitekoarena izan baitzen, eta
estakuruak, dukesa jentil horren harat eremaitekoa, iduritu zuten erokeria
hori gainditzen zutela, uste ukana zuen ondorioaren osoki kontrakoa
ukan baitzuen. Delako erkidatzeak sumindu zuen Maintenon-go Anderea,
eta Errege hain haserre ezarri, nun Agaramundeko dukea egun andana bat
egon baitzen haren aitzinera menturatu gabe. Igorri zaukon emazteari
edozein lekutan ladin dukesaren lerro ez ezaugarri edozeinen hartzeko eta
ekartzeko debekua, eta behin ere gortera hurbiltzekoa, oroz gainetik
oinaren Espainian sartzera uztearen ez gogatzea. Embaxada ezkontza
ondoan emana izana zen (embaxadaz geroztik zen gertatua erkidatzearen
erokeria hori eta hortaz gorte egitekoa, alketxaren harr-arazteko estakuru,
eta gero Espainiarat eremaiteko); hortaz zenbat gaizkituak baziren ere
Errege eta Maintenon-go Anderea, etzen ambaxadaren ekhentzeko
biderik izan, azpi-haria sobera agertuko zuen; baina sumindurak etzuen
deus galdu. Etzen munduan Agaramundeko dukea baizik hoin erkidatze
hastiagarriaz gustatzea asma zezakeenik. Bizi izan zeno sudurretik ereman
zuen emazteki hori buruan hartua zuen; zuzen zen gogoa bere lerroko
sehi batek bezalakoa ukan zezan, dukesa egin nahi ukan, eta guzia
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miresgarri iduri izan zakidion hortaratzeko. Senarraren buruan ezarri zuen
beraz asmamen eder hori, hura berehala lotu baitzizakon emazte horren
ganik heldu zen guziari bezala, eta ondorioak ikusi-eta ere ezpaitzen
itsutuki guzietan haren sinestetik gelditu ahal izan.
Erregek eztu Iruri akademiako onhartzen
Aldi berean eza eman zuen Iruri-ren, ohidurak “Tréville” ahozkaarazten duena, Akademia frantzesean izaiteko, hara hautatua izana
baitzen; ihardetsi zuen etzuela onhartzen eta bertze bat hauta zezaten.
Iruri Biarnoko (sic!) aitoren-seme bat zen, izpiritu eta irakurtze ainitzekoa,
biziki gozagarria eta biziki galanta. Biziki zori handiz abiatu zen munduan,
hor ethorki goreneko, eta izpiritu ainitzeko eta ere omen handiko anderek
bilatu eta gerizatu baitzuten, hauekin ontsa baino hobeki izan baitzen
luzaz. Etzen gerlan gortean bezain ongi heldu; akidurak etzizoazkon haren
auherrari, ez eta harmen hotsak gostuen beratzari. Kuraia salatu zizakon.
Zena zen, laster okaztatu zen beretzat egina etzela iduritzen zizakon ofizio
batez. Etzuen gainditu ahal ukan eginara horrek eman zuen ondorioa;
debozionera egotzi zen, gortea ukatu, mundutik berexi. Port-Royal
aipatuaren debozione mota zen jende ikasi, izipirituko eta gostu
onekoena. Alde hortarat itzuli zen beraz, osoki erretiratu, eta
bakartasunean eta debozione handian hisitu zen urte andana batez.
Errextasunera emana eta arina zen. Libertitzeak gutiziatu zuen; bere
herrira joan zen, han jostatzeari eman; Parisera itzulirik, munduko
eginbidetara eman zen bere ahuleziaren arintzeko, ikuzaldietara jarraiki,
oina lerratu zizakon, debotetik filosofo bilakatu zen; apurka apurka hasi
zen berriz aphairu hautatu emaiten, orotan hartara heltzea neke zen gostu
batean ezin hobea izaiten, hitz batez arruntki epikuriar bilakatua zelako
aierua eman-arazi zaukon bere buruari. Port-Royal-go adixkide ohiek, bizi
hortaz eta berriz hetara emana zen neurtitz pollitez khexu, hauen
galankeria eta aphaina goxagarriak baitziren, bere baitara eta izana zenera
erakarri zuten azkenean; baina berriz ere ihes egin zeen, eta bizia gaixtatu
zizakon aldizka jarraiki ziren debozione gora, nagikeria eta libertatezko
gora-behera batera, eta halako korropilo batera, hunek, atxikitzen eta
nahi-arazten zuen izipiritua gabe, osoki desohoratuko baitzuen eta betean
irriegingarri bilakatuko. Azken urteak berdintasunean eta penitenzian
jarraikiagoak ukan zituen, eta hobeki ihardetsi zeeten debozionearen

136

hastapeneri. Hortik aro guzietan atxiki zuena gortetik urrun egoite osoa
izan zen, utziz geroz ezpaitzizakon behin ere hurbildu, han gertatzen
zenaz trufa xorrotx bat, Erregek behar bada Port-Royal-en atxikimendua
baino gutiago barkatu zaukona. Horrek zaukon ekarr-arazi Erregeren eza
Akademiako, hau bertzalde debozioneko ofizio gora horrekin hain behar
ez bezalakoa. Erregek etzaukon, aldi hobe eskasean, azote ukaldi hau huts
egin. Jarraikian aurkituko da zer gaizki izigarria zen, ez maiestate
damukoa, baina Luis XIV-garrenaren personakoa, haren nehoiz ez
ikusteaz ofizio egitea, horren mendekatzera amorratua baitzen. Iruri
aberatsa zen eta nehoiz etzen ezkondua izan.
Rochechouart-eko
Marie-Madeleine,
Montespan-go
Anderearen ahizpa eta Fontevrault-eko abadesa
Fontevrault-eko abadesaren heriotzeak adin oraino aski guti
aitzinatuan, ordu hautan gertatuak, ohartua izaitea merexi du: Mortemarteko lehenbiziko dukearen alaba zen, Vivonne-ko dukearen arreba,
Thianges-ko Anderearen eta Montespan-go Anderearen ahizpa; azken
hunek baino eder gehiago bazuen oraino, eta gutiago erraitea eztena,
horiek guziek baino izpiritu gehiago itzuli ber harekin, hek baizik bertze
nehork hatzeman eztuena, edo haiekin jarraikian izanez baizik, eta
berehala sendi dena, eta hainbertze atseginekin. Horrekin biziki
jakintsuna, theologari ona ere, gobernatzeko gogo gain-gaineko batekin,
arin eta errex bat bere ordenu guziaren eta hartuak zituen egiteko handi
andana baten erabiltzea joko bat bezala bilakatzen zaukona, eta hetan egia
baita zuen aipamenak ondorio onera azkarki lagundu zuela; biziki berdina
eta biziki zuzena, baina Fontevrault-en eta bere ordenu guziaz minki
maita-arazi zuten ezti, garazia eta ara batzuekin. Haren eskutitz ttipienak
atxikitzeko gauzak ziren, eta ohiko solasaldi guziak, egitekoetakoak edo
larderiakoak ere, xoragarriak, eta kapituluko hitzaldiak besta egunetan,
miresgarriak. Ahizpek itsutuki maite zuten, eta jite oldardun eta fagore
mukurruak andeatua ukanik ere, harendako bazuten adei egiazko bat.
Huna kontrakoa. Egitekoek ekarri zuten aldi batzuez eta luzaz Parisera.
Erregeren eta Montespan-go Anderearen amodioaren azkarrenean zen.
Gortean izan zen et han egonaldi usuak egin zituen, eta ainitzetan luzeak.
Egia erran nehor etzuen ikusten, baina etzen Maintenon-go Anderearen
etxetik higitzen, haren eta Erregeren artean Thianges-ko Anderea eta
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hautatu minenak. Erregek hanbat laket ukan zuen nun neke baitzizakon
hura gabe egoitea. Nahiko zuen gorteko besta guzietan izan zadin, orduan
hain galanta eta handizki egina. Fontevrault-eko Andereak bere burua beti
hisirekin zaindu zuen besta publikoetarik, baina etzituen berezi batzu huts
egin ahal ukan. Horrek jende ezin gehiago berezia egiten zuen. Erran
behar da aitak mantalinaren hartzera eta botuen egitera bortxatu zuela,
beharretik egin zuela bertute, eta beti biziki serora ona izan zela. Biziki
bekana dena, bera beti ezin gehiago beharbezalakoa egon zela haren
jantzia hain guti halakoa zen leku eta jostaldi horietan da. Erregek ukan
zuen harendako estimu bat, gostu bat, adixkidetasun bat ez Montespan-go
Anderearen urruntzeak ez Maintenon-go Anderearen fagore ezin
azkarragoak lanpustu ahal etzituztenak. Urriki handia ukan zuen eta
erakusteaz bere buruari eman arintze trixte bat. Abadia bakar hori eman
zaukon ordu berean haren iloba, anaiaren alabari, etxeko serora zena eta
mereximendu handiko jendea.
*
1705
Renault ttipia, armendariztarra
Ostaro ber horren azkenean, Renault ttipia Cadix-erat igorria izan
zen gerlaldi guzian han egoiteko. Ezkadrako buruzagi zen, eta azkarki
Erregeren konfienxian.
Etzen nehoiz Renault ttipia baizik izendatu, zuen gorputz-ara
bereziki ttipiaren gatik, baina ongi arautua eta pollita. Euskalduna zen, eta
sartua gazte-gazterik Colbert du Terron-ekin, orduan itsaseriako
intendanta Erroxelan, hunek, Rochefort erosi nahi ukanik eta hango jauna
ez saltzean hisiturik, han gaizkitzez nahi ukan baitzuen hura baino
nagusiago izan. Gorteari sinets-arazi zaukon, han orduan bere izenak
azkarki laguntzen baitzuen, munduko leku hoberena zela hautuko portu
baten egiteko eta untzi egiteko gaiena. Sinetsi zen, eta miliunak gastatu
ziren. Du Terron, bide hortaz, lekuaren eta hura saldu nahia etzaukon
jaunaren nagusi eta tirano bilakatu zen. Baina guzia egina izan zenean,
halako bide luzea aurkitu zen leku hartarik itsasora, eta bihurgune bat
bertzeren artean hain gaixtoa, nun untzi gotorrak ezpaitzaitezkeen
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itsasotik hara joan, ez eta Rochefortetik itsasora, eta bertzeak bere
laztarekin eta harmagabeturik baizik, eta gainera bi haize ezberdinekin
harat-hunataren egiteko. Etzen huts horren ikustea nekea izanen,
begietara jauzten baitzen, halako gastuan abiatu baino lehen; baina gauza
publikoen zoria abantzu beti abantail bereziek manatuak izaitea baldin
bada, erran daiteke eta jarraikiegiki egiazta berezi-bereziki Frantziari lotua
dela. Du Terron-ek izpiritua eta antzea aurkitu zaukon Euskaldun ttipi
horri. Ikas-arazi zuen, matematiketara eta itsaserian ikas zezakeen guzira
egotzi, eta hartaz ukana zuen esperanza biziki urrundik gainditzen zuela
aurkitu. Erakasleak laster agortu zituen, eta bere buruarena bilakatu zen.
Lur-neurle ona izan zen, izarren ezagutzale ona, filosofo handi eta aljebra
bete-betean zakiena; horrekin, untzigintzako eta itsas-bidatzeko gai
guzietan bereziki jakintsun. Bertzela gizon ezti, xoil, laño eta bertutedun
bat zen, azkarki bihoztuna eta gizon zuzena. Itsasoan aipamenekin
zerbitzatu zuen. Seignelay-ko Jaunak ezarri zuen itsasturigoako ikastetxe
bat hark zadukana, hartarik Erregek ezpaitzuen nehor libro utzi, eta
ikastaldi publikoak ez hartu nahiz ziren Saint-Pierre eta bertze untzietako
kapitain batzu hautsiak izan. Renault Aita Malebranche-en, Chevreuse-ko
eta Beauvilliers-ko dukez, ainitz ere Orléans-ko duke Jaunaz ezaguna eta
biziki gerizatua zenaren miresle handi eta adixkide handi izan zen. Jende
guziak maitatu zuen eta estimuan atxiki. Egintza zoridunak ukan zituen
itsasoan, eta abantail nahia ez izaiteak ohore ainitz egin zaukon.
Konfienxiako kargu ainitz ukan zuen eta har-eman zuzenak Erregerekin.
Horietan deusek etzuen goratu ez eta bere jitetik athera-arazi. Gorago
igaiten ikusiko dugu eta beti berdina.
Leopold emperadorea
Hungariako eta auzo-herrietako nahasmen horietan, Leopold
Emperadorea Vienan hil zen ostaroko 5-eko arratsean, eritasun aski luze
batetarik, haurrik gabe lehenbiziko bi ezmazteen ganik. Herenaren,
Palatinako elektorearen arrebaren ganik utzi zituen bi seme ‘ta hirur alaba:
Josef jadanik Hungariako, Bohemiako eta Erromatarren errege; eta Carlos
Portugalen zena, bere burua Espainiako erregetzat zadukala, bat
bertzearen ondotik jarraiki baitzizauzkon imperioan. Behin ere Viena-tik
athera gabe erreinatzen jakin zuen printzea izan zen, Linz-en egoiteko
ezpada, Turkoek setioa egin zaukotenean, J. Sobieski Poloniako erregek
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hain lorioski utz-arazi baitzeen. Itsustasun higungarriak, itxura aphalak,
ospe imperialetik azkarki urrun zen xoiltasunak etzuten trabatu larderiaren
eremaitetik, Carlos-Quinto ezpada, aitzinekoek baino biziki urrunago; eta
ageriko biziak, printze baino gehiago fraide batenak, ez ere bere
helburuetara heltzeko mota orotako bidez baliatzetik. Lekuko dira bere
arrebaren seme, lehenbiziko ohetarik batekoa zuen Baviera-ko printze
elektoralaren hiltzea; Monsieur-ren alaba Espainiako erreginarena; HesseDarmstadt-ko printzearen Espainiara igortzearen xede bitxia erregina
Carlos II-garrenaren bigarren emaztearen demboran; Angeleterrako
tronuaren eta erresuma horietan katolikotasunaren aurdikitzean ukan zuen
egitate hain nagusia Orange-ko printze aipatuaren han ezartzeko;
imperioan, Hungarian eta Bohemian egin zituen indarkeria muga ezinak
berak hitzemanak hautsiz; eta neurririk ez ahazterik gabeko mendekioak
Alemaniako printze eta jaunek egiten zauzkoten huts ttipienez. Gerlako
zuen bere baitako urrunaz, hortaz gehiagokorik ez erraiteko, beldurra eta
bekaizkeria lanpustu zituen hari buruz higitzeko aldirik gehiago izan etzen
ordurano. Beti bere jeneralen bitartez egin zuen, hautan bereziki zoridun
izan baitzen. Etzen gutiago izan minixtroetan, jakin baitzuen hain ongi
hauen hautatzen nun konseilua beti Europako hoberena ukan baitzuen.
Hunen sinesteko izpiritu ona ukan zuen eta hortik beti ontsa aurkitu zen.
Erregek bere irabaztez eta gerla beti nahi eta egin zuen minixtro trebe
baten bidez eman zuen izitze gaitzak, eta Orange-ko printzeak azkenean
hartu zuen gaitzipenak, Erregek harendako zuen herra bitxia ez ematu
ahal ukanik bere aphaltze luze eta iraunkorrez, Frantziaren kontra
batasunak eraiki baitzituzten, moldatu zuten ere Leopold-en bothere
bortitza Europan. Hitz batez, trebe izan zen eta burgoi, beti bere xede ‘ta
eginaran jarraikia, orotan eta familian zoriduna.
Azken emperadoresa azkarki larderiaduna zen; mila gauza ttipietan
uzten zuen etxekandere, baina handietako batean ere etzen sartzen, eta
gobernukoetan batere. Hanbat atxikia zizakon, nun ezpaitzen bere baitan
baizik fidatzen, eri zen orduko (hiltzeko baizik abantzu nehoiz gertatu
etzena), jatekoaren egiteko haren gambaran, hartu behar zituen
erremedioen prestatzeko, bere eskuz emaiteko eta erizain xoil batek
bezala zerbitzatzeko. Printze horren barneko bizia erlisionezko egintza
etengabe bat izan zen, eta, errana dutan bezala, osoki fraide baten bizia,
sakramenduen erabiltze usuenarekin. Bere eritasunean aldi andana batez
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hartu zituen, eta oraino hil zen eguneko goizean. Ontsa bitxi dena da,
herioa hurbiltzen sendituz, gauza oro ordenuan ezarri ondoan, musika
galdegin zuela, beti atsegin bakarra izana zizakona. Oren andana batez
entzun zuen, eta entzutean hil zen.
Erromatarren errege biziki luzaz egon zen hori Erregeri jakin arazi
gabe. Azkenean, ekainaren 30-ean, nunzioak, entzunaldi galdegina
baitzuen, aitzineratu zauzkon printze horren eskutitzak, printzesa bere
emaztearenak eta emperadoresa ohiarenak, idatziak, ohiko moldean,
italiarrez; etzuen beraz Erregek dolu oihalik ezarri, nahiz koinata, dolua
hartu zuen brioletez, baina mugatu, iraupenez, Emperadorea hila zen
egunetik hasiz. Printze horren ondokoa agertu zen, gero berehala,
Bavieraz Leopold izana zen baino biziki gogorrago eta gaitzikinago. Sei
mila gizon sar-arazi zituen Munich-en, berak elektoresarekin izenpetua
zuen antolamenduaren kontra, hau Venezia-ra erretiratua baitzen, eta
ezpaitzuen Baviera-ra itzultzera utzi ukan nahi.
Ninon
Ninon, maitari omenekoa, eta adinak ofizioa utz-arazia zaukonaz
geroztik L’Enclos-ko Anderauren izen-pean ezaguna, izpiriturekin ereman
eta bertute zenbaitez ondu bizioaren irabazte handiaren lekukotasun berri
bat izan zen. Egin zuen harrabotsak, eta oraino gehiago gazteria goren eta
distirantenaren artean eman zuen nahasmenak, bortxatu zuen, ez
arrazoinik gabe, Erregina-amak jende galant eta galantak baino
gehiagokoen aldera zuen errextasun ezin handiagoa, komentu batera
erretiratzeko manua igortzen zaukola. Parisko jandarma hetarik batek
ekarri zaukon zigiluko eskutitza, irakurri zuen, eta komentu berezirik
ezarria etzela: “Jauna, erran zaukon jandarmari durduzatu gabe, Erreginak
hara erretira nadin nahi duen komentuaren hautuaren uzteko hoinbertze
onezia baduenaz geroz, othoizten zitut Parisko franziskano handiena
hautatzen dutala erran dezozun.” Jandarmak, ozarreria berdin gabe hortaz
balditua, erantzuteko hitzik etzuen ukan, eta Erreginak hain gozagarria
aurkitu zuen nun geldirik utzi baitzuen. Ninon-ek etzuen nehoiz aldian
maitale bat baizik, baina adoratzale eliak, eta zadukanaz akitzen zenean,
garbiki erraiten zaukon, eta bertze bat hartzen zuen. Bazterrera utziak
eder zuen intzira egitea eta mintzatzea, erabakia zen; eta emazteki horrek
hanbateko imperioa hartua zuen nun mentura ezpaitzaitekeen lekua
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hartzen zaukonari lotzera, zoridunegi oraino etxeko adixkide lerroan
onhartua izaiteaz. Batzuetan, azkarki gostukoa zuenean, atxiki dauko
bazadukanari aroaldi guzi bateko leialtasun osoa.
La Châtre-ek, abiatzerakoan, nahi ukan zuen hautatu zoridun
horietarik izan. Badiduri Ninon-ek etzaukola hitza ontsa garbiki eman.
Aski zozoa izan zen, eta ainitz hala zen eta araura espantuduna, hortaz
idazkitto baten eskatzeko. Egin zaukon. Irabazi zuen eta espantu azkarki
egin. Hitza gaizki atxikia izan zen, eta huts egiten zaukon aldi oroz: “Oi!
zer idazkitto ona, zion, duen hor La Châtre-ek!” Zoridunak azkenean
galdegin zaukon horrek zer zuen erran nahi, argitu zaukon; kondatu zuen,
eta orduan han zen armadarano hedatu zen irriaren azpian ezarri.
Ninon-ek ukan zituen mota orotako adixkide omenekoak, eta
hanbat izpiritu nun guziak atxiki baitzituen, eta elgarren artean baturik
eduki, edo bederen den harrabots gutienik gabe. Guzia bazoan haren
etxean printzesa gorenek artetan ahulduz baizik eta bekan dadukaten
errespetu eta ikustate batekin. Horrela adixkidetzat ukan zuen gortean zen
hautuko eta goien guzia, hanbatetan nun haren etxean onhartua izaitea
modakoa bilakatu baitzen, eta arrazoin baitzen horren nahi ukaitea han
egiten ziren ezagutzen gatik. Nehoiz ez jokorik, ez irri gorarik, ez
aharrarik, ez erlisioneko edo gobernamenduko solasik; izpiritu ainitz eta
biziki aphaina, lehengo eta oraiko berri, galanterien berri, eta bizkitartean
gaitzerraiteari athea ideki gabe; guzia han pollit zen, arin, neurtu, eta
egiten zituen bere izpirituaz edukitzen jakin zituen solasaldiak, eta adin
orotako egintzez bazakien guziaz. Bildua zuen, bitxi dena, estimua,
adixkiden eta ezagutzen ainitza eta hautua (jarraiki zizazkon) garaziak
jendearen ekarr-araztetik gelditu zizazkonean, beharbezalakotasunak eta
modak gorputzaren izpirituarekin nahastea debekatu zaukotenean.
Bazazkien gorte zaharreko eta berriko ixtorio guziak, seriosak eta
bertzeak; solastatzea loriagarria zuen; abantail nahi gabea, leiala,
segeretukoa, azken mugarano segurra, eta, ahulezia hura ezpada, erran
zaitekeen bertuteduna zela eta zuzentasunez betea. Adixkideak usu
lagundu ditu diruz eta aipamenaz, haiendako gauza gotorretan sartu da,
gomendatuak zizazkon diru metak eta segeretu handiak biziki leialki atxiki
ditu. Horrek guziak eman zaukon aipamen eta estimu osoki berezi bat.
Maintenon-go Anderearen adixkide mina izana zen, hau Parisen
egon zen dembora guzian. Maintenon-go Andereak hartaz mintza
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zakizkion etzuen maite, baina etzen haren ukatzera menturatzen.
Heriotzerano izkiriatu dauko noiztenka adixkidetasunekin. L’Enclos,
Ninon-ek izen hori hartua baitzuen gaztaroko ofizio luzaz jarraikia utzia
ukan zuenaz geroz, etzen hoin herabea bere adixkide minenekin, eta
norbaitez edo zerbaitez axolatzea gertatu zaukonean, gauza horren bekan
eta ontsa arautuz egiten baitzakien, izkiriatzen zaukon hortaz Maintenongo Andereari eta hunek zerbitzu emaiten ondoriorekin eta lehiaz; baina
handitasunera heldu denetik, eztute elgar ikusi bizpahirur aldiz baizik, eta
ontsa segeretuan. L’Enclos-k bazituen ihardespen miresgarriak. Badira
bertzeren artean biga Choiseul-go azken marexalari, ahazten eztirenak: bat
zuzenketa ezin hobea da, bertzea marrazki iaio bizi bat. Hau gaizki zen
Louvois-ko Jaunarekin, eta bere fortunaren deitoratzen ari Erregek 1686ko ordenako aitzinatzean ezarri zuenean. Batere etzagon horren beha,
nahiz sortze lehenbizikotik eta jeneral ordari zaharren eta hoberenetarik.
Beraz bozkarioz loriatu zen, eta atsegin baino gehiagotan zagon bere
buruari beha xingola urdinaz aphaindurik. L’Enclos-k hortan hatzeman
zuen bizpahiruretan. Azkenean ezin egonez: “Jaun kondea, erran zaukon
kompania guziaren aitzinean, berriz aurkitzen bazitut, zure lagunak
izendatu dauzkitzut.” Izanak ziren alabainan batzu nigar egin-araztekoak,
baina zein eta zenbat 1724-koen ondoan, eta bertze zenbaiten ere
geroztik! Marexal ona bertute guziez berez egina zen, baina guti
atsegingarriak eta izpiritu gutirekin. Ikustaldi luze baten ondotik, L’Enclos
aharrausika hasten da, behatzen dauko, gero badio:
“Zenbat bertute dauztazun, Jauna, hastiarazten!”
nik dakita zein antzertiko neurtitza baita. Goga daitezke irria eta
eskandala. Atheraldi horrek, alta, etzituen gaizkitu. L’Enclos lauretan
hogei urtez biziki urrunago joan zen, beti sano, ikusia, estimatua. Azken
urteak Jainkoari eman zauzkon, eta haren heriotzea berri bat izan zen.
Jendearen berezitasun bakarrak horren baitan heda-arazi nau.
Metz-ko Jauna bortizkeriaz salatua
Urtea bururatu zen eta ondokoa hasi Metz-ko apezpikuaz
harrabots gaixto batekin. Nehoiz ez gertaldi hori bezain agerturik ez eta
irriegingarriagorik. Beretter bat, gero Metz-ko kalonje izan dena omen,
zaintzaletako zaldizko-arin baten semea, Metz-ko Jaunaren egoitzatik jalgi
zen ihes eginez eta nigarrez haren sehiak bazkaltzen ari zirelarik, eta amari
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deitoratu Metz-ko Jaunaz abreki azotatua izana zela. Azote biziki behar
gabeko hortaz, eta, egia bazen, apezpiku baten ofizioari biziki gaizki
zoakonaz, garitateko jende batzuek gaizkiago entzun nahi ukan zuten, eta
katedraleko kapitulua hasi zen higitzen eta arau hartzen. Zaldizko-arina
lehiatu zen postaz Versailles-ra han Erregeren oinetara egozten zela galde
bat eskuan, zuzenbidea eta gaztigua eskatuz. Rochefort-ko marexalsak
igorri zuen orotara ene bila, gertaldia ikasi zautan, eta Chamillart-i jakinaraz nezon othoiztu ninduen, Metz bere sailean baitzuen, eta deus enezan
ahatz hunen ekartzeko Metz-ko Jaunaren ondoriorekin laguntzera etsaiek
sortzen zaukoten gauza hoin bortitzean, eta familia osoaren ohorearekin
ikusteko bazuenean. Ordu berean egin nuen, eta Chamillart-ek, jitez
zerbitzu egina, onhartu zuen ezin hobeki. Erregeren ganik ukan zuen
Metz-ko intendantari izkiriatzeko manua gauza hori ixil-araz zezan, eta
gehiago aipatua etzadin izan behar zena egin. Baina Coislin-go kardinala,
harramantza hori entzunik Orléans-en, ohorea, debozionea eta
garbitasuna bera baitzen, lehiaz ethorri zen jakin zuen ordu berean, eta
Errege othoiztu beraren eta ilobarendako gauza argitua izan zadin, eta
merexi zutenak gaztigatuak izan ziten; eta iloba baldin bazen, hetako gai
etzen apezpikugoa eta kargua gal zitzan; baina zuzen zela ere, xuri baldin
bazen, gaitzerranaren gaztigua publikoa izan zadin, eta egina nahi izan
zizakon gaixtakeriari arautua. Gauzak iraun zuen Eguberritik, Coislin-go
kardinala hara heldu zenean, urtarrilaren 18-rano, Erregek manatu
zuenean zaldizko-arina bere familia guziarekin joanen zela Metz-ko
Jaunari publikoki barkamendu eskatzera etxean, apezpikutegian, eta
katedraleko errexixtroak mihatuak izanen zirela, eta han ezarria izana
zatekeen guzia eta Metz-ko Jauna laida zezakeena atheraia eta ekhendua,
hanbatetan nun harramantza hori, izigarria hastapenean, laster khetan joan
baitzen.
Arraro dena da Metz-ko Jauna aphez egina zela bere osabarekin
entzunik, ezkondu nahi zuen aita gatik eta hunen ezjakinean, ikusiz
Coislin-go markesa, seme gehiena (eta horiek biak baizik etzituen),
ezkonduz geroz sistor ezaguna baino gehiago zela. Uste izan zen beraz
Coislin-go aphezak, abadia ttipi bat baitzuen eta osabaren ondorioa, bere
burua anaiak bezala sistor sendituz, etzuela nahi ukana, hark bezala,
ezkontzara irriskatu, eta arrazoin horrek zuela gosez hiltzeak baino
gehiago hortarik urrundu, anaia ere baino gehiago. Egia da bizarrik hain
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guti zuela, nun etzuela erran baitaiteke, eta nahiz etzuen bizia behin ere ez
debozionekoa ez ontsa neurturik ukana, etzizazkon ehoiz bizimoldeak
salatu ahal ukan. Ukan duen bizi bereziaren jarraipenak, bera biziki hala
baitzen, eta ezin gehiago arautua izana denak, bere diozesari eman duena
hil arteo 1733-an, eta mota orotako egintza hoberen eta handienez, eta
gorde eta ageriez, dena distiran, miragarriki gezurtatu du osaba eta bera
hartarik doluz hiltzer ziren edo arinkeria edo zimarkua, lehenaren
osagarria ezpaita geroztik behin ere berriz ontsa jarri.
*
1706
Urtearen hastapena Versailles-en eta jazarraldiak Espainian
Eztakit hea bururatzen den urteko zorigaitzek, eta huntako
gogatzen ari ziren gauza handiek, Erregeri sinets-arazi zauzkotenez
neguko atseginak erresumari kuraia emanen zaukoten politika bezala, eta
etsaier haien zorionek emaiten zaukoten khexu ttipia erakutsiko zeetena.
Dena den, ustegabekoa izan zen ikusi zizakonean erraiten, urte huntako
lehen egunetan beretan, Marly-n jantzaldiak izanen zirela bidaia guziez, eta
urteko lehenbizikotik garizumarano, han dantzatzeko gizonen eta emazten
izendatzen, eta erraiten atsegin ukanen zuela antalomendurik gabe
Burgoñako dukesa Andereari emanak izan zaiten Versailles-en. Ainitz
eman zizazkon beraz, eta Marly-n maskaldiak egin ziren noiztenka. Egun
batez Erregek nahi ukan zuen ere Marly-n zen larrien eta adinekoen guzia
dantzaldian izan zadin, eta masketan, gizon eta emazte; eta bera,
berexkunde eta traba ororen ekhentzeko, ethorri zen eta beti han egon
meatillazko zaia batekin jantziaren gainetik; baina maskatze arin hori
bakarrik harendako izan zen, mozorrotze osoak etzuen berxkunderik
ukan nehorendako. Beauvilliers-ko Jaun-Andereak hala ziren oso-osoan.
Horiek erraiten duenak, gortea ezagutu duenarenako, guzia baino gehiago
dio. Haien han ikusteko atsegina ukan nuen, eta haiekin ahapetik irri
egitekoa. Saint-Germain-go gortea dantzaldi horietan izan zen beti, eta
Erregek dantza-arazi zituen hortako adina ainitzez iragana zutenak, hala
nola Villeroy-ko dukea, Monaco-ko Jauna et bertze ainitz. Brionne-ko
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kondeari eta Sully-ko zaldunari doanaz, jantza hain betegina zuten, nun
ezpaitzen haiendako adinik.
(…)
Valenziako erresuma eta hiri nagusia jasartu ziren, Kataluñar
auzoen jarraibideak eremanik. Las Torrès hara igorria izan zen hamabortz
ezkadrun eta hirur batallunekin, Aragonan zen guzia baitzen, Tessè-k
ordaindu zituenak Estremaduratik heldu ziren gure tropekin. La Torrès-ek
egin zuen ahal zuen guzia: lekuxka batzu hartu zituen ezpata eskuan; hek
baino ahulago zelakotz zuela zenbait demboretan ondotik zoazkon bi mila
jazartu garhaitu zituen, eta etzuen bizia bati utzi; baina etzuen horrek
jazarraldia gelditu. Tessé-ko marexala zorian izan berria zen Zaragozan,
hiri hau jazarririk, harmetara laster egin eta bere etxean setiatu baitzuen,
Sillery-ren erreximenduak, hiritik iragaitean, bazeramatzan hiru nekezarien
gatik, etzan ziren lekuan soldado bat hil zutelakotz. Tessé-k eta han ziren
buruzagi nagusiek nekeak ukan zituzten erretordainaren etxera laster
egiten eta oraino gehiago gertaldi horren ematzen. Zaragozako zubia
garraioendako beharra zen. Kataluñarat ari ziren tropa zenbait itzul-arazi
zituen, eta hiri hori lehiatuki utzi, ezpaitzen hor segurtasunean.
Erretordaina estimuan zen: Arcos-ko dukea zen, Frantziara jin zen hura
bera idazki bat aitzineratua ukanik duke eta handiek elgarrekin duten
berdintasunaren kontra. Mereximenduko eta izpiritu ainitzeko jakintsun
bat zen, baina jaun español horiek guziak bezala, borzpazei ezpada, gerlan
ez jakina ezagutza den ttipienik ez ukaiteranokoan. Horrekin egin nahi
ukan zuen eta Aragonan manatu. Las Torrè-ek, haren manu bitxiak ezin
jasanez, eta hari deus ezin entzun-araziz, Madrilera joaiteko deliberoa
hartu zuen, hor Arcos-ko dukearen itzul-araztekoa hartu baitzuten,
erretordain izena utziz, eta kargu horietaz konsolatuz Estatuko konseilari
eginez, erran nahi baita minixtro, kargu artekoa ordukotz, baina Filipe Vgarrena tronuratu arteo, non plus ultra Espainian. Eztakit zergatik Sarclaës
Aragonatik itzul-arazia zuten dembora zenbait lehenago, haren orde Las
Torrès-en igortzeko.
Berwick-ek, Languedoc-etik abiaturik zuela zenbait dembora,
egiten zuen Niza-ko gazteluaren setiatzea, eta ordu hortan berean hartu
zuen, eta berehala Montpellier-era itzuli zen. Irabazte ttipi hori Valenziako
eta Aragonako gauzen ordain arina izan zen.

146

Sorginkeria, debrukeria, sineskeria Orléans-ko dukearen
inguruan
Bitxikeria gordetako bertze gaixtagin batzuen artean, Orléans-ko
duke Jaunak baitzuen horietarik ainitz bere bizian jasanik, bat ekarri
zaukoten, bere ohaidearen etxean, nahi ukan zuena erakuts-arazi baso
bete bat uretan jakin nahiko zen guzia. Norbait gazte eta garbi galdegin
zuen hartara behatzeko, eta neskatxa hura gai gertatu zen. Jostatu ziren
beraz leku urrunetan ere zer gertatuko zen jakin nahiz, eta nexkatxak
ikusten zuen, eta ikusten zuena ikus arau erraiten. Gizon horrek zerbait
erraiten zuen aphal-aphala baso urez bete horren gainera, eta berehala so
egiten zen ondoriorekin.
Orléans-ko duke Jaunak usu jasanak zituen enganioek erakarri
zuten segurta ahal zezakeen entsegu batetara. Bere jendetarik bati manatu
zaukon ahapetik, beharrira, joan zadin ordu berean handik laur urratsetan,
Nancré-ko Anderearen etxera, han zena ontsa iker, han egiten zena,
gambara nola zen eta nola mubleztatua, eta han gertatzen zen guziaren
moldea, eta, astirik galdu eta nehori mintzatu gabe, jin zakidion beharrira
erraitera. Orléans-ko duke Jaunak jakin zueneko, erran zaukon nexkatxari
so egin zezan basora erraiteko hea nor zen Nancré-ko Anderearen etxean
eta han zer gertatzen. Berehala erran zeen hitzez hitz Orléans-ko duke
Jaunak harat igorria zuenak ikusia zuen guzia. Han ziren jenden begitarte,
aurpegi, jantzien agerbidea, gambaran zuten lekua, beha zaudenak edo
solasean ari zutik ala jarririk, mubleak nola, hitz batez oro. Ordu berean
Orléans-ko duke Jaunak igorri zuen hara Nancré, erran baitzuen guzia
nexkatxak errana bezala aurkitua zuela, eta lehenik han izana zen
morroinak Orléans-ko duke Jaunari beharrira errana zaukon bezala.
Gauza horietaz etzizautan ainitz mintzatzen, ahalge emaiteko
libertatea hartzen bainaukon. Hartu nuen hortaz trufatzekoa eta aztikeria
horietan jostatzetik eta sinestetik urruntzeko uste ukan nuenaren
erraitekoa, izpiritua hanbat gauza handietan hartua ukan behar zuen ordu
batean bereziki. “Ezta guzia, erran zautan; eta eztautzut hori gaineratekora
jiteko baizik erran;” eta berehala kondatu zautan nola, nexkatxak Nancréko Anderearen gambaran ikusia zuenaren zuzenaz sustaturik, larriagoko
zerbait ikusi nahi ukana zuela, eta zer gertatuko zen Erregeren heriotzean,
baina baso hortan ikus etzaitekeen hortako dembora bilatu gabe.
Galdegin zaukon beraz berehala nexkatxari, nehoiz etzuena Versailles-en
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aipatzen entzuna, ez hura baizik gorteko nehor ikusia. So egin zuen eta
ikusi guzia luzaz argitu zeen. Zuzen egin zuen Versailles-en Erregeren
gambararen agerbidea, eta hunen heriotzean han aurkitu zen
mubleriarena. Zuzen-zuzena erakutsi zuen ohean, eta ondoan edo
gambaran zutik zuen guzia, haur ttipi bat ordenarekin Ventadour-ko
Andereak zadukala, eta huntaz erran Sery-ko Anderaurenaren etxean
ikusia zuela. Ezagun-arazi zezteen Maintenon-go Anderea, Fagon-en
begitarte berezia, Madame, Orléans-ko dukesa Anderea, Dukesa Anderea,
Conti-ko dukesa Anderea; oihu egin zuen Orléans-ko duke Jaunaz: hitz
batez, ezagun-arazi zeen printze eta mutilez, jaun eta sehiz han zen guzia.
Oro errana ukan zuenean, Orléans-ko duke Jaunak, ez Monseigneur, ez
Burgoñako duke Jauna, ez Berry-ko duke Jauna etzezteelakotz ezagunarazi ustegabetua baitzen, galdegin zaukon etzuenez holako eta holako
begitarterik ikusten. Beti ezetz ihardetsi zuen, eta ikusten zuena berriz
erran. Hori zen Orléans-ko duke Jaunak entzun etzezakeena et enekin
azkarki estonatu zuena, eta arrazoina debaldetan bilatu. Gertatu zenak
argitu zuen. Orduan 1706-an ginen. Laur-laurak orduan osagarri betean
ziren, eta laur-laurak Errege baino lehen hil ziren. Gauza bera gertatu zen
ikusi etzituen Printze Jaunaz, Duke Jaunaz eta Conti-ko printze Jaunaz,
eta ikusi zituen azken bi hauen haurrak, Maine-ko Jauna, hunenak, eta
Tolosa-ko konde Jauna. Baina hori gertaldirano ilunpean gelditu zen.
Jakin-nahi hori burura eremanik, Orléans-ko duke Jaunak jakin
nahi ukan zuen ere bera zer bilakatuko zen. Orduan etzen gehiago basoan
ikusi. Gizonak eskaini zaukon gambarako murruan margolatua bezala,
bere buruaren han ikusteaz izitua izanen etzen ber; eta sino-mino
zenbaitetako oren laurden baten buruan haien guzien aitzinean, Orléansko dukearen itxura, orduan jantzia zen bezala eta zuen egiazko heinean,
murruan bapatean agertu zen margoz bezala, buruan korona hetsi batekin.
Etzen ez Frantziakoa, ez Espainiakoa, ez Angeleterrakoa, ez imperiala.
Orléans-ko duke Jaunak, bere begi guziez hari behatuz, nehoiz etzuen
asmatu; behin ere etzuen halakorik ikusia. Etzuen laur inguru baizik, eta
gainean deus ez. Korona horrek burua estaltzen zaukon.
Aitzineko ilunbetik eta huntarik, aldia hartua naukon jakin-nahi
mota horien hutsaleriaz erasia egiteko, debekatzen dituen jakin-nahien
gaztigatzeko Jainkoak onhartzen dituen debruaren enganio zuzenez,
horietan bilatzen den argi eta gozoaren orde emaiten dituzten ilunbe eta
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ezteusez. Segur biziki urrun zen orduan erresumako Erreient izaitetik eta
izanen zela asmatzetik. Hori zen beharbada korona berezi horrek
iragartzen zaukona. Hori guzia Parisen haren ohaidearen etxean iragana
zen, haien etxeko minenen aitzinean, erran zautan egunaren bezperan, eta
hain ustegabekoa aurkitu dut nun lekua hemen eman baitaukot, ez gauza
horien baieztatzeko, baina erakusteko.
*
1707
Agaramundeko kondea, marexalaren anaia
Agaramundeko kondea hil zen Parisen, abantzu nehoiz hara
etzoalarik, urtarril hunen ondarrean, lauretan hogei-ta sei urtez goititan,
beti ukanik, lauretan hogei-ta bortzetarano, osagarri betea eta burua oso,
eta oraino geroztik. Aitaz Agaramundeko marexalaren anaia zen, hunen
ama Roquelaure-ko marexalaren alaba baitzen, eta Agaramundeko
kondearena Bouteville-en arreba, huni, Luxembourg-ko duke-marexalaren
aita, Parisen burua moztua izan baitzizakon buruz-buruko guduak eginik.
Printze Jaunari atxikia izan zen, jarraiki baitzizakon Flandre-etara, gero
ibiltzera joan Angeleterrara eta han Hamilton Anderaurena esposatu zuen
zenbait harrabotsekin maite zuelakotz, eta hunen anaiek, hortaz
eskandalan izanik, emaztetzat hartzera bortxatu baitzuten nahi ala ez.
Izpiritu ainitzeko gizona zen, irriegite, atheraldi, xorroxtasun eta
zuzentasuneko mota hartarik bakoitzaren gaitz, irriegingarri eta ahularen
haitzemaitera egina, bi mihi ukaldi senda eta ezaba ezinez marratzera,
horren publikoki egiteko ozarra, eta Erregeren aitzinean ere eta han nihun
baino gehiago, mereximenduak, handitasunak, fagoreak eta karguek
edozein gizon eta emazte hetarik gerizatu ahal ukan gabe. Ofizio hortan
jostatzen zen eta Erregeri jakin-arazten zauzkon mila gauza bortitz,
hunekin hartua baitzuen minixtroez berez guziaren erraiteko libertatea.
Ezer eskapatzen etzizaukon zakur errabiatu bat zen. Beldurtieria ezagunak
bere ausikien ondorio guzien beherean ezartzen zuen; horrekin ozarki
ohoina, eta jokoan gaizkina ageri-agerian, eta bizi guzia joko gotorrekoa.
Bertzela, esku oroz hartzalea eta beti erromesa, Erregeren oneziek, beti
ainitz athera baitzaukon, bere gozoan den gutieneik ezarri ahal ukan gabe.
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Kitto ukanak zuen haren ganik Navailles-ko Jauna hil-eta Erroxelako eta
Aunis herrialdeko gobernamendua, eta gero biziki kario saldua Gacé,
geroztik Matignon-go marexal izan denari. Bazituen sartze lehenak eta
gortetik etzen higitzen. Etzuen edozein aphalkeriak izitzen jende gehienik
urratuak zituenen ondoan haien beharretan zelarik, berriz hasteko gai
hetarik nahi zuena ukan orduko. Ez hitzik, ez ohorerik, edozeretan,
hanbatetarano nun mila ixtorio gozagarri egiten baitzituen bere buruaz eta
ospe egiten bere itsuskeriaz, hau utzi baitee ondokoer bere biziko
Orhoitzapen-etan, jende guziaren eskuetan direnak, zituen etsai handienak
berak argiratzera menturatuko etzirenak. Oro haizu zizakon azkenean eta
orotako ausart zen. Hein hortan zahartu da.
Zenbait aldiz aipatu dut, eta gehiago haren emaztea, eta erran
Saint-Aignan-go dukea hartaz lehertu zuen komplimendu abrea,
Beauvilliers-ko dukea, hunen aita, dirutzetako konseiluko buruzagi izan
zenean. Etzaukon hitz gutiago lehergarria erran Reims-ko arxapezpikuari
Erregeren gabinetetik atheratzen aurkitu zuenean, burua biziki aphal,
argitu dutan Auvillé-ko frailearen ixtorioaz ukan zuen entzunalditik landa.
“Jaun arxapezpikua, erran zaukon gora-gora laidozko doinu batekin, verba
volant, baina scripta manent. Zure zerbitzari niz.” Arxapezpikuak aitzina egin
zuen eta hitzik ez ihardetsi.
Bertze aldi batez, Erregek, ipharreko langile batez mintzo zela,
komplimendu baten egitera ethorria eta oraino bertze zerbaiten, biziki
gaizki egin zuena, eta joan berria zena, gaineratu zuenean etzuela entzuten
nolaz zizazkon hori zen bezalako jendeak igortzen. “Ikusiko duzu, Jauna,
erran zuen Agaramundeko Jaunak, minixtro baten jendakia zenbait dela.”
Etzen abantzu egunik horrela norbait bombardatzen etzuenik.
Biziki gaizki zelarik lauretan-hogei-ta-bortz urtetan, hil baino urte
bat lehenago, emaztea Jainkoaz mintzo zizakon. Bizi guzian hortaz ukana
zuen ahazte osoak egotzi zuen mixterioez ustegabetze bitxi batera.
Azkenean, haren gana itzuliz: “Baina, kondesa, zinez egia derasatana
hor?” Gero, pater-aren erraiten entzuten zuela: “Kondesa, erran zaukon,
othoitz hori biziki ederra dun, nork egina din?” Etzuen edozein erlisionez
hatz ttipienik. Haren erran eta egintzez liburuak egin laitezke, baina
deitoragarriak lizateenak mozten baldin baleztee ozarreria, atheraldiak eta
ainitzetan gaixtoa. Bertute edozeinez nahasiak etziren bizio horiekin
guziekin, gortea hezia zuen eta bazadukan errespetuan eta beldurrean.
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Hortakotz Errege bizi guzian fagoratu eta lagundu zuen zama batez
arindua senditu zen. Ordenako zaldun zen, 1688-ko izendatze alditik.
Mailly-ko Anderea Poissy-ko abadesa izendatua
Mailly-ko Andereak, Arles-ko arxapezpiku, geroztik Mailly-ko
kardinalaren arrebak, ukan zuen ordu hetan Poissy-ko abadia edo
priadoretxe eder eta aberatsa, Saint-Germain-go oihanaren buruan, berak
botuak han eginak baitzituen. Izendatze hori luzaz eztabadatua izana zen;
serorek hautatzeko zuzenbidea bazutela zioten, eta egiaren erraiteko,
konkordato delakorano horren jabe izanak ziren. Saint-Germain-en
egoiten zen gortearen hurbilak ezarri zuen hoin leku ederraren
eskuratzerako nahikarian.
Azkenik, Erregek hara izendatua zuen Chaulnes-ko duke
embaxadorearen arreba bat. Aitasainduak etzuen bihur egina, baina
serorek atheak hetsi zauzkoten berak hara eraman zuen Erreginari,
hanbatetan nun erretzainek bortxaz ideki behar ukan baitzituzten. Jartze
hori izigarriko harramantza izan zen: oihu, ihardokitze, abadesari laido,
ainitz errespetuz huts-egite Erreginari, serora andana haizatuak eta bertze
zenbait komentu batzuetan ezarriak. Hori guzia izanik ere, Chaulnes-ko
Andereak urteak eta urteak eman zituen bakean izan gabe. Izitzen zuen
emazteki lodi bat zen ere, eta gorputz araz nola begitartez anaiaren iduriidurikoa zena, abadesa guziak baino abadesago, loriosago, ozarrago, eta,
hara heltzean gaizki erabiliaren bortxaz, bere seroren errabia-arazten hasia
zena. Bere buruaren gehiago errespeta-arazteko, gogoratua zizakon maite
zuen dorrezain zenbaiti iragarr-araztea noiz Colbert Jauna, noiz Louvoisko Jauna edo Le Tellier Jauna komentu guziarekin zen ordu batean
dorrezaina hara jiten baitzizakon abisatzera. Ustegabetuarena egiten zuen,
gero nardatuarena, ezen ikusaldiak usu ziren; bazoan mintzategira hetsirik
egoitera hara ezpaitzen serora bakar bat hurbiltzera menturatzen behar
zela iduritzen zizakon dembora guzia irauten zuten solasaldi handi
horietan, eta gero, munduko eta gorteko aholku aldiz eta egitekoez osoki
akitua etzituelarik utziak, zion, hetan dembora galtzeko, hartua zuen
ofizioan, itzultzen zen behin ere haien aipatzen entzutea eta hetaz abadesa
baten eginbidetarik baztertua izaitea nahiko etzuen hainbertze
eginbeharrez bere serorekin atseden hartzera. Azkenean, minixtro horiek
hain usu itzultzen ziren et Abadesa hain luzaz zuten atxikitzen nun serora
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zenbait, bertzeak baino erneagoa, hasi baitzen jokoaz jelosten. Jaun horien
lehenbiziko ikustaldian, hiruzpalaur igan ziren korraleak eta inguruneak
handik ikus zezazketen lekura, ezpaitziren hor karrosa bati ohartu.
Entsegu horren ondotik duda azkartu zen, eta gauza beraren errepikatzeaz
gero eta gehiago hedatu, eta serora guziak segur izan ziren minixtro
horietarik batek etzuela nehoiz oinik Poissy-n sartu. Azkenean, abadesa,
bere burua ikusiz argirat emana, hein berean ahalgetua eta erotua, etzen
enganioaren jarraikitzera menturatu; baina argiratua izaitea kario ordainarazi zuen. Erreinua idorra eta luzea ukan zuen. Azkenean hastioan hartu
zituen, laster gaizki erabili ondoko ukan zezazkeela uste ukan zituenak,
Mailly-ko Anderea, guzien gainetik, mereximenduaz eta jendakiaz iduri
baitzuen gehienik horietan barne zela, eta ekarri zuen Poissy-n gehiago
goza etzezakeen bakearen bertze nunbait bilatzera. Longchamp-era
erretiratu zen, eta han zen izendatua izan zenean.
Chaulnes-ko Anderearen ondotik harrabots eta aharrarik gabe
hortaratzeko, Errege baliatu zen komentu eder horri Chaulnes-ko
Anderea hil baino zenbait dembora lehenago gertatua zizakon ixtripu
batez. Ortziak lehertua zaukon koroko uztaia eta elizari su emana.
Estaltzen zuen berunaren urtzeak debekatu zuen edozein sokorri, hala
nola nun kaltea ezin handiagoa izan baitzen, eta elizaren, miragarria baita,
eta auzoan zituen komentuko lekuendako. Etxea horren zatiz ere
antolatzeko gertatu zen ezinean, Erregek bere gain hartu zuen hautatzeko
zuten nahikundearen berari uzteko, eta aitasainduak komentuaz abadia
baten egiteko, eta hunek izendatzea Erregeri uzteko baldintzan. Horrela
egina izan zen seroren dolu handitan, ihardokitzera ezpaitziren menturatu,
eta aitasainduak guzia eman zuen. Bitartean etziren lehiatzen Erregeren
aldetik suaren herexen antolatzera. Etziren abiatu Chaulnes-ko
Anderearen osagarriak ez egite horren ondoriozko neke batzuez beldurarazi zuenean baizik; orduan hasi zen, eta miliun bat hurbil gosta du.
Halarik ere, Mailly-ko Andereak etsaitasun ainitz aurkitu zuen. Guziek
maite zuten eta estimatzen, hautamenez nahiagoko zutela aithortzen,
baina izendatzea ezin jasan. Bertutea, pairamena, eztitasuna, izpiritua,
gobernatzeko antzea, distiran eta ondorio onekin agertu ziren abadesa
berriaren baitan. Hisituenak atheratzera utzi zituen, eta bertzeak beretu
bere talenduez, agerbide onaz eta oneziaz; baina, huntara berriz ez
itzultzeko, Errege hila izan zeneko, ihardokialdiak, ordurano gordeak,
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agertu ziren, eta egiazko auzi bat moldatu zen Mailly-ko Anderearen eta
hautatzeko eskubidea nahi zutenen artean, lehertuak, zioten, Errege
zenaren larderiaz. Poissy-n ziren gehienak, eta abadesaren gobernua
gehienik onetsia zutenak haiekin batu ziren. Hauen aldera beti bera gelditu
zen. Auzi hori Erreientziako konseiluan xuritu ginuen; Mailly-ko
Andereak irabazi zuen. Gal ahal zezan ezin zatekeen hemen eta Erroman
hartuak izanak ziren neurri guziekin izendatze horren behin betikotz
segurtatzeko. Azkenean, serorak, guzien aldera Mailly-ko Anderearen
eztitasunak, mereximenduak eta ibilarak garhaiturik, ama hoberena bezala
maitatu dute, eta bizi dira hor, alde orotarik eta beretarik ere jakiten
denaz, erresumako edozein serora baino zorion handiagoan.
Autun-go apezpikua eta Molière-en Tartuffe
Orduan hil zen apezpiku zahar bat, bere bizi guzian deus etzuena
ahatzia fortuna egiteko, eta norbait izaiteko. Roquette zen, gizon biziki
gutikoa, Autun-go apezpikugoa hatzemana zuena, eta azkenean, hobeki
ezinez, Burgoñako Estatuak gobernatzen zituena Printze Jaunaren
inguruan malgu izanaren eta itzuli-mitzulikatuaren bortxaz. Kolore
guzietakoa izana zen: Longueville-ko Anderearen, haren anaia Contiko
printze Jaunaren, Mazarin kardinalaren, oroz gainetik jesuisten eskuetara
emana. Oro goxo oro ezti, aro hartako emazte gotorrekin lotua, eta hauen
zimarku guzietan sartuz; bizkitartean alegiako saindu handi. Hartan zuen
hartu Molière-ek Tartuffe, eta nehor etzen enganatua izan. Reims-ko
arxapezpikuak, Autun-dik zoala gortearekin, eta haren alhase handizki
egina miretsiz: “Badakusazu hor, erran zaukon apezpikuak, behardunen
ontasuna. - Badirudit, ihardetsi zaukon bortizki arxapezpikuak, egin
moldeaz arintzen ahal zinituela.” Holako inarrosaldi horiek trebeki
ordaintzen zituen; bekainak etzituen higitzen, etzen emanak zauzkotenen
aldera agurkariago baizik izaiten, baina bazoan beti helburura urrats batez
baztertu gabe. Egin ahal zituen guziak egin, Autun-en gelditu zen, eta
etzuen fortuna handiagorik egin ahal ukan. Azkenera hasi zen
Angeleterrako errege ‘ta erreginari gorte egiten. Oro on zizakon
esperanzan egoiteko, barneratzeko, itzulikatzeko. Nesmond, Bayeux-ko
Jaunak bertze moldez gorte egiten zeen. Etzituen ainitz ikusten, bi
urtetarik hamar mila eskudo emaiten zeen, eta hain ongi egin zuen, nun
ezpaita hura hilez geroz baizik jakin.
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Autun-go Jaunak bazuen, azken gauza huntarik bururatzeko, nigar
hodi bat. Angeleterrako erregeren heriotzea baino apur bat lehenago,
haren arartekotasunari esker mirakuluz sendatua zelako estakurua eman
zuen. Erraitera joan zizeen Angeleterrako erreginari, Maintenon-go
Andereari, Erregeri. Alabainan begiak bertzelakatua iduri zuen; baina egun
gutiren buruan bere ohiko moldea hartu zaukon, hodia ezin gorde zen.
Hain ahalgetu zen nun bere diozesara joan baitzen, eta ezpaita geroztik
abantzu batere agertu. Zuen aipamenaren eta itzuli-mitzulien ondarrek
itsuski enganatu zuten Roquette apheza, haren iloba, mundu handian
sartua zena, pheredikatzen zuena eta bizia harekin eremana. Apezpiku
ordaingoa ukan zuen bertze iloba batendako, eta Roquette apheza, bere
pherediku, azpikeria, ile zuri eta hainbertze esperanzarekin, ezta
apezpikugora heldu. Conti-ko printzesa Andere Printze Jaunaren alabaren
etxean zendu da, haren elemosinari egin baitzen, eta anaia ezkutari.
Orléans-ko
dukeak
baderama
berekin
Espainiara
Fontpertuis
Orléans-ko duke Jaunak, ezpaitzuen Italiako aho gaixtoarekin
gelditu nahi, eta hara armada baten sarr-arazteko iduripen guti ikusten
baitzuen, Espaniara joan nahi ukan zuen (…) Bozkario handia izan
zizakon armada bati manatzen jarraikitzea, eta manatzen, ez itxuraz, baina
egiazki. Egin zituen beraz bere antolamenduak. Erregek galdegin zaukon
Espainiara nor zeraman. Orléans-ko duke Jaunak haien artean izendatu
zaukon Fontpertuis. “Nola, ene iloba, egin zuen Erregek hunkitua zela
erakutsiz, Arnauld Jaunaren gibeletik orotan ibilia den emazte ero haren
semea, jansenixta bat! holakorik eztut nahi zurekin. - Ori, Jauna, ihardetsi
zaukon Orléans-ko Jaunak, ama zer den eztakit; baina semea jansenixta
dela! Eztu Jainkoan sinesten. - Badatekea, egin zuen Erregek, eta
hitzemaiten dautazua? Hori baldin bada, ezta gaitzik: eremaiten ahal
duzu.” Arratsaldean berean, Orléans-ko duke Jaunak kondatu zautan irriz
urratua; eta horra Errege norano eremana izana zen, erlisionerik ez
ukaitea jansenixta izaiteari edo hala emaiten zaukotenari hautesterano.
Orléans-ko duke Jaunari hain gozagarri iduritu zizakon nun ezpaitzen
erraitetik ixildu ahal izan; azkarki irri egin zen gortean eta hirian, eta gogo
arinenek miretsi zuten jesuistek eta San-Sulpiziok norano bultza
zezaketen. Hauen antzea halakoa izan zen nun Erregek ezpaitzaukon
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hortako Orléans-ko duke Jaunari gogo gaixtorik batere egin; ezpaitauko
behin ere aipatu, ez eta deusik erakutsi, eta Fontpertuis jarraiki
baitzizakon Espainiako bi gerlaldi osoetan. Bizioari azkarki emana zen eta
esku-pilotari handi, izpirituarekin, Nocé, Vergagne-ko Jaun, eta Parisen
Orléans-ko duke Jauna haiekin bizi zen bertze jende batzuekin biziki
adixkide. Horrek guziak printze horri gusta-arazia zaukon.
Bataio eta ezkontzetako zerga berria jendeak ukatzen du
Gobernuko beharrek bide mota guzietarik harr-arazia zuten
diruaren ukaiteko. Zergalariak hortaz baliatu ziren orori lotzeko, eta
parlamentuak etziren, aspaldidanik, ihardokitzera menturatzeko ere
heinean. Ezarri zen beraz zerga bat bataio eta ezkontzetan erlisione ez
sakramenduendako
errespeturik
batere
gabe,
eta
gizartean
baitezpadakoena eta usuena denari gogoa batere eman gabe. Erabaki hori
ezin gehiago gastu emaile eta hastiagarri izan zen. Ondorioek, eta laster,
nahasmen bitxi bat sortu zuten. Behardunek eta bertze jende ttipi ainitzek
bere haurrak berek bataiatzen zituzten elizarat ereman gabe, eta khebidepean ezkondu ziren elgarri baia lekukoen aitzinean emaitez, etxean eta
paperreriarik gabe ezkondu nahi zituzten aphezik etzutelarik aurkitzen.
Ondorioz, gehiago ez bataio paperrik, beraz sortzekorik, ez ezkontza
mota horietako haurren izen zerrendaz segurtatzeko ahalik.
Garraztasunak eta ikerketak bikundu ziren beraz hoin gaitz galgarrien
aldera, erran nahi baita axolatzez, inkestez eta gogortasunez bikundu zela
zergaren paga-arazteko.
Oihu publikotik eta erasietarik jazarraldira iragan zen zenbait
lekuetan. Hain urrun joan zen Cahors-en nun han ziren bi batallunek
laborari harmaduner hiriaz jabetzea doi-doia debekatu ahal baitzeeten, eta
harat igorri izan behar baitziren Espainiara joaiteko ziren tropa batzu, eta
haien abiatzea eta Orléans-ko duke Jaunarena gibelatu. Baina lehia zen, eta
jin behar izan zen Le Gendre probinzia hartako intendantari erabakiaren
ondorioa geldi zezan manatzera; neke handia izan zen Quercy-ko
jazarraldiaren ezeztatzen, eta laborari harmatu eta bilduen bere herrietarat
itzul-arazten. Périgord-ean, guziak jazarri ziren, bulegoak xehatu zituzten,
hiri ttipi batez eta jauregi zenbaitez jabetu ziren, aitoren-seme zenbait
bortxatu zituzten haien buruan jartzera. Etziren batere konbertitu
berriekin nahasiak. Bazioten gora-gora zerga ohikoa eta buru-zerga
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ordainduko zituztela, deximak bere erretorrer, petxak jauner, baina
gehiago etzezaketela paga, ez eta bertze zerga eta nardamenen aipatzea
entzun. Azkenean, bataioez eta ezkontzezko zerga erabaki hori erortzera
utzi behar izan zen, zergalarien dolu handitan, jendearen ainitzaz eta
hainbertze bederen nardamen, ikerraldi usu eta zirtzilez, abreki aberasten
baitziren.
Vauban-en erret-dexima, zerga orotako eta bakarra
1. Boisguilbert eta Vaubanen xede berdinak
Vauban nor zen ikusi da Frantziako marexalgoako ofiziora
izendatzea gertatu zenean. Ikusiko dugu orai hil-hobiratua ohore
mukurruz bete zuen hortako bereko bihotz-minaren saminaz, Frantziaz
bertze nunbait, oro merexituko eta ukanen zituelarik. Orhoitu behar da,
erranen dutanaren indarraren hobeki entzuteko, orrialde hortako irudi
laburraz, eta aldi berean errana eta erraiteko dutan guzia eztela haren
egintzetarik baizik egina jakin, eta nehork ezeztatu eztuen omenetik, ez
bizi izana deno, ez geroztik, eta nehoiz eztutala ukan harekin, ez eta
zatxikakon ehorekin, lotura arinenik.
Herrikoia zen bezala, bere bizi guzian jendearen miseriaz eta
pairatzen zituen nardamen guziez hunkia izana zen. Bere karguer esker
gastuak beharrezkoak zirela, eta Erregek ospezko eta jostetetakoak motz
zezazkeelako esperanza guti zela ezagutzeak, auhenetan ezartzen zuen
egunetik egunera handitzen ari zen dorpetasunari erremediorik ez
ikusteaz.
Gogo hortan, etzuen egin bidaiarik (eta usu erresuma alde orotarik
zeharkatzen zuen) orotan xehetasun zuzenak hartu gabe lurren balioaz eta
emaitzaz, herrialde ‘ta hirietako sal-erospenaz eta industriaz, zergak nola
ziren eta zertan jarriak, hauen biltzeko moldeaz. Berak ikus eta egin
zezakeena ez aski ukanez segeretuki igorri zuen joan etzaitekeen leku
guzietara, eta izanak zenetara eta joan behar zuenetara ere, orotaz
jakinduru izaiteko, eta berri horien erkidatzeko berak ezaguna
zukeenarekin. Biziko azken hogei urteak bederen ainitz gosta zizazkon
bilaketa horietan ereman zituen. Usu egiaztatu zituen eman ahal zeen
zorroztasun eta zuzentasun guziarekin, eta bi gaitasun horietan ezin
hobea zen. Azkenean sinetsi zuen lurrak zirela ontasun azkar bakarra, eta
arautze berri bateko lanean hasi zen.
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Ontsa aitzinatua zen Boisguilbert-ko Jaun, Erruango alkian
ordezkari jeneralaren liburuxka batzu agertu zirenean, izpiritu, xehetasun
eta lan ainitzeko gizona, Normandiako parlamentuko konseilari baten
anaia, artha luzez, Vauban-en gogoeta berez hunkia, aspaldidanik hortan
lanean ari zena ere. Aitzinatze handiak eginak zituen kanzelariak dirutzeak
utzi baino lehen. (…) Lan hortarik sortu zen liburu jakitatezko eta barna
bat, nunbait han Vauban-ena bezalakoa zena, batek bertzea ezagutu gabe
(…)
Aldi berean, Vauban-ek, beti bere lanari emana, horri hurbildik
behatu zaukon, eta egile beraren eskutik jarraiki ziren bertze batzueri;
hortik nahi ukan zuen Boisguilbert-ekin mintzatu. Bere laner guti atxikia,
baina jendearen arintzerako eta Estatuaren onerako suharra, horietarik
bermoldatu zituen eta hobetu, eta azken eskukaldia eman zeen. Gauza
nagusienetan bat ziren, baina ez orotan.
Boisguilbert-ek utzi nahi zituen zerga zenbait atzerriarekilako
salerospenean eta jan-gaietan, Holandako moldean, eta gehienik
hastiagarrienen ekhentzeari ari zen, eta oroz gainetik, Erregeren kutxetan
sartu gabe, jendaldeak hondatzen zituzten zergalarien eta hauen mutilen
nahitara, hortan neurririk gabe aberasten baitziren, egun ere hala den
bezala eta handitu baizik ezpaita, geroztik behin ere gelditu gabe.
Vauban, ekhentze horiekin bat, zergen beren egiterano bazoan.
Etzuen nahi bakar bat baizik utzi, eta xoiltasun horrekin elgarren xedeak
berdin bete edozein eragozkaietara erori gabe. Bazuen Boisguilbert-en
gainean ikertua, pizatua, erkidatua eta berak hogei urtez geroz bere
bidaietan karkulatua zuen guziaren abantaila; gogo berean urte andanaz
probinzia batzuetara igorriak zituenen lanetik atheratua zuenarena, gauza
oro Boisguilbert-ek, Erruanen egonki, gogoan hartu ahal ukanak
etzituenak; eta oraino hunen argiez eta lanez bere lanaren zuzentzeko
abantaila, hortik arrazoinean baitzen zorrotzean eta zuzenean, lan mota
hortako oinarri baitezpadakoa dena, gainditzen zuela erranez. Vauban-ek
beraz mota orotako zergak ezeztatzen zituen, haien orde bakar bat
ezartzen, bi adarretan banakatua, erret-dexima izendatzen zituenak, bat
lurretan hauen emaitzen hamarretarik batekoa, bertzea arina sal-erospen
eta industrian estimuzkoa, uste baitzuen behar zirela bat eta bertzea
lagundu, eta ez lehertu. Arau biziki xoilak, biziki zuhurrak eta biziki
errexak emaiten zituen bi hartze horien jartzeko eta biltzeko, lur bakotxak
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zuen balioaren arau, eta erresumako eremuan izan daitezkeen gizonen
zenbakiaren. Gaineratu zituen ohiko banakatzearen eta aitzinatzen
zuenaren erkidatzea, bat eta bertzearen gaitzak, eta aldean abantailak, eta
bururatu berearen alderako argibidez, zuten garbi, argi eta ageriaz ezin
ukatzekoak; liburu horrek ukan zituen hortakotz baieztatze publikoak eta
karkula eta gomparaketa horietako gaienak, eta gauza horietan guzietan
jakinenak ziren jenden onharmena, miretsi baitzeeten barnatasuna,
zuzentasuna, zorroztasuna eta argitasuna.
2. Vauban-en lana gaizki hartua
Baina liburu horrek bazuen huts handi bat. Erregeri emaiten
zaukon, egia, ordurano erabili bidez biltzen zuena baino gehiago;
jendaldeak ere atheratzen zituen hondamenetik eta nardamenetarik, eta
aberasten Erregeren kutxetan sartzen etzen abantzu guzia utziz, baina
hondatzen mota orotako dirutzetako kargudun, mutil, langile elia; bere
gain bizitzen bilatzera bortxatzen zituen, eta hain ephe laburrez sortzen
ikusten diren gaitzeko fortuna horien bidea azpitik mozten. Bazen jadanik
hor huts egitekoa.
Baina izigarrikeria izan zen molde berri hortan begiztatzale
jeneralaren larderia erortzen zela, haren fagorea, fortuna, ahal osoa, eta
arauez dirutzetako intendantena, probinzietako intendantena, hauen
segeretariena, mutilena, gerizatzen zituztenena ezpaitzezazketen gehiago
bere ahala eta jokoa, argiak eta indarra balia-araz, eta aitzina erortzen
baitziren aldi berean nehori ongirik edo gaizkirik egiteko ezinean. Ezta
beraz harrigarria liburu horrek guzia eskutik ekhentzen zeeten mota
orotako hainbertze jende hain ahaldunak Estatuarendako hain baliagarri,
Erregerendako hain zoridun, erresumako jendendako hanbat abantaileko,
baina berendako hain hondagarri zen liburuaran etsai izan baldin baziren.
Arropaduneria osoa orroz hasi zen bere irabaziaz. Zergen izertzale
artekaria da adminiztrazione mota guziek hetan ikusteko duten karguen
bidez, hari emanak zauzkonak bertze guziak baztertuz, eta berak hala
sinesten du ospe handiagoan oraino molsako erabakien errexixtratzeko
beharraz.
Odoleko loturek begiak lilluratu zezteeten Colbert Jaunaren bi
suhier, haren gogotik eta gobernu moldetik liburua ainitz baztertzen
baitzen, eta Desmarets-en arrazoinamendu bizi eta harkorrez enganatuak
izan ziren, hunen ahalaren konfienxia osoan baitziren, hazia eta erakatsia
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zuen Colbert osabaren ikasle bakar bezala. Chamillart hain eztia, hain
onaren maitalea, eta, ikusi den bezala, Boisguilbert-ekin lan egitea
baztertua etzuena, Desmarets-en lilluratze berera erori zen. Kanzelaria,
dirutzetako begiztatzale jeneral izana zela, nahiz berak nahi gabe, gogoan
zuena, haserretu zen; hitz batez, etzen Vauban eta Boisguilbert-en alde
ahalgaberik eta abantail nahi gaberik baizik izan, erran nahi dut Eliza eta
noblezia; ezen jendaldeak, hortan guzia irabazten zutenak, bere
salbamendura heltzekotan izanak zirela jakin gabe egon ziren, burjes onek
bakarrik deitoratu zutena.
Etzen mira izan beraz Erregek, horrela argitua eta bildua, biziki
gaizki hartu baldin bazuen liburua eskaini zaukonean, lanaren hastetik
bururano zuzendua baitzizakon. Goga daiteke eskaini zeen ministroek
ongi-ethorri hobea egin zaukotenez. Ordutik, zerbitzuak, gerlako ahal
bere motan bakarra, bertuteak, Erregek hetan ezarria zuen amodioa, hura
goitituz bere burua zuela erramuz koronatzen uste ukaiteranokoan, guzia
berehala begietarik joan zizakon. Etzuen gehiago ikusi haren baitan
publikoaren amodioak erotua zuen bat baizik, eta minixtroen larderia,
beraz harena, hausten zuen gaixtagin bat baizik. Horrela mintzatu zen
gupidarik gabe.
Oiharzunak oraino saminkiago jo zuen laidoztatua zen jende
guziaren baitan, garhaipenaz baliatu baitzen neurri ez gupidarik batere
gabean; eta marexal zorigaitzekoa, bihotz frantzes guziez maitatua, etzen
guzia harentzat egina zuen nagusiaren garazia onak galdurik bizi ahal izan,
eta ilabete guti ondotik hil zen, nehor gehiago ikusi gabe, bihotz-minez eta
jeusek eztitu ahal etzaukon dolu batez suntsitua, Erregek ezpaitzuen hau
senditu, zerbitzari hain baliagarria eta hain omenekoa galdua zuela
ohartzen ezpaliz bezala egiterano. Etzen hala ere Europan ospatua izan
gabe egon, eta etsaiez berez, ez gutiago dolutua izan Frantzian dirulari eta
dirularien mutil etzen guziaz.
Boisguilbert, gertakari horrek zuhur bilakatu behar zuenean, ezin
egon zen. Chamillart-ek azkarkienik ihardokia zaukona gerla handi baten
erdian aldamenen egitea zen. Liburu biziki labur bat agertu zuen beraz,
hartaz erakutsi baitzuen nola Sully-ko Jaunak, gogora emanik Henri IVgarrenaren ganik ukana zuen dirutzetako nahasmena, horien egitura guzia
gerla baten erdian aldatua zuela, hartan hartua izaitea gertatzen zen bezain
gaizkorra edo gehiago, eta ondorio on handi batekin bururatua zuela;
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gero, estakuru horren falsutasunetik atheraz Bakearen aiduru egon behar dea
hartako eta hortako… zerrenda baten bidez, hanbat su eta argiekin hedatu
zuen zuzengaitz andana hoin handia, hauen azpian ez lehertzea ezina
baitzen, nun minixtroen sumintzea bururatu baitzuen, jadanik Sully-ko
dukearekin erkidatzeaz sistatuak eta hainbertze ezin egonean dirutzetan
arroperia eta lumeria guziak baino gehiago jakin ukan duen jaun handi
baten izenaren berrentzuteaz. Mendekioak etzuen luzatu: Boisguilbert
Auverña-ko zokora igorria izan zen.
Montespan-go Anderearen heriotzea Bourbon-go uretan
1. Montespan-go Anderea gortetik haizatua izan ondoan
Bertze heriotze batek harrabots gehiago egin zuen, nahiz
aspaldidanik mundutik baztertua zen jende batena, eta hain luzaz ukana
zuen aipuaren ondarrik batere atxikia etzuena. Montespan-go
Anderearena izan zen, biziki bapatean gertatua Bourbon-go uretan,
hiruretan hogei-ta-sei urtetan, ostaroaren 27-ko ortziralean, goizeko hirur
orenetan.
Eniz ene arotik haratago iganen haren erreinuaz mintzatzeko.
Baderraket bakarrik, gertakari aski guti ezaguna baita, berea baino gehiago
senarraren hutsa izan zela; Erregek ekartzen zaukon maitasunaren aieruaz
abisatu zuen; etzuen utzi etzezakeela dudan eman jakin gabe. Erregek
besta bat harendako emaiten zuela segurtatu zaukon; hertsatu zuen,
othoiztu zuen lehia azkarrenean Guiena-ko bere lurretara ereman zezan
eta han utz Erregek ahatzia ukanen zueno eta bertze nunbait lotua izanen
zeno. Etzuen deusek Montespan hortaratu ahal ukan, ezpaitzen luzaz
egon dolutu gabe, eta, bere atsekabetan, bizi guzian haren maitale izan
baitzen eta hala hil, behin ere alta ikusi nahi ukan gabe lehenbiziko
zapartaren ondotik. Eniz mintzatuko, ere, gortea utziz geroz debruaren
beldurrak berretuz ezarri zauzkon mail guziez, eta bertze nunbait
mintzatuko niz guzia hari zor ukan zaukon Maintenon-go Andereaz, lekua
emeki emeki hartu baitzaukon, gorago igan, luzaz gaizki bizienez ase
baitzuen, eta azkenean gortetik haizatu. Egitera nehor menturatu etzena,
Erregek berak biziki neke ukan zuena, Maine-ko Jaunak, bertze nunbait
errana dutan bezala, bere gain hartu zuen; joan zen nigarretan erotua, eta
nehoiz eztauko Maine-ko Jaunari barkatu, hunek, zerbitzu bitxi horren
bidez behin betikotz bereganatu baitzituen Maintenon-go Anderearen
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bihotza eta ahal osoa.
Ohaidea, eraikia zuen San-Joseperen komentura erretiratua, luzaz
egon zen hortara jarri gabe. Astia eta kexuak ibili zituen Bourbon-era,
Fontevrault-ra, Antin-go lurretara, eta urteak eman bere baitaratu ahal
izan gabe. Azkenean Jainkoak hunki zuen. Bekatua etzuen behin ere
ahazteaz lagundua ukana, Errege usu uzten zuen bere gabinetean othoitz
egitera joaiteko; ezerek etzaukon barur bat ez egun mehe bat huts-araziko,
garizuma guziak egin zituen, eta baruretan gogortasunekin bere
nahasmeneko ordu guzietan. Elemosinak, jende onen estimua, ehoiz ez
dudatik eta debozionegabetik hurbiltzen zen deusik; baina burgoi, gora,
manatzale, trufari, eta ederrak eta berekin deraman ahal-osoak ondotik
ekartzen duen guzia. Berak nahi gabe emana izana zizakon ephearen
baliatzera azkenean deliberaturik, norbait zuhur eta argitu bilatu zuen eta
jarri zen La Tour-ko Aitaren eskuetan, Oratoire-ko jeneral hain ezaguna
bere pherediku, bideratze, adixkide, eta gobernatzeko zituen zuhurtzia eta
antzetarik. Ordutik heriotzerano, gonbertitzea etzen ukatua izan, eta
penitenzia beti handitu zen. Behar izan zen lehenik gortearendako egona
zizakon atxikimendu gordeari uko egin, eta, osoki ametsetakoak izanik
ere, beti lausengatua zuten esperanzeri. Sinetsi nahi zuen debruaren
beldurrak zuela bakarrik Errege haren uztera bortxatua; osoki haizaarazteko Maintenon-go Andereak hain trebeki erabilia zuen beldur horrek
berak zuela hau heldua zen handitasun gorenean ezarria; zuen adinak eta
bere ustez osagarri gaixtoak hartaz libera zezaketela; eta orduan Erregek
bere burua alhargun aurkituz, jeusek etzuela lehen hain bizi zen suaren
berphiztea debekatuko, samurrak eta elgarren haurren handitasunaren
nahiak phindarrak errex berphitz baitzezazketen, eta gudukatzeko
goganbeharrik ez gehiago ukanez, egin baitzezakeen bere etsaiaren
zuzenbide guzien ondoko.
Haurrak berak uste hortan zituen eta eginbide handiak eta biziki
jarraikiak emaiten zauzkoten. Minki maite zituen, Maine-ko Jauna salbu
luzaz ikusi gabe egona baitzizakon, eta geroztik ezpaitzuen jendetasunez
baizik ikusia. Indar bazuela bertze hiruen gainean guti erraitea zen,
larderia baitzen, eta neurtu gabe baliatzen zuen. Gelditu gabe emaiten
zeen, eta maitasunez eta haien atximenduaren begiratzeko, eta, haurrez
ere, harekin harreman motarik batere etzadukan Erregerekilako lotura
horren erresalbatzeko. Jarraipena laburtua izana zizeen; etzuten gehiago
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bekan eta hark galdea egin ondoan baizik ikusten. D’Antin-en ama
bilakatu zen ordu arteo amaizuna baizik ez izanik, eta haren aberastera ari
izan zen.
La Tour-ko Aitak eman-arazi zaukon penitenziazko egintza izigarri
bat: senarrari barkamendu galdegitea eta berriz haren eskuetan jartzea.
Berak izkiriatu zaukon hitz xumeenetan, eta harekin bizitzea eskaini
onhartu nahi baldin bazuen, edo manatu nahiko zaukon edozein lekura
joaitea. Montespan-go Anderea ezagutu duenarendako, hori kuraia
handieneko sakrifizioa zen. Mereximendua ukan zuen egitea jasan gabe.
Montespan-go Jaunak erran-arazi zaukon etzuela nahi ez ikusi, ez deus
hari manatu, ez bere bizian hartaz mintzatzen entzun. Hil zenean
Andereak dolua hartu zuen alargun ohiko batek bezala, baina egia da,
aitzinean eta gero, etzituela behin ere utziak zituen haren jantzieriak eta
harmak berriz hartu, eta beti erabili zituela bereak, bakar eta beteak.
Emeki emeki abantzu zuen guziaren beharduner emaitera jin zen.
Egunean oren andana bat ari zen haiendako lan aphal eta arrunt
batzuetan, hala nola athorra eta bertze holako gauza, eta hortan arrarazten zituen iguruan zituenak. Mahia, behar baino gehiago maitatua
zuena, xuhurrena bilakatu zen, barurak biziki usu; othoitzak mozten
zauzkon kompainiako solasaldia eta hartan jostatzen zen den joko
ttipiena; eta eguneko ordu oroz, guziak uzten zituen bere gabinetean
othoitz egitera joaiteko. Etzituen pairamenak gelditzen; soinekoak eta
mihiseak oihal hori gogor eta arruntenaz zituen, baina mihise eta athorra
ohiko batzuen azpian gordeak. Bazeramatzan beti ukaraiko, galtza-lokarri
eta gerriko burdin-itzedunak, usu zauriak egiten zauzkotela; eta mihiak,
lehen hain beldurgarria, bazuen ere bere penitenzia. Gainera, hain zen
herioaren laztaz hartua, nun emazte batzu pagatzen baitzituen lan bakarra
haren beilatzea zutena. Etzaten zen oheko erridau guziak idekirik eta
ezko-argi ainitzekin gambaran, beilariak inguruan atzartzen zen aldi guziez
nahi baitzituen elheka aurkitu, irri solasetan edo jaten, loak hartuko
etzituela segur izaiteko.
Horrekin guziarekin, etzuen behin ere utzi ahal ukan bere fagorean
hartua zuen erregina baten ibilera eta erretretan ere jarraiki zizakona.
Nehor etzen aro hartan hortara hain jarria etzenik nun ohidura atxikitzen
baitzen hitzik erran gabe. Jargiak hunkitzen zaukon bizkarraz ohe zangoa;
gambaran etzen bertzerik bilatu behar, ez eta bere haur naturalendako ere,
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Orléans-ko dukesa Anderearen ez bertzen baino gehiago. Monsieur-k eta
Anderauren handiak beti maitatua zuten eta aski usu ikustera joaiten
zizazkon. Horier jargiak ekartzen zizezteen eta Printzesa Andereari;
etzizaukon ordea beretik higitzea gogoraten, ez eta haien athera eremaitea.
Madame etzoan abantzu behin ere, eta hori guzia biziki bitxi aurkitzen
zuen. Hortik goga daiteke nola hartzen zuen gainerateko jendea. Baziren
kadera ttipi bizkardun batzu, bi aldetan alki plegatuz artekatuak, haren
jargiatik, batzu bertzen aitzinean, ethortzen zen kompainiarendako eta
haren etxean bizi zenarendako, iloba, anderauren behardun, hazten zituen
eta etxeko ohoreak egiten zituzten nexkato eta emazte.
Hara bazoan Frantzia guzia. Eztakit zer burutaldiz hori noiztenka
eginbide bilakatua zen; gorteko emaztek hortaz gorte egiten zeeten haren
alaberi; gizonetarik guti zoan arrazoin berezi batzuen gatik, edo aldika.
Bakoitzari mintzo zizakon bere gortea dadukan eta elhea emanez
ohoratzen duen erregina bat bezala. Beti errespetu itxura handi batekin
zen, nor ere sartzen baitzen haren etxean; eta ikustaldirik berak etzuen
abantzu batere egiten, ez eta Monsieur-ri ere, ez Anderauren handiari, ez
Condé-ko hotelera. Gertaldiz mezu igortzen zeen fagoratu nahi zituener,
eta ez batere ikustera zaokon guziari. Handitasunezko aire bat hedatua
zen haren etxe guzian, eta zaldi-karrosa ainitz beti nahasmenean; eguna
bezain ederra biziko azken ordurano, eri izan gabe eta berak beti hala zela
uste eta hiltzera zoala. Beldur horrek bazadukan bidaia egiteko guran; eta
bidaietan bazeraman beti zazpi-zortzi jendeko kompainia. Beti
hoberenekoa izan zen, gorakeriak onhar-arazten zituzten garazia
batzuekin eta ordaintzen zituztenak. Ezin zaitekeen ukan izpiritu gehiago,
ikustate xorrotz, solas itzuli berezi, elhekatze eder, jitezko zuzentasun bat
halako hizkuntza berezi bat egiten zaukona, baina ezin goxoagoa zena, eta
ohitzeaz bertzer hain ontsa har-arazten zeena, nun ilobek eta etxean
jarraikiak zizazkon jendek, bere emaztek, hautarik izan gabe etxean haziak
zituenek, orok hartzen baitzuten, eta sendi baita oraino gaur-egun eta
ezagun hetarik gelditzen diren bakarren baitan.
(…)
2. Azken orduak eta ehorzketa
San-Simun-go Anderea eta Lauzun-go Anderea Bourbon-en ziren
Montespan-go Anderea harat ethorri zenean. Bertze nunbait oharr-arazi
dut ene amaren bigarren gusi zela (anai-arreben alaba-bitxiak);
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Montespan-go Andereak Erreginaren palazioko andere egin-arazi zuela
lehenbizikoak hautatu zirenean; aitak eza eman zuela; eta Montespan-go
Andereak beti ama ikusten zuela aro eta ordu orotan, eta beti nahi ukan
duela hautetsi. Amak ikusten zuen beraz noiztenka San-Josepen, eta SanSimungo Andereak ere; beraz Bourbon-en adixkidantza eta lausengu mota
orotakoak egin zauzkon, ezin erran da hautesteak, gelditua zizakon
handitasunezko aire harekin. Cœuvres-ko marexalsa bekaitzez gaitzetsia
zagon erakuste eta aithortzerano, eta hortan jostatzekoa bazen.
Ezteuskeria hauk erraiten ditut Maintenon-go Anderearen lekuaren
hartzeko gogoa, zenbat ametsezkoa bazen ere, gortelari barnekoen buruan
sartua zela erakusteko, eta Erregez eta gorteaz nolakoa zuten.
Ezteuz horien artean, eta Montespan-go Anderea biziki osagarri
onean zelarik, bapatean gau batez hain gaizki gertatu zen, nun beilariek
igorri baitzuten etxean zuen guziaren iratzartzera. Cœuvres-ko marexalsa
lasterrez jin zen lehenbizikoetan, hunek, hatsaren galtzera zoala eta burua
azkarki nahasia aurkituz, berainik ordu berean eman-arazi baitzaukon
goitikatzekotik, baina izari hain azkarra nun ondorioak hanbat iziturik
gelditzea deliberatu baitzen, menturaz bizia gosta zaukon gauza.
Atseden labur batez baliatu zen kofesatzeko eta sakramenduen
hartzeko. Aitzinean sarr-arazi zituen sehi guziak ttipienetarano, bere
bekatu publikoez egin kofesatze publiko bat, eta hain luzaz emana zuen
eskandalaz barkamendu galdatu, omorez ere, xumetasun hain zuhur, hain
barna, hain penitenziadunaz nun ezpaitzaitekeen oneratzaleagorik deus.
Gero elizakoak hartu zituen debozione suhar batekin. Bere bizi guzian
etengabe oinazetan emana zuten herioaren laztak, ezeztatu ziren bapatean
eta etzuten gehiago khexatu. Jainkoa eskertu zuen jende guziaren aitzinean
uzten zuelakotz bere bekatuko haurren ganik urrun zen leku batean
hiltzera, eta etzituen eritasuneko aldi bakar hortan baizik aipatu. Etzen
gehiago eternitateaz baizik axolatu, zein sendatzeko esperanzaz balakatu
nahi ukan bazuten ere, eta Jainkoaren urrikalmenduan konfianxa zuhur
batek eztitua zaukon bekatari baten izaeraz, dolutu gabe eta bere buruaren
sakrifizioa gozagarriago eman nahi zaukola, egintza guzietan jarraiki
zizakon ezti eta bake batekin.
D’Antin, eskutitz bat igorria baitzizakon, ethorri zen azken ordura
heltzen ari zelarik. So egin zaukon eta bakarrik erran Bellegarde-en ikusia
zuenetik biziki bertzelako izaeran zuela ikusten. Azken hatsa eman zuen
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orduko, D’Antin ethorri-eta oren gutitan, hau Parisera joan zen, manuak
emanik, bitxiak izan zirenak eta bitxiki beteak. Gorputz hura, lehenago
hain betegina, Le Gendre Mautauban-go intendant uren hartzera jina zen,
eta emazteak eta bera laster gero hil zenak zuten barberaren ezjakinaren
eta moldegaizkeriaren eskuko bilakatu zen. Ehorzketak mutil ttipienen
nahitara izan ziren, etxeko gainerateko guziek bapatean lekuak husturik.
Cœuvres-ko marexalsa ordu berean Saint-Menou-ko abadiara erretiratu
zen, Bourbon-dik zenbait lekoatan, hango abadesa La Chaise Aitaren
iloba bat baitzen, Montespan-go Anderearen inguruko emazte batzuekin,
bertzeak bertze norapait. Gorputza luzaz egon zen etxeko athe aitzinean,
Kapera Sainduko kalonjak eta parropiako aphezak bere lerroaz kalapitan
ari zirela ahalgegarriki baino gehiago. Parropian utzia izan zen lekuko
burjesa ttipiarena egina izan zaitekeen bezala, eta biziki geroago Poitiersrat eremana haren etxeko hil-hobira, desohorezko zuhurreria batekin.
Parropiako behardun guziek saminki nigar egin zuten, zer nahi elemosina
barreatzen baitzeen, eta etengabe emaiten ari zitzeen mota orotako bertze
ainitz eta ainitzek.
Fleury Fréjus-ko apezpikua, gero kardinal eta Luis XVgarrenaren erakasle, eta azkenean lehen minixtro beharra, Saboiako
dukeari ongi-ethorri egiten
1. Fréjus-en
Saboiako dukea Nizan sartu zen etzituelarik oraino berekin sei edo
zazpi mila tropetako gizon baizik; eta etsaien untzieria, gerlako berrogei
untzikoa, hasi zen artilleriaren leihorreratzen. Orduan Malborough-ko
dukeak geldirik zergatik zagon etzuen gehiago gorde. Egintza ezin huts
egina zela agertu zuen, eta ondorio handienak ekarriko zituena, baina
oldartzen hasteko egonen zela Toulon-go egintza bururatu arteo. Xede
hori etzen berria Saboiako dukearen gogoan, Ryswick-en bururatua izen
zen aitzineko gerlan moldatua zuen. Niza-ra agurtzera joan zizazkon
untzieriako nagusiener erran zeen ontsa gozo zizakola haien ikustea, baina
bazuela hamalaur urte leku berean haien aiduru egona zela. Fréjus-ra
heldu zen 18-an.
Apezpikuak, orai hoin azkarki betean eta estalirik gabe
gobernatzen gituenak Fleury kardinalaren izen-pean, ongi-ethorria egin
zaukon apezpikutegian, ezpaitzuen horren ez egiteko ahalik. Hortako
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ohorez eta lausenguz gainditua izan zen, eta dukeak hain osoki zuen
ikustatez xoratu, nun gizon gaizoak, hein berean egina enganatzeko eta
enganatua izaiteko, hartu baitzituen apezpiku arropak, katedraleko athean
ur benedikatua eta isentsua Saboiako dukeari eskaini, eta Te Deum-en
doinua hasi Fréjus-en hartzeaz. Printze horren esker onezko phereka
trufariez gozatu zen zenbait egunez, hain eginbidearen eta zineginaren
kontrakoa zuen egintzaz nun ezpaitzizakon dukea manatzera
menturatuko. Errege halako haserrean izan zen, nun Torcy-k, prelataren
adixkide minak, asma daitezkeen lan guziak ukan baitzituen agerian
emaitera ez uzteko. Fréjus-ek, jakin baitzuen, eta, ondotik, huts eginaz
ohartu baitzen eta zenbat neke ukanen zuen Erregerekin berriz ontsa
izaitea, biziki gaizki aurkitu zuen Torcy-k gauza etzaukola Erregeri gorde,
urrats hain bitxia et publikoa, eta hartaz Saboiako Jaunak bere burua
goresten zuena, mila aldetarik ez ekharria izaitea ahal izana balitz bezala;
eta Fréjus-ek minixtroari gutienik barkatu zaukona hortaz mintzatzeko
ukan zaukon zintzotasuna izan zen, ukan ahal ezpalu bezala, ala adixkidea
ala zuen karguan izanez. Apezpikuak, Saboiako duke Jaunaren egitate
bereziez azken heinerano lausengatua, harekilakoa beti atxiki zuen gero
ere; eta printze horrek, gauza iduriz ezteusenak ezpaitzituen bildu gabe
uzten, beti ihardetsi zuen mugako apezpiku baten zozokeriaren
lausengatzeko moldez, bertze gertaldi batez hartarik zerbait bil zezakeela
behar bada uste baitzuen. Hori guzia haien artean beti biziki segeretuz
egin zen, baina apezpikua printzeari atxikia bilakatu zuen. Eta guzia,
Erregek agerian emaiten zaukon urrunarekin eta haren apezpiku egiteko
erakutsia zuen neke ezin handiagoarekin batean, etzen Erregeren
ondokoaren erakasle hautatua izaiteko bidea.
Geroztik minixtro bilakaturik hamasei urtez hunarat bakarrik eta
nagusi bezala agerian erreinatzen duen larderiaren heinean, etzituen ahatzi
ez Torcy-ren alderako gogo gaixtoa, eta Saboiako Jaunareneko
atxikimendua. Aitzinean jadanik Erregeren (Luis XV-garrenaren)
erakaskuntzari zoakon guziaz berri jarraikia emaiten zaukon; nihauri erran
daut eginbide bat zela erranez, Saboiako Jauna aitabitxi zuela, etzuela
jendakiarik hura baizik. Lehen minixtro eginik, gobernuaz aholku galdegin
zaukon, guziaz harekin ari izan zen urte bietan. Jakin arazi zautan hau ere,
baina ez gauzak erakaskuntzaz argituak zauztanean bezain zorrozki.
“Aitabitxi du, erran zautan oraino; Errege gazte-gaztea da; bakea da;
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Saboika Jauna Europako printze abilena da; adixkide mina dut; semearen
erakasle egin nahi izan nau, haren konfienxian niz aspaldidanik; eztu
Erregeri ohar handiz baizik behatzen ahal. Europan nori nezake
baliagarrikiago eta arrazoinkiago aholku galda?” Azkenean alta Saboiako
Jaunak zuela haren konfienxia ohartu zen, baina harena etzuela, hartaz
sobera baliatzen zela eta bortizki enganatzen zuela. Bereganako amorea
luzaz egon zizakon hori sinetsi gabe, baina azkenean egin zuen, eta zilatua
zuen lezeari begia bapatean eman. Ixildu zen hoin enganio handiaren ez
argiratzeko, baina hautsi zuen eta etzaukon behin ere barkatu. Ontsa
ordaindu zaukon semeak dukea preso ezarri zuenean. Nehoiz etzuen
onhartu Erregek den urrats ttipiena egin zezan, ofizio ttipiena ere,
aitabitxi horrendako, jendakia bakar horrendako. Bere burua mendekatua
ikustearen bozkarioa ezin gorde zuen.
2. Fleury Europako politikan
Ezta hemen lekua molde berean Europako itzulia nola egin zuen
erakusteko, ez eta nola, ez norano, Angeleterrak aspaldidanik,
Emperadoreak gero, Holandak azkenean konfienxia itsuena beretako
baliagarriki atxik-arazi daukoten eta nola diren haren sinets-errexaz
bortizki baliatu. Ekharriko ditut bakarrik hemen zenbait gauza, aroek
gainditzen baitute ixiltzeko gogoan hartua dutan muga, uzteko sobera
ohargarriak baitira ere, bere lekua hemen har dezaketenaz geroz.
Orhoitu behar da Fréjus-ko Jauna lurreratzer zuen gertaldi
aipatuaz. Beti han zen Duke Jaunaren lan berezian, lehen minixtro egina
zuena Orléans-ko duke Jauna hil-eta, hari azalaren emaiteko eta gauzaren
berarentzat atxikitzeko. Duke Jaunak, bere ohaide aipatu Prie-ko
Andereaz bultzaturik, nahi ukan zuen aurdiki eta Erregerekin bakarrik lan
egin. Ezkontza egin-arazi berria zaukon eta Erreginarekin guzia ahal zuen,
Errege hunen egoitzara jin baitzen apur bat lanaren aitzinean. Duke Jauna
hara joan zen bere eskukoarekin, Fréjus-ko Jauna Erregeren gabinetean
aiduru zagola. Han oren bat beha egonez akiturik, Erreginaren egoitzara
igorri zuen hoin luzaz Errege han zerk atxik zezakeen ikustera. Jakin zuen
harekin haren gabinetean bakarrik lanean ari zela, eta Duke Jaunarekin,
etzelarik oraino Erregina han guti baizik izana eta hirurgarren. Fréjus-ko
Jauna, zer ahala zuen Erregeren baitan baitzakien, etxera joan zen, eta
arratsean berean Issy-ra, handik igorri baitzaukon Erregeri eskutitz bat
bakotxak jakin duen ondorioa eta harrabotsa egin zuena. Robert Walpole-
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k gobernatzen zuen orduan Angeleterra oraino egiten duen bezala; eta
Horace, haren anaia, zen hemen embaxadore, hain luzaz egona baita.
Biharamun goizean berean Issy-ra joan zen Fréjus-ko Jaunaren ikustera,
oraino betikotz galdua eta haizatua zenez jakina etzen orduan, ala
Erregek, Duke Jauna izanik ere, berriz joan-araziko zuenez eta ohian
bezala baliatuko. Fréjus-ko Jauna hain hunkia izan zen Angeles maltzur
haren urratsaz gaitzaldi hortan, nun uste ukan baitzuen adixkide mina
zuela. Embaxadoreak etzuen jeusen irriskurik eta ez Duke Jaunarekin
ikustekorik ere Fréjus-ko Jauna bazterrean gelditzen baldin bazen; eta,
kargura itzultzen bazen, balia-arazteko gauza zen et abantail ukaitekoa.
Hala ukan zuen ere, eta urte andana batez.
Lehen minixtro bilakaturik, Duke Jauna eta Prie-ko Anderea
aurdiki-eta, ezpaitzeen behin ere barkatu, ez eta Erreginari, emana
zaukoten izialdura, osoan Angelesen eskuetara erori zen, jende guziaren
begietara jauzten zen enganio batekin. Mintzatuko nindaukola deliberatu
nuen azkenean, eta bere orduan ikusiko da zenbat nintzan egiteko
heinean, eta zergatik nizan hortan gelditu. Erran naukon beraz egun batez
zer nuen hortaz gogoan, hetara bere burua eremaiten uzten zuen
eragozkai azkarrak, eta gobernuaz hemen bere lekuan elizatekeen gauza
ainitz. Gobernuaz mintzatzen hasi zen; baina Walpole-en baitan, haren
anaian eta Angeles nagusienetan zuen konfienxiaz, erdi-irriari eman zen.
“Guzia eztakizu, ihardetsi zautan; badakizua bada enetzat Horace-ek zer
egin duen?” eta ikustaldi hori goraipatu zautan atxikimenduz eta
adixkidetasunezko egintza kuraiko bat bezala, arrangura guziak behin
betikotz ekhentzen zituena. Gero jarraikiz: “Badakizua, erran zautan,
mezu guziak erakusten dauztala, eta harenak nik emaiten, nahi dutana
baizik eztuela izkiriatzen? horra gure arteko bat jakina eztena, eta
segeretuz erran nahi dautzutana. Horace adixkide mina dut, badu nitan
konfienxia osoa; baina itsua, diot. Gizon biziki antzekoa da, guzia erraiten
dauta; bat da Robert-ekin, Europako gizon antzekoenetarik bat dena, eta
Angeleterra guzia gobernatzen duena. Elgar entzuten dugu, oro elgarrekin
egiten eta jendea mintzatzera uzten.” Harritua gelditu nintzan, gutiago
oraino gauzaz beraz nola erraiteko zuen bere baitako gozatasun eta
atseden itxuraz. Enuen hortan utzi, eta galdegin naukon nork segurtatzen
zuen etzituenez Horace-ek mezu bikunak izkiriatzen, eta horrela ontsa
errexki enganatzen. Bertze irriño bat bere baitako laudorioz: “Ontsa
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ezagutzen dut, ihardetsi zautan, behar bada munduan den gizon
zuzenetarik, zintzoenetarik eta enganatzeko ahal gutiena dutenetarik da.”
Eta hortik Horace-ek hetaz jostatzen zuen agerbide ‘ta egintzetara
hedatuz. Antzertiaren bururapena hau izan zen: Espainiaren kontra
Frantziaz baliatu ondoan, eta hunen beraren kontra, sal-erospeneko eta
handitasuneko, eta 1733-ko gerla labur hortako ordurano jostatu ondoan,
Walpole-tarrak, haren konfienxiakoak, adixkideak, haren manuen eta
urratsen araura baizik ari etzirenak, hartaz trufatu zirela parlamentuaren
erdi-erdian, eta han abreki erabili zutela; eta gaiez gai agerian eman, bere
abantailetan eta gure damu handitan, hetara sei urtez gure lehen minixtroa
eror-arazia zuten enganio guzia, eta zuntzunerien zerrenda, erraitea neke
den errabia bat ukan baitzuen; baina etzuen ehoiz zuzendu.
Catinat marexala eta Chamillart minixtroa baketzen
Aldi bat baino gehiagotan errana dut, eta errepikatzen, huts egin
gabe gertatzen dena baita: eginak diren laidoak ukanak direnak baino
biziki nekezago barkatzen dira; eta horrek zuen ekarri Tessé Catinat-ekin
neurririk batere ez atxikitzera, hunek harekin hain nekez atxikiak
zituelarik, eta, bazuelarik haren galtzekoa eta Erregek mintzatzera
hertsatua, ezpaitzuen nahi ukan. Orduan hark eta doi-doietarik atheratua
zen Chamillart-ek ukana zuten irrisku horrek, sustatu zuen Tessé, hartarik
behin betikotz gerizatua izaiteko, Chamillart-i Catinat-en urrun-araztera;
eta hori zen minixtro horrek hain ontsa egin zuena jeneral horri Rhin
aldean zituen tropa guziak ekhenduz, ezteuserat eror-arazteko erredolaren
gainean Villars ezarriz. Ikusi da geroztik Catinat bere ospeaz, zuhurtziaz,
mereximenduaz estalia, ixilik Saint-Gratien-en erretiratua, ordenaren ez
onhartzen, eta ixilean eta urrunean egoiten.
Probenzan gertatuak Errege bere baitan izitu zuen orotan
erremedio baten bilatzeko bere jitetik athera-arazterano. Aholku galdeginarazi zaukon segeretuki Catinat-i, hunek egin baitzuen hortaz idazki bat,
Erregeri igorri zuena. Erregeri gustatu zizakon. Eztakit berriz ukan
zuenez oraino, hunek etzuelarik batere, Catinat-ez zerbitzatzeko nahikaria,
baina erran-arazi zaukon Versailles-ra ethor zadin. Etzuen Chamillart
aipatu berri dutan Rhin-etik itzultzetik geroz ikusia, 1702-an baitzen; eta
nahiz Beauvilliers-ko Jauna Chamillart-ekin azkarki adixkide zen, hala zen
ere Catinat-ekin, hunen bertutea ezagutzen baitzuen eta errespetatzen.
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Haren bitartez ziren iraganak azken aholku-aldi hori eta Versailles-ra
jiteko manua. Ethorri zen. Hazaro azkenean zen, Errege jantzi berria zen
orduan. Erregek ikusi zueneko, erran zaukon mintzatu nahi zuela, eta
gabinetean sarr-arazi zuen. Idazkia ainitz laudatu zuen, harekin hartaz
eztabadatu, eta ikustate ainitz egin zaukon. Sare-artea zen. Bururapena
izan zen hitz garbiz erraitea othoitz bat bazaukola egiteko, ezeztatuko
etzaukola uste nahi zuela. Marexala desenkusetan urtu zen, Erregek hitza
berriz hartu zuen, eta erran zaukon: “Jaun marexala, zure ez entzuteak
Chamillart-ekin nardatzen nau, nahi zinituzket akomeatuak ikusi. Maite
dutan gizona da eta behar dutana, maite zitut zu ere eta estimatzen.”
Marexalak ihardetsi zuen ordu berean haren etxera abian zela. “Ez, erran
zaukon Erregek, eztuzu horren egiteko beharrik, hor da gibelean, deituko
dut.” Berehala deitu zuen, eta Erregeren aitzinean baketzea laster egina
izan zen. Atheratzean, Chamillart-ek ereman zuen, behar zuen bezala,
egoitza luze eta zabalaren azken bururano, Catinat-ek hori debekatu ahal
ukan gabe. Elgar uztean, marexalak erran zaukon: “Nahi ukan duzu,
jauna, urrats hori egin, baina othoi-othoizten zitut azken aldia izan dadin,
ikus nezazun adixkide eta zerbitzari berezi bat bezala, eta jendeak jakin
dezan.” Bertze baten baitan hori gortelariaren hitza izanen zen. Hortaz
batere baliatu nahi izan etzen Catinat-en baitan, lañotasun arraro batena
eta Erregek haren ganik nahi ukana zuenari amor-emaite osoarena zen,
eta eskatua zaukonaz biziki haratagokoa. Holakoa zen bere minixtroen
aldera zuen ahulezia. Baketze horren ondotik egun gutien buruan, Errege
egon zen arratsean aski luzaz Chamillart eta Tessé-rekin Maintenon-go
Anderearen egoitzan. Gero jakin zen marexal horrek etzuela gehiago
zerbitzatuko.
*
1708
Urthatseko bestak gortean
1708-ko urtea garazia, besta eta atseginetan hasi zen. Goizegi
baizik ezta ikusiko etzela luzaz berdin jarraiki. Chamillart-ek ukan zituen
aitzinetik ordenuko bere karguaz ehun eta berrogei-ta-hamar mila libera,
eta Tessé-k bereaz, Burgoñako dukesa Anderearen ganik, bertze
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berrehun mila libera. Vendôme-ko Jaunak eman-arazi zauzkon bere
Alberoni-ri hirur mila libera urte-sari, egiten ikusiko baitauzkogu zenbait
demboratan hain fortuna eta itxura handiak. Marzellako apezpikua, Lucko kondearen anaia, Probenzako Akizera arxapezpiku iragan zen.
Oharrarazten dut, Parisen, urte luzeak berantago, Noailles-ko kardinalaren
ondoko trixtea bilakatu baitzen. Erregek egin zituen Versailles-en
Trufaniako besta handizki ederrak andere ainitzekin, han izan baitzen ere
Saint-Germain-go gortea. Apairuaren ondotik dantzaldi handi bat egin
zen Erregeren egoitzan, eta eman zuen negu guzian andana bat
aphainduak eta maskatuak Marly-n eta Versailles-en, izan ziren ere
Monseigneur-en etxean eta Burgoñako dukesa Anderearen egoitzan.
Minixtroek batzu eman zauzkoten, eta oraino Maine-ko dukesa Andereak,
bere burua ikusgarritzat eman baitzuen negu osoan, eta komediak jokatu
Clagny-n gorte guziaren eta hiri guziaren aitzinean. Burgoñako dukesa
Anderea usu ikustera joan zizeen, eta Maine-ko Jauna, zuten irrigarritasun
osoa eta gaitzeko gastuaren phizua sendi zituela, bazagon halere athe
izkinan jarririk eta ohoren egiten.
Thianges-ko Anderea, Montespan-go Anderearen ahizpa
Aro hetan zuen Vaudemont-ko Jaunak ukan Commercy-ko
soberania, eta bere etxeko guzien aldera lehentasuna Lorrenan, haiekin
betikotz gaizkitu baitzuen aitzinetik kondatua dutan bezala; ukan zuen aldi
berean Versailles-en Thianges-ko markesaren heriotzeak hutsik utzia zuen
egoitza ttipia.
Thianges Damas-tarra zen eta sortze handikoa, biziki bihoztuna,
izpiritu eta letrekin, ohore eta esku-garbitasun ainitz, baina hain berezia,
hain bitxia, nun beti berex bizi izan baitzen, abantailik batere hartu gabe
Montespan-go Anderearen ahizparen semea izaitetik, eta ahizpa bat bere
baitarik Erregerekin hain ontsa izana, eta hain handizki hautetsia bizi izan
deno. Etzen 1693-an baizik hila, behereko egoitza osoki eder batean eta
Monseigneur-enari lotua, han Erregeren eta ahizparen haurrak, maite
baitzuten eta haren beldur, etengabe ikustera baitzoazkon, eta ere gortean
hautukoena zen guzia. Monsieur bazoan usu, eta etzen minixtrorik hartaz
kondu atxiki behar etzuenik. Gazte-gaztea nintzalarik orduan, bihotz onez
hartua nintzan haren etxean, amarekin zuen jendakiaz eta adixkidanzaz.
Orhoit niz bere gabinetaren zolan zagola, ezpaitzen handik nehorendako
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joaiten, eta guti jeikitzen ere. Begiak azkarki beteritsu zituen, gainetik zeta
berde batekin, eta heldar-oihal handi bat kokotsaren azpia hartzen
zaukona. Etzen behar gabetan: beti heldarra zarion eta biziki nasai. Jantziara hortan, ibilera eta airetik iduri zuen munduko erregina; eta arrats
guziez, bere heldar-oihal eta begietako zeta muskerrarrekin, bere burua
kaderan ereman-arazten zuen Erregeren mailadi ttipiaren gainaldera,
haren gabinetetan sartzen zen, eta harekin eta haren familiarekin bere
jargian jarririk han zen auhari azkenetik Erregeren etzaterano. Bazioten
Montespan-go Andereak baino izpiritu gehiago bazuela oraino, eta
gaixtoagoa. Hor bazadukan xorte adarra eta liskartzen zen, usu saminki
haren kitzikatzea maite zuen Erregerekin. Gauza biziki atsegingarriekin,
azken heinerano manatzalea zen eta urguluduna. Beti bere etxeaz
espantutan ari zizakon Erregeri, egiazki handia eta zaharra zuena, eta
Erregek, zimikatzeko, beti aphaltzen zaukon. Batzuetan haserrez laidoak
erraiten zauzkon, eta gehiago Errege irriz ari zen, are gehiago erotzea
handitzen zizakon. Egun batez gai hortan zirela, Erregek erran zaukon
bere handitasun guziekin etzuela Montmorency-ko etxearenetarik bat ere,
ez konestablerik, ez nagusi handirik, eta bertze. “Hori atsegingarri da,
ihardetsi zuen, Paris ondoko jaun horiek zuenak izaiteaz, erregenak,
sobera zoridun baizik ezpaitziren, guk aldiz, gure herrialdetan errege
ginenak, baginituelarik ere gure aintzindari handiak, hek zuen bezala gure
inguruko aitoren-semeak.” Gutienik motz gelditzen zen jendea zen,
gutienik nahasten zena, eta biziki usu kompainia eragozpenean ezartzen
zuena. Abantzu nehoiz etzen Versailles-tik jalgitzen, Montespan-go
Anderearen ikustera joaiteko ezpazen.
La Rochefoucauld Jauna adixkide mina zuen, eta Anderaurena ere.
Biak janariko biziki garbiak ziren. Erregeri laket zizakon horier esnegurian eta opiletan ile batzuen ezar-araztea, eta holako bertze itsuskerien
egitea. Andereak oihuz hasten ziren, goitika, eta hura bihotz guziaz irriz.
Thianges-ko Andereak joan nahi zuen, Erregeri erasian artzen zen, baina
neurririk gabe, eta batzuetan mahi aldetik bertzera, zikinkeria horiek
sudurrera botatzen balitzauzkon bezala egiten zuen. Jokoaldi guzietan
barne izan zen, eta bidaia guzietan, eta usu Erregek hertsiki galdegin
zaukon osagarriak hetsiagoa egina ukan zuenean ere. Ahizparen haurrer
mintzo zizeen izaba batenak baino gehiagoko doinu eta larderian, eta hek
harekin herabe eta errespetuetan. Ederra izana zen, baina ez ahizpak
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bezala. Nevers-ko Anderearen eta Sforza Anderearen eta Thianges
markesaren ama zen, huntaz ezpaitzuen behin ere axola handirik ukan.
Monseigneur-en menina zen, ordezkari jenerala, eta aspaldidanik, azkarki
eginbideko gizona. Haurrik etzuen utzi Harlay, Parisko arxapezpikuaren
ilobaren ganik, jende biziki ohi ez bezalakoa, ederretik bazuelarik behin
ere bere buruaz mintza-arazi etzuena, eta urte luzeak emanak zituena
Anderaurenaren ohorezko andere, usu hunekin aharran.
Desmarets, Colbert-en iloba, dirutzetan
Ihauteriako igandea zen. Chevreuse-ko hotelean auhaldu behar
nuen. Itxuraz alai izan ziren, egiaz ezin egonean ukanen ginituen orduko
igortzea elgarri hitzemana ginuen berrien ez ukaiteaz. Biharamun goizean
kanzelariaren etxean izan nintzan eguerdi hirian, Parisen baitzen, eta ikasi
zautan Desmarets begiztatzale jeneral zela. Mezua igorri nuen ordu berean
Chevreuse-ko hotelera, hara Goesbriant ethortzen ari baitzen ordu berean
bere aitaginarrebaren aldetik, hau Marly-n izanez, eta handik jinen zen
arratsean kanzelariaren etxera, hari hurbil bizi baitzen, eta betidanik hari
biziki atxikia. Dirutzetan erabilia izan zenean, egun batzu eman zituen
hetako buruzagitza ukan gabe, hortaz kanzelariak erran baitzaukon aski
gozagarriki haurra bataiataua zela eta segurrean, baina ez oraino izendatua.
Bazuen horrelako ainitz atheraldi, oro atsegingarriak eta biziki zuzenak.
Ihauteriako asteartean, aithortze horren biharamuna, joan nintzan
goizean Desmarets-ren egoitzara. Bere gabinetean aurkitu nuen,
komplimenduen erdian, eta ordukotz egitekoen. Guziak utzi zituen ikusi
nindueneko, eta eskerretan hasi zizatan berak bere fortuna berriaren berri
ez eman ahal izanik desenkusatzetarik, hauk artekatzen zituela ahal ukan
zuen hobeaz, gero leiho batera eremanez, kondatu zautan oren erdi gotor
bat baino gehiagoz iragana zen guzia. Erran zautan Chamillart, ezpaitzen
ebiakoitzean L’Etang-etik athera ahal izana, Marly-ra joana zela igandean,
eta Erregeri mintzatua, hau, haren dirutzetarik uztea nekerik gabe
onharturik, luzaz arrazoinkatua zela harekin ondokoaz, nehoren alderako
nahikaria berezirik erakutsi gabe; minixtro horrek, aldi bat baino
gehiagotan kargu nekagarri horren betetzeko gaiena nor uste zuen erran
zezan hertsatua izanik, ahozkatu zuela azkenean haren izena, ainitz
itzulikatze ‘ta hitzerdiz haren erakustera eta Erregeren hortaratzera
debaldetan entseatu ondoan; etzuela oraino Erregek estakururik batere
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egin, eta berehala onhartu zuela, eta biharamun goizean, astelehenean,
erakar zezon manatu zaukola; L’Etang-era itzulirik, etzaukola biziki berant
baizik erran-arazi ahal ukan ere biharamunean astelehenean goiz-goizetik
joan zadin hara, bertze jeusik gehitu gabe; hara heldurik zapi orenetan,
Chamillart-ek berak iragarri zaukola fortunaren zorionezko aldatzea; gero
berehala ereman zuela Vaucresson-era, Beauvilliers-ko dukearen baserriko
etxe ttipi bat aski hurbila, handik, hirurak aski luzaz solastatu ondoan,
joan zirela elgarrekin Marly-ra Erregeren mezatik landa hara heltzeko.
Chamillart eta Desmarets haren gabinitean sartu ziren, eta han gauza
bururatu zuen, eta Desmarets-i jakin-arazi dirutzetako izaera deitoragarria,
hanbat oro bazakiela hari erakusteko, nola hetaz kondu xehe baten
emaitera menturaz ez uzteko, hori ezin baztertua zelakotz
adminiztrazione batean sartzean; Erregek gaineratu zuen, gauzak ziren
bezala izanez, biziki esker onez zagokola hortan erremedio zenbait aurki
ahal baleza, eta batere elukeela ustegabekoa guzia gero eta gaizkiago
jarraikitzen balitz; hori artekatzen zuela ezartzen zituenean minixtro
berrien lausengatzeko ohi zituen garazia guziez. Gero Desmarets joan zen
Maintenon-go Andereari gizamenen egitera, hunek ongi ethorria egin
baitzaukon, gehiagokorik jeusik gabe. Hortik Parisera itzuli zen joan
bidetik. Erran zautan Erregek ezin gehiago hatzeman zuela eta arindu,
gauzak nola zituen hoin argiki erranez: hatzeman, ezpaitzuen uste
bazakiela laurdena; arindu, hetaz kondu penagarriaren emaiteko neke
baitezpadakoaz arinduz, eta aitzinekaorendako gozogabea zena, itzultzea
eta kargua huni esker ukanak zituelarik.
Egin zautan ondotik atxiki nahi zuen eginmoldearen laburpen bat,
biziki ona iduritu zizatana. Xedetan zuen ez abiatzea, Chamillart bezala,
ezin atxik zaitezkeen hitzak emanez, konfienxiaren eta salerospenaren
arima den fede onaren berriz jartzea, Erregeri hain kondu zuzen eta egun
orotako baten emaitea, nun, erakutsiak zauzkon ezagutzetaz baliatuz,
etzezan horien gogotik galtzera utz, edo egitekoetan aurkituko zituen
ezineginetaz zuritua izaiteko, edo ere haren baitan aurki zezazkeen
atherabidetaz baliatzeko. Konfienxia handiz mintzatu baitzizatan, eta
Chamillart-ek egina zuen guzia etzuela estimatzen entzutera bezala utzi
baitzautan, ausartatu nintzan zer zaukon zor ontsa erakustera, eta zerbait
ere beharko zuela, nahi bazuen, eman kanzelariari zoakonaz, deus
enaukon gorde, eta begien aitzinean ontsa ezarri naukon horrek nahi
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ukana baizik etzuena, eta bertzeak egina zuena; desgarazia ilun eta
estakuruaz eta luzeaz dolugarria zen ezteustik, eginaren bortxaz zuela
uraren gainera ekarria ohore eta fortunarako, eta bere kargua zaukola
azkenean emana. Urrundu nintzan esker onezko eta eskergabezko
gogoeta batzuetara ere. Desmarets-ek ongi hartu zituen. Hortaz erran
zautan, handik goiti adixkidetan huts egiten baldin bazuen, zinez bere
hutsa ukanen zuela, hogei urte desgaraziek horien berextea erakatsia
zaukotenaz geroz.
Brissac eta gorteko andereak Erregeren sakramendu
sainduko zeremonian
Brissac, gorputzeko zaintzalen lehen buruzagia, Cossé-tarretarik
baino deus gutiago izan nahi etzuena eta hala etzena, baina aitoren-seme
xoil bat gehien-gehienik, aro hautan erretiratu zen gortetik bere etxera
baserrian, eta han aspertzez eta zaharrez laster hil lauretan hogei urte
baino gehiagotan. Itxuraz eta egiaz, halako basurde bat zen gorputzeko
zaintzaletako laur kompaniak ikaran zaduzkana, eta kapitainer, ziren jaun
handi eta armadako jeneralak izanik ere, berarekin kondu atxik-arazten
zeena. Errege hartaz baliatua zen zaintzalen ekartzeko helduak diren hein
militar handi hortara, eta gastu, erregela, zerbitzu eta larderiari doakoten
barneko xehetasun guzietako; eta Erregeren konfienxia osoa bildua zuen
zorroztasun ezin hautsiaz, eskuen garbiaz, zerbitzu mota hortako zuen
gaitasun bereziaz. Gizon gaixto baten itxura guziarekin, jeus etzen
gutiago, baina zerbitzu egina hala zela jakin zezaten nahi ukan gabe, eta
usu gauza gaixto ainitz baztertu du, baina hori guzia ara idor eta gozagaitz
batzuekin. Kuraia bazuen, baina Erregeri eratxikitzen zuten karguek
nehoiz etzuten gortetik atheratzera uzten, han Guise-ko ordezkari jeneral
eta gobernari bilakatu baitzen. Errege egun batez armadetako lehen
buruzagien zerbitzuaz mintzo zelarik, buruzagi on izaiteko bere burua
hastia-arazten zutela: “Lehen buruzagi on izaiteko osoki hastiatua izan
behar baldin bada, ihardetsi zuen Duras-ko Jaunak, makila hark baitzuen
Erregeren gibelean, horra, Jauna, Frantzian den hoberena,” Brissac
besotik hartuz ahalgetua izan baitzen; eta Errege irriz, bertze baten ganik
biziki gaizki hartuko zuelarik, baina Duras-ko Jauna halako libertatezko
heinean jarria zen nun ezpaitzuen bere burua ez jeusez ez nehorez
Erregeren aitzinean bortxatzen, eta horrek jendea biziki beldur-arazten
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zuen, usu gatz-biperdunak erraiten zituelakotz. Lehen buruzagi horrek
bazuen osagarri bat biziki azkarra, eta beti medikuez trufan ari zen, eta
biziki usu Fagon-ez Erregeren aitzinean, bertze nehor etzelarik hari
lotzera menturatuko. Fagon-ek gaitzestez ordaintzen zuen, usu haserrez,
eta zuen izipiritu guziarekin nardatua izaiten zen. Ikusgarri labur horiek
biziki atsegingarriak ziren zenbait aldiz.
Brissac-ek, erretiratu baino zenbait urte lehenago, anderer egin
zeen jukutria bitxi bat. Gizon zuzena zen gezurkia ezin jasan zezakeena.
Asperturik ikusten zituen neguan hartara joaitea Erregek guti huts egiten
zuen ortzegun eta igandetako sakramendu sainduan, galeria guziak
anderek lerroan hartuak, eta etzen han abantzu batere izaiten etzela jinen
aski goiz jakina zelarik; eta elizako liburuetan irakur estakuru, guziek
bazituzten aitzinean ezko-argi ttipi batzu bere buruen ontsa ikus-arazteko
eta haier ohar-arazteko. Erregek sakramendu saindura joan behar zuen
arrats batez, eta kaperan arratseko othoitza ondotik sakramendu sainduaz,
bazenean, jarraikia zena egiten ari zelarik, zaintzale guziak bere lekuan eta
andere guziak ere, hor heldu da lehen buruzagia othoitzaren azkenera,
Erregeren galeria hutsean agertzen, makila goititzen du eta gora
oihukatzen: “Erregeren zaintzaleak, zoazte, sar zaizte zuen saletara,
Errege ezta ethorriko.” Berehala zaintzalek obeditzen dute, emazten
artean ahapetik murmurikan, ezko-argi ttipiak iraungitzen dira, eta horra
guziak joanak salbu Gixungo dukesa, Dangeau-ko Anderea eta gelditu
ziren bertze bat edo biga. Brissac-ek ezarriak zituen brigadierak kaperako
athe-bidetan zaintzalen geldi-arazteko, bere lekuak berriz harr-arazi
baitzezteeten, andereak jeusetaz dudarik ezin ukaiteko aski urrunduak izan
zireneko. Orduan badator Errege, andereak galerien betetzen ez ikusiz
ontsa estonatua, zer gertaturik bada nehor etzen han. Sakramendu
saindutik landa, Brissac-ek erran zaukon zer egina zuen, gorteko anderen
debozionean luzatzea huts egin gabe. Errege luzaz irriz a ri izan zen, eta
haren inguruan zen guzia. Ixtorioa gero berehala hedatu zen; emazte
horiek guziek itho nahiko zuten.
Luis XIV-garrena Marly-ko baratzetan Samuel Bernard
dirulariarekin
Eztut ahatzi nahi Erregek bere Marly-ko baratzeak erakutsi zituen
ibilaldi hortan haren lekuko izan nintzan gauza ttipi bat (…) Errege, bortz
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orenak hirian, athera zen oinez eta Marly aldeko etxola guzien aitzinetik
iragan. Bergheyck jalgi zen Chamillart-enetik haren ondotik joaiteko.
Ondoko etxolan, Errege gelditu zen. Desmarets-ena zen, aitzinera jin
baitzizaukon Samuel Bernard diruzain aipatuarekin, ekarr-arazia zuena
berarekin bazkaltzeko eta lan egiteko. Europako aberatsena zen, eta diru
sal-erospen gotor eta segurtatuena egiten zuena. Bere indarrak sendi
zituen, nahi zituen moldamenak haiekin arautuak, eta begiztatzale
jeneralek, harekin baitzuten zer egin hark haiekin baino biziki usuago,
ikustate eta hautesmen biziki handiak emaiten zauzkoten. Erregek erran
zaukon Desmarets-i ontsa gozo zizakola Bernard Jaunarekin ikustea, gero,
berehala, huni erran zaukon: “Zu Marly behin ere ikusi eztukezun gizona
zira bada, zato ikustera ene ibilaldian, gero Desmarets-i utziko zitut.”
Bernard jarraiki zen, eta ibili ziren bitartean, etzen Errege Bergheyck-ekin
eta harekin baizik mintzatu, eta harekin bertze guziekin bezenbat,
bazeramatzala orotara eta oro berdin erakutsiz, ohorez gainditu nahi
zuenean hain ongi erabiltzen bazakien garazia guziekin. Miresten nuen, eta
enintzan bakarra, Erregeren aphaltze mota hori, bere hitzez hain xuhurra
zelarik, Bernard-en lerroko gizon bati. Enintzan luzaz egon arrazoina
jakin gabe, eta miretsi nuen orduan errege handienak zertara hertsatuak
diren batzuetan.
Desmarets-ek etzakien gehiago nundik lot. Orok huts egiten zuen
eta oro agortua. Parisen izana zen athe guzietan joiten. Hain usu et hain
osoki janak izanak ziren mota guzietako hitzemanak, eta hitz garbienetan
eginak, nun ezpaitzen orotan estakururik eta athe hetsirik baizik aurkitu.
Bernard-ek, bertze guziek bezala, ezer etzuen aitzinatu nahi ukan. Ainitz
zor zizakon. Debaldetan zaukon Desmarets-ek behar baitezpadakoenen
soberakina aitzinerat eman, eta Erregerekin eginak zituen irabazien
neurrigabea, Bernard ezin higitua gelditu zen. Horra Errege eta minixtroa
eragozpen bortitzean. Desmarets-ek erran zaukon Erregeri, oro ontsa
ikerturik, Bernard baizik etzela hortik athera zezakeenik, ezpaitzen
dudatzekoa dirutze gotorrenak bazituela eta orotan; nahikariaren
garhaitzea zela guzia, eta erakutsia zaukon ausartziaranoko hisitzearena;
handieriaz erotua zen gizona zela, eta moltsaren idekitzeko gai Erregeri
haren lausengatzea on bazizakon. Bere egitekoetako behar hain hertsian,
Erregek hori onhartu zuen, eta laguntza horren menturatzeko desohore
gutiagorekin eta ezik irriskatu gabe, Desmarets-ek aitzinatu zuen orai
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erran dutan atherabidea. Bernard enganatua izan zen; Erregeren ibilalditik
Desmarets-en etxolara itzuli zen hain xoratua, nun erran baitzaukon
heltzean berean nahiago zuela hondamena irriskatu ezinez eta ohorez
gainditua zuen printze bat eragozpenean utzi, haren laudorioetan hasten
zela gartsuki. Desmarets berehala hortaz baliatu zen eta athera zaukon
xedean ukana zuena baino biziki gehiago.
Mansart bigarrena, eraikuntzetako buruzagia
Gizon handi bat zen ontsa egina, aurpegi gozagarrikoa, eta azken
lerroko jendetik, baina jitez izpiritu ainitzekilakoa, oro trebetasunera eta
gustatzera itzulia, bere lehen ethorkian bildu arruntasunetik irezia izan
gabe bizkitartean. Hastean atabalari, gero harri pikatzale, hargin mutil,
azkenean harri lantzen, Mansart handiaren ondora sartu zen, hain
aipamen handia utzia duena eraikitzalen artean, hunek Erregeren
eraikuntzetara bultzatu baitzuen, eta ikas-araztera eta zerbaitetaratzera
entsegatu baitzen. Baxtarta zuelako aierua izan zen. Haren iloba zela zion,
eta hura 1666-an hil eta zenbait demboraren buruan, haren izena hartu
zuen bere buruaren ezagun-arazteko eta handitzeko, ontsa heldu
zizakona. Igan zen mailez-mail, bere burua Erregeri ezagun-arazi zaukon,
eta jaunetarik mutil eta harginetarano lehen ukana zuen etxekotasunaz
hain ontsa baliatu zen, nun Erregek, ilunbearen eta ezteusaren gozoak
aurkitzen zauzkola, uste ukan baitzaukon ere osabaren talenduen
aurkitzea, eta lehiatu zen Villacerf-en ekhentzera nahi ala ez, bere aldian
ikusi den bezala, eta haren lekuan Mansart-en ezartzera. Bere ofizioan ezjakina zen. De Coste, haren koinatak, lehen eraikuntzari egin baitzuen,
etzakien hark baino gehiago. Planak, marrazkiak, argiak eraikuntzetako
marrazkilari baten ganik hartzen zituzten, L’Assurance izenekoa, eta ahal
bezenbat giltza-pean zatxikatena.
Mansart-en trebea Erregeren sar-araztea zen, iduriz ezteus batzuen
bidez, langai azkar eta luze batzuetan, eta hari plano osatu gabeko batzuen
erakustea, bereziki bere baratzetako, ber-berek erhia behar zen lekuan
ezar-araz zezoketenak. Orduan Mansart-ek bazion goratik berak etzuela
behin ere Erregek erakusten zaukona aurkituko, miresmenetan
zapartatzen zen, haren ondoan ikasle bat baizik etzela aithortzen zuen, eta
horrela nahi zuenera eror-arazten zuen, Errege hortaz den gutienik jelostu
gabe. Bere planekin gabinetetara sartzeko bidea egina zuen, eta apurka
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apurka guzietarakoa eta orotan, eta ordu oroz, planik gabe ere eta bere
ofiziotik erraiteko deusik. Ordu hetsi horietan solasaldietan barne izaitera
heldu zen; Errege jarri zuen hari berriez eta edozein gaiez mintzatzera;
zenbait aldiz galdeak menturatzen zituen; baina bazakien orduaren
hautatzen; Errege osoki ezagutzen zuen, eta etzuen noiz etxekotu eta noiz
gibelerat egon hutsik egiten. Ibilaldietan barne izaite horren zati batzu
erakutsi zituen zer ahal zuen sendi-arazteko. Etzen hortaz behar baino
gehiago baliatu nehori gaizkirik egiterano, baina haren gaitzitzea lanjeros
izanen zen. Horrela aipamen bat irabazi zuen menperatu zituena ez
bakarrik jaunak eta odoleko printzeak, baina ere hari behatzen zuten
baxtart eta minixtroetarano, eta barneko nerabe nagusienetarano. Bera
nor zen ez ahatziz alabainan, gelditua zizakon ikustategabeak
irriegingarriki ausart egiten zuen. Frantziako seme bat hartzen zuen
ukondotik, eta odoleko printze bati soingainean joiten: goga daiteke
bertzekin nola ari zen.
Erregek, eri ziren gortelariek Fagon-i ez hel egitea eta orotan haren
menean jartzea biziki gaizki baitzizakon, ahulezia bera zuen Mansartendako, eta eraikuntza edo baratze egiten ari zenari gaitzespide handia
izanen zizakon, Mansart-en eskuetara ez joaitea hau ere hortara oso-osoa
emana baitzen; baina etzen antzeduna. Zubi bat egin zuen Moulins-en,
hara joan zen aldi andana batez. Uste ukan zuen azkarrez lan-nagusi bat
zela, espantu egitea laket zizakon. Bururatua izan zenetik lauzpabortz
ilabeteren buruan, Charlus, Lévi-ko dukearen aita, Erregeren jeikitzera
ethorri zen, Moulins ondoko bere lurretarik heldu zela, eta probinziako
ordezkari jeneral izanki. Gizon izpiritukoa zen, guti askietsia, eta gogotik
pikokaria. Mansart-ek, han baitzen, nahi ukan zuen bere burua lauda-arazi,
zubiaz mintzatu zizakon, eta berehala Errege othoiztu zuen haren berri
galda zezan. Charlus-ek etzion hitzik. Erregek, solasaldian etzela sartzen
ikusiz, galdegin zituen Moulins-ko zubiaren berriak. “Jauna, ihardetsi zuen
hotz-hotza Charlus-ek, joan denaz geroztik eztut batere, baina uste dut
oraikoan Nantes-ra heldua dela. - Nola! erran zuen Erregek, nortaz
mintzo nizala uste duzu? Moulins-ko zubiaz da. - Ba, Jauna, ihardetsi zuen
Charlus-ek bere hartan zagola, Moulins-ko zubia da abiatu nizan bezperan
oso-osoa jalgi, eta bapatez, eta urari beheiti joan.” Errege ‘ta Mansart bat
bertzea bezain ustegabetuak gertatu ziren, eta gortelaria itzultzen irri
egiteko. Gauza zuzen-zuzena egia zen. Blois-ko zubiak, Mansart-ek
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zenbait dembora lehenago eraikia, joko bera egina zaukon.
Mugagabekoa irabazten zuen lanetan, merkatuetan eta
eraikuntzetan egiten zen guzian, hautan nagusi oso baitzen, eta halako
larderian nun ezpaitzen langilerik, ez lan buruzagirik, ez eraikuntzetan
ehor mintzatzera ez den gutienik higitzera menturatuko zenik. Gosturik
batere ezpaitzuen, ez eta Erregek ere, ehoiz ezta egin deus ederrik, ez
errextasunekorik ere, neurrigabeko gastuekin. Monseigneur-ek etzuen
gehiago baliatu nahi ukan Meudon-go, ohartu baitzen azkenean, norbaitek
lagundurik, gaitzeko lanetara abia-arazi nahi zuela. Erregek, esker onak
zor zauzkolarik Monseigneur-i eta gaitzak Mansart-i, ahal zuen guzia egin
zuen aldiz haien akomeatzeko, gastu hortan ohi ez bezala ainitzez sartu
nahi ukaiterano. Monseigneur gaitzitua zen enganatutzat hartua izanik, eta
desenkusatu zen. Du Mont-en ganik dut gauza hori jakin, beti hortaz
haserrean baitzagon. Versailles-ko kapera eder hori, esku-lan eta
aphaindurendako, hanbat miliun eta urte gosta duena, hain gaizki arautua,
ehorztoki bat dirudiela gainetik eta jauregia lehertu nahi duela, ezta
horrela falsukeriaz baizik egina izana. Mansart-ek etzituen izariak arautu
galerietako baizik, Erregek etzuelakotz abantzu behin ere beherera joan
behar, eta egin zuen hortako jauregiaren gainetik goititze ezin itsusiago
hori moldegaizkeria horren bidez jauregi guziaren estaia batez goititzera
bortxatzeko; eta ethorri zen gerla izan ezpalitz, eginen zen, orduan hil
baitzen. Sabeleko min batek ereman zuen hamabi oren barne eta mundua
ainitz mintza-arazi. Fagon-ek, eskuetan hartu baitzuen eta aski alaiki
kondenatu, etzituen ezer beroren hari emaitera utzi. Bazkari batean
hormaki eta ilhar-biribil soberaz hila zelako estakurua eman zuen, eta
hetaz gozatzen zen, ziola, bertze baratzeki berriez, Erregek hetarik jan
aitzin.
(…)
Mansart hil orduko Erregek igorri zuen Pontchartrain-en bila, eta
huni manatu berahala zigiluak ezar zitzan orotan Marly-n, Versailles-en,
Parisen, eta ahal ziren artha guziak har deus eremana izan ahal etzadin. Bi
oren berantago berriz haren bila igorri zuen manu beren berritzeko eta
emanak zituenen jakiteko. Biharamunean ebiakoitzean, ostaroko 11-an,
kanzelaria ohi bezala dirutzetako konseilura jinik, Erregek hortaz
galdekatu zuen, eta manatu zaukon bere minixteritzaren gain har zezan
ororen iragaitea azken zuzentasunean eta begirantzan. Ustegabea handia
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izan zen Errege hain arin ikusiz fagore hanbat handi eta luzeak
atseginaren eta errextasunaren berarenak sendikor egin behar zuen galtze
hain handian, omore gaitzik batere gabe, ez eta izaera hertsakorrik, bere
minixtroen eta iduriz fagoratuenen hiltzean atsedena hatzeman-arazia
zaukotelarik. Etzen deus aurkitu zigiluen ekhentzean. Zerbitzu egina eta
eginbidetsua zen, eta, erran dutan bezala, bere burua ezagutuz. Baina
arruntasunak, zuen izpiritu guziaren gatik, eta hari darraikon
etxekotasunak ezteusko gizon baten baitan, fagoreak andeatua, egina
zuten haren baitan ozarreriazko nahasketa bat hartaz urrikitan izaitea
debekatu zuena.
Orléans-ko dukea Espainiako armadan
1. Atheraldi gordin bat
Orléans-ko duke Jauna uste ukana zuen baino luzazago gelditua
zen Madrilen. Ezer ez antolaturik mota guzietan, ororen eskasa,
axolagabea handiago oraino. Horien ordaintzeko bideak aurkitu behar
izan ziren, eta etzen gauza errexa; horrek zaukon egonaldia luzatu. Parisen
hortaz baliatu ziren erreginaz amoratua zelako omenaren ibil-arazteko.
Duke Jauna, bere egitekogabeaz eta Orléans-ko duke Jaunak hartzen ari
zuen aipamenaz errabian, Dukesa Anderea, elgarrekin sobera ontsa izanik
hastiatzen zuena, bilakatu ziren omen horren barreatzale gortean eta
hirian, probinzietara eta atzerrietara hedatu zena, Espainiara salbu, han
ezpaitzen aipatu ere etzuelakotz ez egiarik ez itxurarik. Orléans-ko duke
Jaunak bazuen han zer egin seriosagorik, eta ailitz gutiago hunkia gauza
behar-beharrenetan eragozpenen aurkitzeaz, edo bihotz-minak mihiaren
hobeki menperatzera utzi balu! Arrats batez egun osoa lanean eman-eta,
bertzerik ezpaitzuen ethorriz geroz egiten, antolamendu baitezpadakoen
guzietako axolagabe ezin handiagori atherabide bila gerlaldian sartzeko eta
han zerbaiten egiteko, mahian jarri zen jaun español eta bere inguruko
Frantzes batzuekin, oro gobernatzen zuen, eta gerlaldiari buruzko gauza
den gutienari gogoa emana etzuen Orzini-ko Anderearen gainera erortzen
zen khexuaz dena hartua. Auharia alaitu zen eta soberaxko. Orléans-ko
duke Jaunak, arnoaz apur bat hartua eta beti khexu-khexua, hartu zuen
baso bat, eta kompainari behatuz (hoin gordin izaiteaz desenkusatzen niz,
baina hitza ezin gordea da): “Jaunak, erran zeen, badakartzuet alukapitainaren eta alu-lotenantaren osagarria.” Solasak gomiten asmamena
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hartu zuen; nehor alta, ez printzea bera ere, etzen hortan hedatzera
menturatu, baina irriak hartu zuen bakotxa eta politika gainditu zuen.
Osagarriari ihardetsi zen, hitzak errepikatu gabe bizkitartean, eta
eskandala bitxia izan zen.
Oren-erdi bat ondotik gehien-gehienean, Orziniko Anderea-ri
errana izan zen. Senditu zuen bada hura zela lotenanta eta Maintenon-go
Anderea kapitaina; eta, hortaz errana dutanaz orhoitzen baldin bada,
ikusiko da etzaitekeela bertzela entzun. Horra anderea haserrez erotua,
gauza hitzez hitz jakin-arazten daukola Maintenon-go Andereari, hau,
bere aldetik, sumintzen zela. Inde iræ. Behin ere eztaukote Orléans-ko
duke Jaunari barkatu, eta ikusi dugu zein gutik egin duen eztutela
hondamenera eror-arazi. Horrek zuen ere anderea gehienik xixtatu, ikusiz
egin zituen artha guziekin zerbitzuko hutsek zutela hoin atheraldi
bortitzera ekharri, eta, hitz bakar batez, haren politika guzia agertzen
zuena ezin ezaba zaitekeen irrigarritasun batean. Ordutik printze hori
galduko zutela zin egin zuten. Erran daiteke doi-doiatik athera zela; baina,
lanjer hortarik jalgi-eta, ethen gabe jasan zuen, Erregeren gainerateko bizi
guzian, eta heriotzerano, zenbat Maintenon-go Anderea etsai amorratua
eta gaixtoa izan zizakon, sortu zauzkon gaizkiegin mota guziez. Mira izan
zen oraino nola etzen hortarik erori; baina ez ttipiagoa haren lerroko
printze baten hartara hertsatzen jakin zuen izaera bitxi eta trixtea, eragina
ukan baitu haren gainerateko bizian ere. Etzen luzaz egon hari buruz
Orzini-ko Anderearen aldatzeari ohartzeko, horrek ezpaitzituen hobetu
haren eskuetan gero hondatzen ikusi nahiko zituen egitekoak. Badira ezin
akomea daitezkeen gauzak, eta aithortu behar da hitz izigarri hori gaingainetik mota hortakoa zela. Orléans-ko duke Jaunak etzuen beraz
gehiago gogoan atxiki, eta bere bide ohituan aitzina joan zen beti. Urrikitu
ahal izan denez ere eztakit, hortako zenbat arrazoin ukan badu ere, hain
zizakon atsegingarri; eta geroztik ezin egonean ezarri nau aldi bat baino
gehiagotan, gogo guziaz irri egiten zuela. Sendi nituen horren hazta guzia
eta ondorio bortitzak oro; eta bizkitartean gehienik zimikatzen ninduena,
erasiatzen nuen aldi berean, enindagokeela ni ere irri egin gabe zen, hain
zen Pirene haraindi eta hunaindiko gobernamenduaren irrigarritasun
handi eta hilkor hura bi hitzez argiki aurdikia eta atsegingarriki errana.
2. Gerlako nekeak
Azkenean Orléans-ko duke Jaunak gerlaldian sartzeko behar zuena
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aurkitu zuen, baina aldian hamabortz egunen bizipide segurtatu baino
gehiagokorik behin ere ikusi gabe, eta ez ere beti. Ekhain hastapenean
Ginestar-ko kampamendua hartu zuen, eta handik Gaetano, ordezkari
jenerala, igorri, hirur mila gizon oinezkoekin eta zortzi ehun zaldiekin,
Falcete-tik, Ginestar-tik bortz lekoatan, hamabi ehun oinezko, lau ehun
zaldi eta mila mikaleten ekhentzera. Ustegabetuak izan ziren eta
mendietara ihes egin nahi ukan zuten, baina hain hurbildik jarraikiak izan
ziren, nun zaldizkoeria laurhazkan ihesi joan baitzen, bortz ehun gizon hil
baitzezteeten, eta hartu, bortz ehun gizon presonerren gainera, ainitz
aitzindari, hornimendu guziak eta harmaeria guziak. Don Josep Vallejo-k,
kampamendu beretik berezia Tortosatik Tarragonarako bidean, leku
batean bildua zen herrialdeko abereria guziaren zaintzaleak aurdiki zituen,
gibeleratekoan lotu zizazkon mikalet guziak garhaitu, eta mila idi eta sei
mila atzar ekharri, Orléans-ko duke Jaunak troperi banakatu zezteenak.
Ekhen-arazi zituen oraino hetarik ainitz presoner ekharri zauzkoten
bertze gune ttipi batzu. Ainitz presoner egin zuen ere Tortosako ondoan,
irinak eta haragi gazituak hara zeramatzaten bortz untzixka hartu, eta
hiriaz jabetu zen ekhainaren 12-an.
Bi zubi ezarriak zituen Ebroan, bat hiriaren gainaldean, bertzea
beherean. Bederatzi batailun, bi zaldunalde eta bi mila mikaletez hornitua
zen. Lezoina idekia izan zen 21-tik 22-rako gauan musket tiro erditan.
Leihorrak, abantzu guzia harrokaz, neke handia eman zuen, janariek biziki
gehiago. D’Asfeld-ek, biziki berantago Frantziako marexal izan denak,
gerlako gizonaren egintza handiak egin zituen han, eta bizipideko artha
handiak hartu. Entzuna dut Orléans-ko duke Jaunari erraiten hura gabe
etzela nehoiz burura helduko, eta izan zaitekeen armadako intendant
hoberena zela. Artilleriak eta jeinueriak hain gaizki zuten Orléans-ko duke
Jauna zerbitzatu, nun behar ukan baitzituen bi gauza hain nagusi horiek
bere gain hartu, ainitz goganbehar eta neke emaiten zaukotela. Zubietarik
bat hautsi zen; ez untzixkarik, ez taularik, ez sokarik; orok orotan huts
egiten zuen. Zubi horren antolatzeak, ephearen eta khexuaren gainetik,
mugagabeko nekeak gosta zizazkon printze horri eta azkenean
bururatzera heldu zen. Uztaileko 9-tik 10-erako gauan, bide estalian jarri
ziren. Setiatuek biziki bihoztunki zaindu zuten, eta gero atheraldi bat egin
setiatzalen handik ekhentzeko, baina hauek gibelera igorri zituzten.
Biharamunean amor eman zuten atheak utziz, laur egun berantago
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joaitekotan, eta Barzelonara eremanak izaiteko. Arcès-ko gaztelua
Balenziako erresuman utz-arazi zuten aldi berean, goganbehar ainitz
emaiten zuen mikaleten geriza-leku bat baitzen. Han zituzten soldadoen
nunbait han erdia galdu zuten, eta Orléans-ko duke Jaunak sei ehun bat
gizon, eta ezagunik ehor ezpazen Monchamp, bere kampo-laguna,
Erregek Espainiako erregeri Italiara igorri zauzkon sei kampo-lagunetarik
bat, haren begiratzeko, orduan aipatua dutan zimarkua agertua izan
zenean. Galtzea izan zen, Monchamp horrena, molde orotan. Lambert,
Orléans-ko duke Jaunaren mezuz, ethorri zen Erregeri berri on horren
jakin-araztera, hanbat gehiago gozatua izan baitzen nun Orléans-ko duke
Jaunak ahal diren neke guzier gain egina baitzeen. Estremaduran, ez
bertze ehon Espainian, etzen ohargarririk jeus gertatu. Orléans-ko duke
Jaunak ukan zuen Staremberg-en hertsatzeko, baztertzeko eta bultzatzeko
ere loria gerlaldi horren ondarreko, nahiz hau baino ahulago. Baina errana
zen urte bakoitza Espainiarendako zorigaitzekoa izanen zela, eta, zuhatz
azkar bat erroetarik higatua iduri, adar gotorrenak gostako zizazkola bat
bertzearen ondotik.
Luis XIX-garrenak Boufflers-ko marexala sariztatzen du,
Flandre-ko gudu zorigaitzekoetan egin duen guziko
Erregek mezua igorria zaukon Boufflers-ko marexalari, Douai-ra,
itzul zadin lehi-arazteko. Negilaren 15-eko igandean ethorri zen,
Vendôme-ko dukearen biharamunean, hau gizandi alegiazko eta
alderdikoa, beretarik bakar batek ere hala zela uste ukan gabe; bertzea,
gizandi berak nahi ukan gabe, Frantzesen eta hauen etsaien beren aithor
publikoaz. Nehoiz etzuen gizon batek irabaz-besta hobeki merexitu, ez
eta, lañotasun behakorrago batekin, baina xoilenarekin, horren iduria
zukeen guzia baztertu. Emaztea aitzinera joan zizakon goizean berean,
Paristik zenbait lekoatan, han bazkaltzerat ereman zuen atheak hetsirik,
ethorria zela jakina izan gabe, eta hortik Versailles-ra gauaz, bera egoitzara
zuzen eta giltza-pean.
Berehala mezu igorri zaukon Harcourt-ko dukeari, zaintzalen
kapitainen kartierrera, othoizten zuela Erregeri erran-araz zezon ethorria
zela, eta gur egitera joaiteko orduaren beha zagola. Erregek, Vendôme-ko
dukearen entzunaldia ordu berean bururaturik, erran-arazi zaukon
berehala haren ikustera ethor zadin Maintenon-go Anderearen egoitzara.
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Athea idekitzen ikusiz, Errege aitzinera joan zizakon, eta athean berean
hertsiki besarkatu zuen bizpahirur aldiz, esker gozagarrienak eman
zauzkon eta laudorioz bete zuen. Anarte horietan, gambaran aitzinatuak
ziren, athea hetsia izana zen, eta Maintenon-go Anderea jina zen
marexalaren gorestera, Erregeri jarraikitzen baitzizakon, eta hunek
berehala, haren gana itzuliz, erran zaukon “hain handizki merexiturik
beraren eta Estatuaren ganik, saria haren hautuan ezartzen zuela.”
Boufflers errespetuetan urtu zen, eta ihardetsi zuen askiestezko ezaugarri
hoin handiek sariztatzen zutela ez bakarrik uste ukan zezakeenaren, baina
nahi zuenaren ere gainetik. Erregek hertsatu zuen nahi zuen guzia galda
zezon, eta ordu hartan berean ukanen zuela segur izan zadin; eta marexala
beti lañotasun berean gelditua. Errege berriz hasi zizakon galda zezan,
beraren eta familarendako, gutizia zukeen guzia, eta marexala egon zen
bere hartan haren oneziez eta estimuaz handizkiegi ordaindua zela
aurkituz. “Oi bada! jaun marexala, erran zaukon azkenean Erregek, ezer
galdegin nahi eztuzunaz geroz, gogoan zer ukan dutan erranen dautzut,
oraino zerbait gainera dezadan, askiets zaitzan guziari gogoa aski eman
ezpadut: pare egiten zitut, Flandre-ko gobernamenduaren iraupena
emaiten dautzut zure semearendako, eta bademazkitzut gambarako lehen
aitoren-semen sartzeak.” Semeak etzuen oraino hamar edo hameka urte
baizik. Marexala aurdiki zen Erregeren belhaunetara, haren garaziez
esperanza guzien gainetik betea; ukan zuen ere ordu hortan berean
semearendako Lille-ko gobernamendu bereziaren lan-sarien iraupena.
Guzia batean badoa ehun mila libera arrandaz goiti.
Hirur garazia horiek, hanbat merezituak, bakarrak ziren orduan,
bakoitza bere motan. Marexala gehienik hunkitu zuena, nahiz guziek
hunki zuten izan behar zuen heinean, lehenbizikoa izan zen.
*
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III
Urte gaitzak
(1709-1711)
1709
La Châtre-en eroaldia komedian
Urtarrilaren 17-ko ortzegunean, behargabe bat gertatu zizakon La
Châtre-ri Versailles-en komedian, aitzineko bertze batzu jakin-arazi
baitzituen. Ethorkiko gizon bat zen, biziki ontsa egina, hala zela ezagunarazten zuena, Humières-ko marexalsaren anaiaren semea, biziki gizon
zuzena, bihoztuna, ezin gehiago ospe nahia, azkarki mundukoa eta bere
bizi guzian maitale eta galant izana. Ordezkari jenerala zen, baina izpiritu
izpirik eta gerlako antzerik gabea, ez eta bertze edozein gauzako. Ibilarak
jitez oldartsuak zituen, apurka apurka berrhetu zizazkonak, aldi nardagarri
batzuetara ereman baitzuten. Arrats hartan, komediaren erdian, horra
bapatez etsaiak ikusten dituela asmatzen, oihuz hasten, manatzen, eskuan
ezpataren hartzen, eta komediarien eta kompainiaren gainean itzulikatzen.
La Vallière-ek, aski hurbil gertatu baitzizakon, hartu zuen gerritik, bera
aldixartzera zoala sinets-arazi zaukon, eta ereman zezan othoiztu. Joko
horren bidez, antzokitik athera-arazi zuen, baina beti etsaier oldartu nahiz.
Monseigneur eta gorte guziaren aitzinean horrek harrabots handia egin
zuen.
Bertzerik ere jakin zen gero. Lehenbiziko aldi gaitzetarik bat
Conti-ko printze Jaunaren etxean gertatu zizakon, hunek hezueria zuen,
Parisen, eta sutondoan zagon kadera luze batean, baina khebidetik aski
urrun, eta oinak lurrean ezin ezarriz. Ustegabeak egin zuen ephe zenbaiten
buruan La Châtre gelditu zela Conti-ko printze Jaunarekin bakarrik. Aldi
gaitzak hartu zuen, eta beti etsaiak zituen ikusten eta haier oldartu nahi.
Horra bapatez oihuka hasten dela, ezpata eskuan hartzen eta kaderer eta
haizolbeari jazartzen. Conti-ko printze Jauna, ezpaitzagon holako baten
beha, ezin gehiago ustegabetua, mintzatu nahi izan zizakon. Hura beti
oihuz: “Horra nun diren! eni! habil hemen!” eta bertze holako, eta beti
punta ukaldika eta ezpatatzen. Conti-ko printze Jauna beldurrez urtzen,
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urrunegi baitzen bai xilintxaren joiteko bai su-pala ala pinxeten hartzeko,
eta noiz nahi etsaitzat hartua izaitearen beha eta gainera jauzten noiz
ikusiko zuen. Berak aithortuaz ehoiz etzuen gizon batek hoin oren
laurden gaixtorik iragan; azkenean norbait sartu zen La Châtre hatzeman
zuena eta bere baitara itzul-arazi. Ezpata maginan sartu eta athera joan
zen. Conti-ko printze Jaunak segeretua galdegin zuen eta zuzen atxiki;
baina sartua zen mutileriari manatu zaukon etzezaten nehoiz utz La
Châtre-kin bakarrik. Biharamunean igorri zuen Humières-ko dukeari hitz
bat erran ahal zezon galdegitera, hezueria zuela bazakiela bada, eta ezin
zaitekeela athera. Bere gertaldia erran zaukon, haren ahaide hurbilenari
bezala, La Châtre-ko Andereari jakin-arazteko, gauza segeretuan geldituko
zela segurtatzeko eta zer egin behar zen elgarren artean ikusteko. Bertze
ainitz ukan zuen geroztik beti itxura galdu, haserretu, nahasi batekin, bere
ganik urrun-arazten zuena, baina atxiki zuena, eta mundutik batere
baztertu etzuena ez eta ere gortetik.
Tellier jesuista Erregeren kofesari
Aita Tellier-ek, orduan (jesuisten) probinziala Parisen, ukan zuen
duke bien baimena; hauen erranean Erregek hautatu zuen, eta hautu hori
ezin argitua izan zen, mota berean biziki gutiagoren gatik, A. Le Comte
Burgoñako dukesa Andereari ekhendua zaukon printze horren beraren
ganik, baitzuen zenbait urte hunen kofesari zela, eta azkarki haren eta
gorte guziaren gostukoa, eta Erromara joan-arazi baitzuen jesuistek bere
antze eta indar guziarekin ukaldia baztertu ahal ukan gabe. Kofesariaren
hautatzeko bilkurak ilabete bat iraun zuen, A. La Chaise hil zen
urtarrilaren 20-tik, A. Tellier izendatua izan zen otsailaren 21-a arteo.
Aitzinekoa bezala Monseigneur-en kofesari ere izan zen, zama ontsa
dorpea printze horren adinean (…)
A. Tellier etzen Erregez batere ezaguna; etzaukon izena ikasia La
Chaise-ko Aitak bere ondoriotasuneko gai zirenez egina zuen borzpasei
jesuisten zerrenda batean baizik. Lagundiako mail guzietarik iragana zen,
erakasle, theologari, erretore, probinzial, idazle. Konfuziuzen eta Xinako
zeremonien zaintzeaz kargatua izana zen, hauen auzian alde izana zen,
hortaz liburu bat egina zuen bere eta bere lagunen gainera ondorio bitxiak
eror-arazter zituena, eta, Erroman azpi-joko eta egin ahalaren bortxaz,
bahitua izan etzena; hortaz dut errana A. Le Comte-ek baino gaizkiago
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egina zuela, eta ustegabekoa dela akats horren gatik nola izana den
Erregeren kofesari.
Etzen gutiago suharra molinismoan, bertze gogoeta mota ororen
aurdikitzean, bere lagundiako sineskai guzien ezartzean horien kontrakoak
eta betidanik Elizan onhartuak eta erakatsiak ziren guzien ondarren
gainean. Erakaspen horietan hazia, lagundiako segeretu guzietan onhartua
hunek ezaguna zaukon jeinuari esker, etzen bizi izana hor sartu zenetik
ekhai horietaz eta horien aitzina-arazteko barnean gertatuetaz baizik,
hortara heltzeko gutiziaz, helburu hortaratzeko ezer haizu etzenik eta
abiatu behar etzenik etzelako gogoaz. Zuen gogo idorra, burutia, etengabe
eginbideari emana, bertze gostu edozeinik gabe, libertitze ororen, lagungo
ororen, jostagailu ororen etsaia zen, eta bere lagunkidekin hartzeko ere
ahalik gabea, eta hetarik bati ere behatzen etzuena gogoan zuena bera osoosoa hartzen zuenari emana zen neurrian baizik. Gauza hori bere alderdi
guzietan bere baitakoena bilakatua zizakon, eta hanbat egiteko bakarra,
nun ezpaitzen behin ere lanari eta axolatzeari emana izana horri
zoakonean baizik, ezin unhatua batean eta bertzean. Hortan akomeatze
oro, antolamendu oro hastiagarri zizakon, etzuen bortxaz baizik jasaiten
edo bere helburuetara segurrago joaiteko arrazoinez. Gai hortan xede
hortara etzoan guzia gaizki izigarria zizakon eta ahulezia ahalgegarria.
Bizi gogorra zuen gostuz eta ohiduraz, lan jarraikia eta etengabea
baizik etzuen ezagutzen; berdin nahi zuen bertzen ganik ikustaterik batere
gabe, eta behar zela etzezakeen onhar. Burua et osagarria burdinazkoak
zituen, eginara hala zuen ere, jitea abrea eta oiesa. Bere lagundiaren
legetan eta politikan urtua, jitez zuen idorra hetara malgu zezakeen
bezenbat, barnetik falsua zen, enganatzalea, mila itzuli-mitzulien azpian
gordea, eta bere burua agertu ahal zuenean eta hartaz beldurr-arazi, deusik
eman gabe, hitzeman aitortuenez trufatuz atxikitzea balio etzizakonean,
eta hartuak zituztener abreki jaukituz. Gizon laztagarria zen hondamenera
baino gutiagora etzoana, estalirik ala agerian, eta, larderiara heldu-eta,
batere gorde etzena.
Izanara hortan, hel ezina jesuister berer, jite bereko laurzpabortzer
ezpada, bertzendako izigarri bilakatu zen; eta lauzpabortz horiek berak
etzizazkon ikaran baizik hurbiltzen, eta ezaren erraitera neurri handiak
hartuz baizik menturatzen, eta xedean zuenak nahi zuenetik urruntzen
zuela erakutsiz baizik, xede hori lagundiaren, hunen sineskaien, legen
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erreinu tiranikoa baitzen, eta ez bakarrik horien kontrakoa zen guziaren,
baina uzte itsutu baterano horien menean jarriko etzen guziaren errotik
barreatzea.
Ephe bakar batez ezerek hausten etzuen abrekeria horren
mirazkoena, bere buruarendako nehoiz etzuela deus nahi ukan da, etzuela
ez jendakiarik ez adixkiderik, gaizkile jaioa zela, zerbitzu egiteko atsegin
mota edozeinez hunkia izan gabe, jendearen arruntenetik zela eta batere
etzuela gordetzen; bortitza jesuista zuhurrener beldur egiterano, eta
jesuista gehiener eta suharrener, bertze aldi batez haiza-arazterano aurdik
elitzan beldurrez.
Itxurak etzaukon gutiagokorik deus hitzemaiten, eta hitza zuzen
atxiki zaukon; oihan baten izkinan izituko zuen. Aurpegia iluna zuen,
falsua, laztagarria; begiak sutan, gaixto, azkarki makur: ikusten zenean
bazen joa izaitekoa.
Soin eta gogo bere lagundiari emanak zauzkon, haren mixterio
barnatuenez baizik hazia etzen, eta zuen jeinu eta ethorkiarekin, bizia
erakaspen hortan murgildurik eremana zuen gizonaren marrazki zuzen eta
egiazko hori ikusiz, ezta ustegabekorik gainerateko orotan arrunta eta
harritzeko jakingabea baldin bazen, ozarra, beldurgabea, jazarlea,
mundurik, ez neurririk, ez mailik, ez artha hartzerik, ez nehor ere
ezagutzen etzuena, eta bere helburuetara heltzeko bide guziak on
zizazkona. Lagundiaren legetan eta politikan hobetzea Erroman bururatua
zuen, han zuen jitezko suhar eta gogortasunaren gatik laster behar ukan
baitzuten Frantziarat itzul-arazi, haren liburu bahituak Erroman egin zuen
harrabotsa gertatu zenean.
Errege bere gabinetetan ikusi zuen lehen aldian, haren aitzinera
emana izan ondoan, etzen zoko batean Bloin eta Fagon baizik. Fagon,
dena konkortua eta bere makilari zatxikola, gizonaren ikusaldi eta
aurpegien, haren gur eta hitzen ikertzen ari zen. Erregek galdegin zaukon
Le Tellier Jaunen ahaide zenez. Aita urtu zen: “Ni, Jauna, ihardetsi zuen;
Normandia behereko laborari gaizo bat niz, aita han etxetiar baitzen.”
Fagon, hari beha zagola deusen ez galtzerano, Bloin-ren gana itzuli zen,
eta huni so egiteko indar eginez: “Jauna, erran zaukon jesuista erakutsiz,
zer gaitzeko …!” eta soingainak goitituz berriz makilari bermatu zen.
Gertatu zen kofesari batez hoin aburu bitxian hutsik etzuela egin. Hunek
bazituen leku hortaz lotsatzen zen, eta hortara bere burua lagundiari
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obeditzeko baizik bortxatzera utz-arazi etzuen gizon baten sino guziak, ez
erraiteko azpikeriazko ziminokeriak.
Kofesari berri hortan hedatu niz horren ganik athera direlakotz
Eliza, Estatua, dotrina eta mail orotako hainbertze jende on haien azpian
gaur-egun oraino auhenetan dauden ekaitz ezin sinetsiak, eta ukan baitut
gorteko edozein gizonek baino jende lazkarri horren ezagutza zuzen eta
bereziagoa.
Aitamek jesuisten eskuetan ezarri ninduten erlisionera moldatzeko,
eta biziki zorionekin hautatu zuten; ezen, horietaz zer ere argitaratzen
baita, ezta uste izan behar etzeela han edo hemen jende biziki saindu eta
argiturik aurkitzen. Gelditu nintzan beraz ezarria ninduten lekuan, baina
hel egina naukonaz bertze batekin harremanik gabe; hark zuen lehenik
urtean aldi bat baino gehiagotan haien ikastetxean munduko jende batzuer
emaiten zezteeten erretira-aldietaz artha hartzea. Izena A. Sanadon zuen,
eta bere ofizioak ezartzen zuen baitezpada goragokoekin harremanetan,
eta beraz A. Tellier-ekin, probinziala, kofesaritzat hautatua izan zenean. A.
Tellier horrek, bere jitez eta ohidura ohilaz, etzuen nahi ukan huts egin
etzezakeena baizik ikusi. Jiteari lotu zizakon ere politika, Erregeri gehiago
bakartia agertzeko, egiazki libroago izaiteko eta ikustate eta galdeer hobeki
ihes egiteko.
Azkarki ustegabetua izan nintzan minixteritza hori - hala baitzen
zin-zinez, eta bertzetarik biziki berex - ukan zuenetik hamabortz egun edo
hirur asteren buruan, A. Sanadon ethorri zizatanean erraitera eni
presentatua izan nahi zuela, haren hitzak ziren eta A. Tellier-enak
biharamunean ekarri zautanean. Enuen behin ere ikusia, eta komplimendu
egiten enindakon izana ez eta enuen hortara igorria ere; hetaz lehertu
ninduen, eta bururatu batzuetan ene ikustera jiteko baimena, eta bihotz
onez har nezan garazia eskatuz. Bi hitzez hau da: enekin nahi zuela
harremanetan sartu; eta nik, mesfida bainintzan, eta ezpainuen hartaz zer
egin familian Elizako nehor ez ukanez, eder ukan nuen ahal bezenbat
jendetasunekin baztertzea, bortxatua izan nintzan. Ikusaldiak berrhetu
zituen, gobernuko gauzez mintzatu zizatan, aholku galdegin, eta garbiki
erraiteko, lastiman ezarri ara gaixtoz gibelerat igorri, eta harekin
egitekoetan sartu beldurrez. Bortxazko lotura horrek, enaukola deusik
egin gabe baizik ihardesten, Erregeren heriotzerano iraun zuen; gauza
ainitz ikasi zautan bakoitza bere aldian aurkituko direnak.
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Ene berri galdegina zukeen arauez A. Sanadon-i eta hunek ikasia
zaukokeen ene elhaidetasun mina Chevreuse-ko eta Beauvilliers-ko
dukekin, behar bada Burgoñako duke Jaunarekin nuen eta orduan biziki
barna gordea zena, eta Orléans-ko duke Jaunarekilakoa. Egia zen
ordukotz azkarki aitzinatua nintzala, baina saski-pean, eta nahiz
aspaldidanik sartzen nintzan gauza gotor ainitzetan, jendearen gehiena
etzen oraino hortaz osoki ohartzen.
San-Simungo eta Chevreuse-ko dukeak Estatuaren
bermoldatzeko xedetan
Bizkitartean guzia ari zen apurka apurka edo izaitekotz begien
aitzinean suntsitzen; erresuma osoki ezindua, tropak ez pagatuak, eta beti
gaizki bidatuak izaiteaz nardatuak, eta ondorioz beti zorigaitzean;
dirutzeak atherabiderik gabe, batere ez ere jeneralen eta minixtroen
gaitasunean; hautatzerik batere ez ezpazen nork noren gostura eta
azpikeriaz; ezer ez gaztigaturik, ez ikerturik ez haztaturik; ahalezin berdina
gerlaren jasaiteko eta bakera heltzeko; oro ixil, oro dilindan; ehor ez untzi
kordokatu eta erortzera zoan hari eskuz lotzera mentura zaitekeenik.
Usu jauzi egina nuen nahasmen horietara guzietara Chevreuse-ko
eta Beauvilliers-ko dukekin, eta gehiago oraino horien arrazoinetara.
Haien zuhurrak, debozioneak hausten zituzten ene auhenak ezeztatu gabe
bizkitartean. Betidanik ikusia zuten gobernu motara, eta hartan barne
zirenera jarriak baitziren, mugak emaiten nauzkon aspaldidanik gogoan
nituen erremedioetan nuen sinesteari. Hanbat hartua nindaukaten nun
urteak baitzituen paperrean ezarriak nituela, neure buruaren arintzeko eta
nihauri baliagarriak eta egin zaitezkeenak zirela phoragatzeko, hetarik jeus
ehoiz ongi hel zaitekeelako esperanzan baino gehiago. Argia etzuten ehoiz
ikusia, eta enuen ehori hitzik entzutera emana, bazkal-ondo batez,
Chevreuse-ko dukea etxera ethorri zizatalarik ordu hartan bizi nintzan
Lorges-ko marexal Jaunaren egoitzan, eta berehala igan ene gabineta han
egiten nuen arte-barne khebidedun batera. Orduko izaeraz betea zen,
aipatu zautan saminki; erremedioen bilatzea aitzineratu.
Ene aldian hertsatu nuen, egin ahal zirenak bazirela uste zuenez
galdegin naukon, ez gauzak etsipenean nauzkalakotz, baina oztopoak ezin
garhaituak. Beti itxaropenean zen eta ondorioz beti urrats egin nahi zuen
gizona, urrats diot, baina bera berex. Ara horrek askiesten zaukon bere
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alderako amodioa, zuhurtzia eta politika bortxatu gabe: horrek berak
ninduen okaztatzen. Ametsetako gazteluak hastio nituen, eta deusetara hel
etzitazkeen arrazoinamenduak. Ikusten nuen gobernamendu zuhur eta
zoritsu bat orduan ezina zela orduko arauek iraunen zuteno; gauza hortan
sendi nuen edozein aldamenen ezin egina, Erregeren ohiduraren eta
Estatuko segeretarien botherea, eta begiztatzale jeneralarena ere, berea
zuela hartua zuen aburuaren gatik, eta beraz ezin mugatua, ez uzitua, ezin
zizakola sinets-araz konseiluan nehor bilhaun zela osoki phoroga
etzezakeenik onhar ahal zezan, ez eta nehor berririk ere, dirutzetako
konseiluaren buruzagia bakarrik salbu, jeus ezpaitzen hunen menean.
Hortaz aspaldi egina nuena beraz, neure buruaren askieste bakarreko,
ilhunbetara kondenatua nuen, eta Platon-en errepublika bezala hartua.
Ene ustegabea handia izan zen beraz, Chevreuse-ko Jauna, gogoa
enekin gero’ta gehiago idekiz, hasi zizatalarik ukanak nituen gogamen
beren zabaltzen. Mintzatzea maite zuen eta ongi mintzo zen,
zuzentasunekin, zorrozki eta hautuz. Biziki maite zen ere haren entzutea.
Entzun nuen beraz horietarik beti hura eta Beauvilliers-ko Jauna hain
urrun uste ukanak nituen ene gogoeten, xedearen, egin-nahiaren haren
baitan ikusteak emaiten zautan oharpen guziarekin, horien argitzetik
haiekin neure burua ontsa begiratua bainuen zer bazen ere hetan nuen
konfienxia betea, eta haiena nitan, ohi zuten eta sinestera itzulia
zizeenaren bekoz beko joitea debalde zela bainadukan, eta gainera
Erregerekin nehoiz zer nahi denera heltzeko iduripenik gabe. Chevreuseko Jauna luzaz mintzatu zen, xedatua zuena zabaldu zuen, eta nihauren
guzia erran zautan hain gauza guti eskasekin, eta hain balio gutikoak, nun
balditua gelditu bainintzan.
Azkenean, ene ustegabetze ezin handiagori ohartu zen; nahi ukan
ninduen ene aldian aitzineratzen zuenaz mintza-arazi; eta enuen hizkin
bakarka baizik ihardesten, sendi nuen bitxian osoki sartua. Ustegabeak
hartu zuen bere aldian; ene zintzoari jarria zen, harekin gogoan nuenaren
zabaltzeari, eta, erraitera ausart banadi gure artean zen hainbertze
ezberdintasunekin, bere buruaren laudatzen, baieztatzen edo ezeztatzen
eta zuzentzen ikusteari, bi koinatek ene ganik hori jasaiten baitzuten.
Ikusten ninduen ilun, ixil, neure baitan bildua. “Baina mintza zaizkit bada,
erran zautan azkenean; nori aiher zira bada egun? egiaz, zozokeriak erran
dauzkitzuta?” Orduan enuen neure burua atxiki ahal ukan, eta hitzik
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erantzun gabe sakelatik gako bat atheratzen dut, jeikitzen niz, gibelean
nuen harmairu bat idekitzen dut, handik hirur kaier ttipi eskuaz idatziak
jalgitzen, eta hari eskainiz: “Ori, jauna, diot, ikusazu nundik heldu zauztan
ustegabea eta ixila;” irakurri zuen, eta berak egin nahi zuen guzi hura ikusi
eta aurkitu; enuen behien ere gizon hain estonaturik ikusi, edo izaitekotz
etziren bi gizon bat bertzearen ondotik gehiago hala izan.
Ikusi zuen aitzineratu berria zautan gobernamenduaren egitura eta
gai guzia; ikusi konseiluko lekuak hetarik zenbait ja aspaldidanik hilak
ziren izenez beteak; ikusi haien arteko lokia guzien elgarrekin arautzea, eta
konseilu bakoitzako minixtroena; ikusi lan-sarien xehetasunerano
Erregerenek egiazki zutenaren ondoan ezarria. Konseiluak hetako gaienak
uste ukanak nituenekin moldatuak nituen, jendez erran zaitekeenean
nihauri ihardesteko, eta lan-sariak ezarriak nituen gastuarenean berdin
egiteko, eta Erregek bereaz erran zezakeenaren ondoan ezartzeko.
Behakin horiek Chevreuse-ko Jauna loriatu zuten. Hautuak abantzu oro
gustatu zizazkon, eta lan-sarien elgarren ondoan emaitea ere.
Hura et ni luzaz egon ginen gure elgarren ustegabetzetik jartzen;
gero arrazoinkatu ginen, eta gehiago ginen arrazoinkatu eta are gehiago
elgarrekin osoki bat aurkitu, ezpada egitarau beraren zati guziak gehiago
barnatuak nituela eta zorrozkiago ezarriak. Othoiztu ninduen utz nezon
zenbait egunendako, astiz ikertu nahi ukan zuen. Zortzi edo hamar egun
berantago itzuli zautan. Beauvilliers-ko Jauna eta biak azkarki
arrazoinkatuak ziren hartaz elgarrekin; abantzu jeus etzuten aldatzekorik
aurkitu, eta oraino porroxka batzu, baina nekea zen egitea. Ezina iduritu
zizeen Erregerekin, beti uste ukana nuen bezala. Galdegin zautaten othoi
artharekin begira nezan, baliatuko ahal zen aroetarano, Burgoñako duke
Jaunarenak baitziren.
Ondotik ikusiko da langai hori izan zela konseiluak hartarik athera
ziren ithurburua, baina biziki moldegaitzak eta gaizki ireziak, Errege hil
zenean, Burgoñako duke Jaunaren diru-kutxan hatzemanak izanik haren
heriotzean. Gauza horiek guziak argituko dira bere aroan.
Negu laztagarria
1. Aroa eta gariak
Negua, errana dutan bezala, izigarria izana zen, eta bat hurbildu
zizakola etzen gizonetan orhoitzapenik. Hormate batek, indar berean bi
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ilabete iraun zuenak, ezarriak zituen lehenbiziko egunetan beretan urerrekak ahakalderano gogorturik, eta itsas-bazterrak orgen jasaiterano
zama pizuenak bazeramatzatela handik. Gesaltze falsu batek urtu zituen
arte hortan lurra estalia zuten elhurrak; jarraiki zizakon bapateko hormate
berritze bat aitzinekoa bezain azkarra, bertze hirur astez. Bi-biak hain
bortitzak izan ziren nun Hungariako erreginaren urak, irazkin azkarrenek,
edari izpiritutsuenek botoilak hautsi baitzituzten sua bazuten gambaretako
harmairuetan, eta khebidez inguratuak, Versailles-ko jauregiko bizitegi bat
baino gehiagotan, han batzu ikusi bainituen, eta Villeroy-ko dukearen
etxean auhaltzean, haren etzan-gambara ttipian, botoilak khebideko
gainean, su handi bat bazuen eta gambararen hein berean zen haren
sukalde ttipi-ttipitik atheratzean, aitzin-gambara ttipi-ttipi bat bien artean,
hormakiak gure basoetara erortzen. Bizitegi hori bera du orai haren
semeak.
Bigarren hormate horrek oro galdu zuen. Fruitu-ondoak eihartu
ziren, etzen gelditu ez intzaurrondo, ez olibondo, ez sagarrondo, ez
mahastirik, edo hain guti nun aipatzeak ere ezpaitu balio. Bertze
zuhatzetan ainitzak suntsitu ziren, baratzeak eihartu, eta lurreko hazi
guziak. Ezin sinetsia da orotako hondamen horren lastima. Bakoitzak
begiratu zuen bere bihi zaharra. Ogia uztaren etsipenaren arauan khariotu
zen. Ernenek garagarrak berriz erein zituzten gariak izanak ziren lurretan,
eta gehienak jarraiki zizezteen. Zoritsuenak izan ziren, eta salbamendua
hori izan zen; baina poliziak nahi ukan zuen debekatu, eta berantegi
dolutu zen. Erabaki batzu agertuak izan ziren gariez: ikertzeak egin ziren,
metak bildu; igorri ziren probinzietara komisarioak iragarriak izan eta
hirur ilabete ondotik, eta egin molde horrek guziak ereman zituen gaingainerano miseria eta kharioa, Frantzian bazela bi urte osoen garia uste
zen ordu berean, den denaren hazteko, edozein uztarik gabe ere.
Jende ainitzek uste ukan zuten beraz dirutzetako jaunak gertaldi
hortaz baliatuak zirela gariez jabetzeko erresumako merkatu guzietara
barreatu ziren ararteko batzuen bidez, gero ezarri nahiko zuten prezioan
saltzeko Erregeren abantailetan, berea ahatzi gabe. Gariz bete untzi
andana biziki handia andeatu zen Loire ibaian, urerat egotzi behar izan
zirenak, Erregek erosiak zituenak, eta etzuten uste hori ttipitu, ixtripua
ezpaitzen gorde ahal izan. Segur da gariaren prezioa berdina zela
erresumako merkatu guzietan; Parisen komisario batzuek ezartzen zutela
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larderiaz, eta saltzaleak usu goititzera bortxatzen zituztela; jendearen
oihuan khariotze horrek zenbat iraunen zuen, komisario zenbaiter, eta ene
etxetik bi urratsetan zen merkatu batean, Saint-Germain-des-Près ondoan,
ihardespen aski argi hau athera zizeen: Zuek nahi bezenbat, entzutera utziz
bezala, urrikiak eta sumindurak aldi berean bultzaturik, garia Parisen
D’Argenson-en baimenez baizik sar etzadin jendeak utziko zuen
bezenbat, eta etzen bertze moldez sartzen zenik. D’Argenson, erreientzian
zigiluak eskuan ikusiko duguna, orduan poliziako ordezkari zen, eta aldi
berean Estatuko konseilari egina izan zen, polizia utzi gabe. Hertsatzearen
gogorra bururano ereman izan zen okinetan, eta erraiten dutana Frantzia
guzian berdin. Intendantek bere meneko probinzietan bazegiten
D’Argenson-ek Parisen egiten zuena; eta merkatu guzietan prezio
mugatuan saldua gertatzen etzen garia, merkatuaren bururatzeko ezarria
zen orenean, eremaiten zen bortxaz, eta urrikiak prezio ttipiagoan emanarazten zeeten hek abreki zigortuak ziren.
Maréchal, Erregeren lehen barberak, usu aipatua dutanak, ukan
zuen Erregeri gauza horren guziaren erraiteko kuraia eta zintzoa, eta
publikoak, jende komuna etzenak, eta buru hoberenek ere hortaz hartzen
zuten gogamen ilunaren gaineratzekoa. Erregek hunkia iduritu zuen,
etzaukon esker gaitzik egin Maréchal-i; baina etzen bertzelakorik izan.
2. Parlamentuak jendearen lagun
Leku batzuetan egin ziren gaitzeko metak, eta ukan ahal zen
segeretu gehienean. Etzen jeus biphilkiago debekatua zenik jendeari
emanak ziren erabakiez, eta salatzeak ere manatuak. Gizon gaizo batek
buruan harturik Desmarets-i salatze baten egitea, gogorki zigortua izan
zen. Nahasmen horietan parlamentua bildu zen gambara banaka, gero
gambara handian, bertze gambarek hautatuekin. Erabakia hartu zen
Erregeri eskainiko zizakola konseilari batzu joan ziten, probinziako
eremuan, eta bere gastuz, gari miatzearen egitera, han poliziaren ezartzera,
erabakiak hausten zituztenen zigortzera; eta gaineratuz itzuli horietako
bere burua eskaintzen zuten konseilarien zerrenda, eremuak berexiz.
Errege, gauza jakinik buruzagi lehenaren ganik, molde bitxiz haserretu
zen, parlamentuari nahi ukan zaukon erasia gogorra igorri eta auziez
baizik axola etzadin manatu. Kanzelaria etzen parlamentuak egin nahi
zuena zein gauza behar bezalakoa zen Erregeri erraitera menturatu, eta
gauza hori zenbat haren egitekoan sartzen zen, baina bermatu zen
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parlamentuak hortan erakusten zuen atxikimenduan eta errespetuan, eta
erakutsi zaukon zenbat zen eskaintzen zauzkonen onhartzeko ala
ezeztatzeko nagusi. Erregeren eztitzera etzen eztabadarik gabe heldu;
baina nahi ukan zuen baitezpada parlamentuak jakin zezan haren ganik
garietan sartzea debekatzen zaukola. Gauza konseilu betean gertatu zen,
kanzelaria han bakarrik mintzatu baitzen, bertze minixtro guziak ixiltasun
oso batean; bazakiten iduriz zer goga, eta ezer erran gabe egon ziren bada
kanzelariaren minixterio bakarrari behatzen zaukon gauza batez.
Aphaldua izaiteari zenbat ere jarria bazen parlamentua eta ere bertze
bilzarre guziak, hau biziki sendigarria izan zizakon. Obeditu zuen
auhenka.
Jendea etzen gutiago hunkia izan, etzen ehor izan sendi etzuenik
dirutzeak itzulikeria gaixto horiez guziez garbi izanak balire,
parlamentuaren urratsa etzezakeela Erregek gozagarri eta baliagarri baizik
aurki, kompania hori haren eta jendaldearen artean ezarriz, eta horrela
zimarkurik etzela erakutsiz, eta hori hartaz hain itsuski bekaizti zen
larderia oso eta mugagabe hari ezer egiazkorik ez eta ere iduripenekorik
gosta gabe.
Burgoñako parlamentuak, probinzia behar gorrienean ikusiz,
izkiriatu zaukon intendantari, hau ezpaitzen den gutienik kordokatu.
Gosete hilkor baten lanjer hortan, kompainia bildu zen behar zenaren
egiteko. Buruzagi lehena etzen bilzarrean izaitera menturatu, bertzek
baino gehiago asmatzen zukeen; buruzagi xapeldun zaharrena izan zen
buru. Etzen gauzak behar zuenik baizik deus eztabadatu, eta oraino
begirune ezin handiagoekin; bizkitartean Errege jakin baizik etzueneko
bortizki haserretu zen. Parlamentu horri igorri zaukon erasia biphil bat,
polizia hortaz gehiago artzeko debekua, nahiz hain naturalki haren
egitekoa, eta bilzarrearen buru izana zen buruzagi xapeldunari jiteko
manua, gortearen ondotik, kondu emaitera. Berehala abiatu zen. Etzen
hari karguaren ekhentzea baino deus gutiagokorik aipu. Hala ere Duke
Jauna, probinziako gobernaria, biziki eri zen Printze Jaunaren
ondoriotasunez, kanzelariarekin bat jarri zen zuzenburu horren
gerizatzeko, egin zuena ezin gaizkitua baitzen; athera zuten Erregeren
erasialdi azkar bat ukanik, onhartzen zuela gero gur egin zezon. Horrela
zenbait egunen buruan Dijon-era itzuli zen, han erabakia baitzuten sartze
bat eginen zaukotela eta ospe handiz. Gizon zuhur eta entzuna bezala,
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ondorioen lotsa izan zen. Beldur izan zen ere ohore horren uztearen
ukaitera etzela helduko; baina baztertu zuen bere bidaia neurtuz hala nola
nun Dijon-era goizeko bortz orenetan heldu baitzen, bere zaia berehala
hartu, eta parlamentura bidaiaz kondu emaitera joan, eta harentzat egitea
deliberatua izana zen guziaz eskertzera.
Bertze parlamentuak, bi jarraibide horien araura, ikaran gelditu
ziren intendanten menpean eta haien mezularien eskuan. Orduko ziren
hautatu aipatu ditutan komisario horiek, guziak azpiko ofiozioetarik
hartuak, bakoitza herrialde baten ikusteaz kargatua, gaizki eginak behar
baitzituzten jujatu auzoko auzitegiekin, intendantaren aitzinean, eta den
gutienik parlamentuen menean izan gabe.
Baina Pariskoari jostagailuño baten emaiteko konsolagarri hutsal
bat baino lehen, gambara guzietarik hartuz auzitegi bat moldatu zen,
haren buru ezarria izan baitzen Maisons, buruzagi xapelduna, hari behar
baitzuten hel egin komisario horiek bere probinzietan ephaituetaz. Hirur
ilabete jarriak izan ondoan baizik etziren abiatu. Debaldeko lasterrak egin
zituzten, eta hetarik batek etzuen behin ere polizia horren berririk ukan.
Horrela deus etzuten aurkitu deus aurki ahal etzezaten heinean jarria
baitzen, beraz ez jujamendurik ez hel egiterik, gaiaren huts egitez.
Ilunbeko lan hori D’Argenson-en eskuetan gelditu zen beraz, eta bakarrik
intendantenetan, hortik atheratzera ez argiratzera etzadin utz ontsa
begiratu baitzen, eta gogortasun berean egina izaitean jarraiki zuen.
3. Zerga berri eta banko-hauste
Asmatu zuenaz eta hartaz baliatu zenaz jujamendu zorrotzagorik
eman gabe, erran daiteke biziki mende guti dela lan ilunago, ozarrago,
hobeki josi, hertsatze jarraikiagoko, segurrago, gaixtoago bat egin duenik.
Eman zituen diruak neurrigabeak dira, eta neurrigabea ere hortik gosez
egiazki hil zen jendea, eta miseriaren azken heinak eman eritasunen
ondorioz egin zena, familia hondatuen zenbakia mugagabea, eta handik
erauntsika jarraiki ziren mota orotako gaitzak.
Horrekin bizkitartean ordaintze ezin utzienak hasi ziren gaizkitzen.
Aduanakoak, maileguzko kutxa guzienak, hiriko hoteleko arrandak, ordu
orotan hain sakratuak, guzia gelditua izan zen, azken horiek bakarrik
ondoan jarraikiak, baina epheak luzatuz, gero moztuz, Parisko familiak
abantzu guziak eta bertze ainitz hondatu baitzituzten. Aldi berean zerga
goitituek, gehituek, zigor bortitzenekin eskatuek, Frantzia azken
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hondamenera ereman zuten. Oro khariotu zen ezin sinetsiaz goiti,
merkenean erosteko behar zena etzelarik; eta nahiz abere gehienak hilak
ziren janari eskasez, eta baserrietan haien jabe zirenen miseriaz, saltzeko
eskubide berri bat gaineratu zizeen. Aitzineko urtetan behardunak
arintzen zituzten jende ainitz aurkitu ziren doi-doia bizirik irautera
ekarriak, eta horietan ainitz segeretuz elemosina ukaitera. Ezin daiteke
erran bertze zenbatek zuten ospitaletan sartzea eskatu, zuela guti
behardunen ahalgea eta mingarria, zenbat ospitale hondamenean eta
behardunen egozten jendearen bizkarrera, erran nahi baita orduan egiazki
gosez hiltzera, eta zenbat familia on bihitegietan azken hatsaren emaiten.
Ezin erran da ere hoinbertze miseriak zenbat zituen gemena eta
garitatea berotu, ez eta zein neurrigabeak izan ziren elemosinak. Baina
beharrak ordu oroz handitzen ari, garitate ausart eta bortitz batek asmatu
zituen legar batzu eta zerga bat behardunendako. Hain ziren neurririk
gabe hedatu, bertze guzien gainera, nun gaineratze horrek ezarri baitzuen
jende elemenia jadanik ziren baino ere hertsiagoan, hetarik ainitz hisiarazi, bere nahizko elemosinak agortu, hala nola nun menturaz gaizki
arautuak ziren legar horien erabilpenaren gainera, behardunak biziki
gutiago arinduak izan baitziren. Geroztik bitxiena izan dena, zuhurki
mintzatzeko, behardunen alderako zerga horiek, apur bat eztiturik, baina
iraupeneratuak, Erregek beretu dituela da, hala nola nun dirutzetako
jendek orai arteo hartzen baitituzte agerian, Erregeren irabazietako abar
bat bezala, izena etzeela alda-arazi ukana aithortzerano.
Berdin da jeneralitate bakoitzan urte oroz errepidetako egiten den
zergaz, dirutzetakoek beretu dute ere aithormen berarekin, izena aldaarazi gabe. Zubi gehienak hautsiak dira erresuma osoan, eta bide
handienak ezin erabiliak. Sal-erospenak, hortaz ainitz pairatzen baitu,
atzartzea egin du. Lescalopier Xampañako intendantak asmatu zuen herlanez antola-araztea, ogirik ere ordaindu gabe. Orotan jarraiki zako, eta
Estatuko konseilari egina izan da hortako. Lan horietako kargudunen
eskubideak aberastu ditu, jendea gosez eta miseriaz hil da metan,
azkenean gauza ezta gehiago jasan ahal eta utzi da eta zubiak ere. Baina
zubien egiteko eta antolatzeko zergak eztu gutiago irauna herlan horiek ari
ziren artean eta geroztik, ez eta gutiago hartua izana Erregeren irabazien
abar bat bezala.
Garietako joko hori hain emaitza ona iduritu da, eta hain ontsa
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emana Duke Jaunaren eta Pâris-tarren, horren minixterioan erresumaren
nagusi diren gizatasunari eta argier, eta orai idazten ari nizanean Orry
begiztatzale jeneralari, dirutzetako buru behin ere izan den jakin gabe eta
salbaienari, nun bat eta bertzeak atherabide bera hartu baitute, bainan
arruntkiago, berak diren bezala, eta erresuma xahutu duen gosete sustatu
berarekin.
Baina 1709-ko urtera itzultzeko, hortan baikira, jendea etzen
gelditzen erresumako dirua zer bilakatzen zen estonatzetik. Nehork
etzezakeen gehiago paga, nehor ezpaitzen bera ordaindua; baserriko
jendeak, gehiegi hertsatuaren eta balio galtzearan bortxaz, zorrez
gaindituak bilakatuak ziren. Sal-erospen agortuak etzuen gehiago jeus
emaiten, fede ona eta konfienxia ezeztaturik. Horrela etzuen Erregek
beldur emaiteaz eta bere botere mugagabeaz baliatzeaz bertze
atherabiderik, nahiz hunek, zen izarigabea izan arren, huts egiten zuen ere,
zeri lot eta zertan alha eskasez. Gehiago ez ibiltzerik, ez berriz abiatzeko
gehiago biderik. Erregek etzituen gehiago bere tropak ere ordaintzen, ezin
asma zaitekeelarik zer bilakatzen ziren haren kutxetan sartzen ziren
hanbat miliun.
Guzia hortaratua zen izanara izigarria hori zen, Rouillé, eta hunen
ondotik berehala Torcy Holandara igorriak izan zirenean. Marrazki hau
zuzena da, egiazkoa eta ez batere pizutua. Zen bezala erakutsi behar zen,
hartaratuak ginen azken heinaren, Erregek bakearen ukaiteko bere burua
hetara hertsatzera utzi zuen mozte izarigabekoen, eta itsasoa neurrian
dadukanaren mirakulu ageriaren entzun-arazteko, eztena dena bezala
deitzen baitu, eta hortarik Frantzia athera baitzuen hunen hondatzea
deliberatua zuen eta hortara zoan Europa osoaren eskuetarik, eta athera
hartaratua gertatzen zen izaeran abantail handienekin, eta gutienik igurika
ahal zaitekeen ondorioarekin.
Anartean, diruaren urtzeak eta zuen balio zuzena baino heren
batez goititzeak abantailak ekarri zauzkon Erregeri, baina jendeari
hondamena eta sal-erospenari nahasmen bat ezteustea burura ereman
zaukona.
Samuel Bernard-ek Lyon itzulipurdikatu zuen bere gaitzeko
banko-hausteaz hain ondorio izigarrietara barreatu zena. Desmarets-ek
lagundu zuen ahal ukan zuen bezenbat. Diru paperrek eta hauen balio
galtzeak egin-arazi zuten. Diruzain omeneko horrek hogei miliunena
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agertu zuen. Abantzu hainbertze zor zauzkon Lyon-i. Hamalaur eman
zizazkon ordaintza onetan, zituen egitekoetarik atheratzera entsegatzeko
bere diru-paperrez egin zezakeenarekin. Geroztik errana izan da bankohauste hortan ainitzen irabazteko bidea hatzeman zuela; baina egia da,
mota hortako jende xoil batek ezpazuen behin ere hainbertze gastatu eta
utzi, eta ez ukan ehoiz, ainitzez ere, hain aipamen handia Europa guzian,
hogei-ta-hamar urte berantago gertatu zen haren heriotzerano, berezi
behar direla Lyon eta haren auzo den Italiako aldea, han ehoiz ezpaita
berriz jarri ahal izan.
Gerlako bilkura Versailles-en eta Parisen jazarraldiak
1. Bilkura
Apur bat berantago, Erregek haren ganik biziki ez ohikoa zen
gauza bat egin zuen, eta mundua azkarki mintza-arazi zuena. Solastatu
zituen elgarrekin Boufflers eta Villars-ko marexalak bere gabinetean,
Chamillart-en aitzinean. Ostaroaren 7-ko ortzirale arratsaldean izan zen,
Marly-n. Hortik landa, Villars Parisera joan zen Marly-ra ondoko igande
goizean itzultzeko manuarekin. Biharamunean berean itzuli zen, ebiakoitz
arratsean.
Ustegabetua izan baldin bazen jendea bezperako gerlako bilkura
ttipi mota hortaz, biziki gehiago hala izan zen biharamun arratsaldean:
Erregek egiazko gerlako bilkura bat atxiki zuen gortean bere biziko lehen
aldian. Jakin-arazi zaukon Burgoñako duke Jaunari, ziola apur bat saminki:
“Bezperetara ezpaduzu joan nahiago.” Konseilu hortan barne izan ziren
Monseigneur, eta Burgoñako duke Jauna, Boufflers, Villars eta Harcourtko marexalak, Chamillart eta Desmarets Jaunak, bat tropendako, bertzea
diruzko beharren. Hirur oren hurbil iraun zuen eta ortziduna izan zen.
Gerlaldiko egitekoez ari izan ziren eta erresumako muga eta armadako
tropen izaeraz. Marexalak, minixtroen menpean izaiteaz doi bat arinduak,
gaitzi-arazi zituzten, bat ahuldua izanez, bertzea berri eta ez oraino ontsa
errotua. Hirurak batean erori ziren Chamillart-en gainera, Villars bertze
biak baino neurri gehiagorekin. Errege etzizakon alde jarri eta Boufflers
eta Harcourt pilota elgarri igortzen zutela utzi zituen gaizki erabiltzen,
hanbaterano nun Chamillart, eztia eta neurrikoa, baina ezten ukaldietara
ez jarria izanez, samindu baitzen eta khexatu hala nola nun agerraldia
hartan zen Erregeren gambarako saloin ttipi hurbiletik entzun baitzen.
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Gazteluen hustea zen gaia, eta tropen izaera, Desmarets-ek hortaz hitz bat
nahi ukan baitzuen erran, baina Erregek berehala geldi-arazi zuen.
Gorputzeko zaintzaleak etziren aspaldidanik ordainduak,
Boufflers-ek, zaintzalen kapitain aldikoak, aipatua zaukon Erregeri. Gaizki
hartua izana zen. Bere hartan egona zen, Erregek erran zaukon etzela
ontsa jakina, eta ordainduak zirela. Boufflers, xixtatua, jarria zen
bakoitzari zor zizakonaren zerrenda zuzen eta xehe bat bildurik, eta
ezarria zuen sakelan. Konseilua jeiki-eta kompainia geldi-arazi zuen,
zerrenda hori athera, zerbaitez mintzo zelarik ongi jakina zela sinets zezan
Errege othoiztu, eta zerrenda idekiz, begi ukaldi batez ikus-arazi zuen,
zorroztasun argienean, gorputzeko zaintzalen miseria, etzuela egiazkorik
baizik deus aitzinatua. Errege, ezpaitzagon gutiagoko deusen beha, goititu
zen, eta Desmarets-i so biphil bat igorriz, horrek zer erran nahi zuen
galdegin zaukon, eta gorputzeko zaintzaleak ordainduak zirela etzaukonez
ontsa segurtatua. Desmarets labur gelditu zen, dena nahasia, jokoa bere
gain hartu zuen eta zerbait ezpainen artean ahozkatu, hortan Boufflers,
jokoaz khexu, bizi-bizia mintzatu baitzizakon. Desmarets-ek, ixilik,
erauntsia joaitera utzi zuen, eta Erregeri aithortu zaintzaleak ordainduak
uste ukanak zituela eta bairan izana zela, hortan Boufflers-ek, berriz
jaukituz, entzun-arazi baitzaukon bere erranaz segurtatua izan behar zela
hain ontsa ihardetsi aitzinean, eta Erregeri errepikatu ontsa jakinik baizik
etzela behin ere mintzo sinets zezan othoizten zuela. Anartean bertze bi
marexalak ixil handi batean zauden, eta Chamillart, ordurano bizar azpitik
irriz egonik, etzen egon ahal izan begiztatzale jeneralari zimiko bat bere
aldetik itzuli gabe. Boufflers bere atheraldiaren bururatzera zoalarik,
Chamillart-ek gaineratu zuen Errege othoizten zuela gauza ainitzez berdin
zoala sinest zezan, erreximendu bakar bat etzela ordaindua zenik, eta
horren phorogatzea laster ekarria izanen zela. Erregek, konseilu bururatze
hoin saminaz eta hoin guti igurikatuaz akitua, Chamillart hautsi zuen
Desmartes-i hitz aski biphil batez, aitzinatzen zuena hobeki segurta zezan,
eta gauzak hobeki antola zitzan, eta berehala igorri zituen.
Boufflers eta Villars etziren beti bere aburuetan bat izanak,
idekitzera zoan gerlaldiko egintzetaz, baina lehena neurria atxikiz, eta
bigarrena errespetu itxura batekin, hala nola nun Harcourt baitzen
eztikiena ibili. Konseilu hortarik landa, Villars-ek agurrak egin zituen eta
Flandres-ra itzuli zen.

201

2. Parisen
Nahasmen batzu izanak ziren Parisko merkatuetan, horrek ohian
baino zaintzale frantzes eta suizetako erreximendu gehiago han atxik-arazi
baitzuen. Argenson, poliziako ordezkaria, irriskutan gertatu zen ere SaintRoch-en, hara laster egina baitzuen jende xoilaren jazarraldi handi batean,
biziki gotortua zena eta biziki ozarra, erori-eta ondikatua izana zen
behardun baten ariara. La Rochefoucauld-ko Jaunak, Chenil-era
erretiratua, ukan zuen izengabeko idazki bat Erregeren kontra ezin
bortitzagoa, hitz garbiz ziona Ravaillac-ak oraino aurkitzen zirela, eta,
erokeria horren gainera, Brutus-en laudorioa bazegiena. Hortan dukea
Marly-ra jiten da lasterrez, eta, khexu-khexua, konseiluan zen Erregeri
erran-arazten dauko zerbait lehiako behar daukola erran. Erretiratua zen
itsu baten hain bapateko agertze horrek, eta Erregeri mintzatzeko lehiak,
gortelaria arrazoinka-arazi zuten. Konseilua bururaturik, Erregek sarrarazi zuen La Rochefoucauld-ko Jauna hunek doinu handiz eman
baitzaukon idazkia eta hartaz xehetasunak. Biziki gaizki hartua izan zen.
Eta azkenean oro jakiten baita gortetan, La Rochefoucauld-ko Jauna
zertara jina zen jakin zen, eta Bouillon eta Beauvilliers-ko dukek idazki
berak ukanak zituztela, Erregeri ekarriak, huntaz hobeki hartuak izanak,
lañokiago egina baitzuten. Errege bizkitartean azkarki bihozmindua izan
zen zenbait egunez, baina, gogoetak eginik, ikusi zuen mehatxatzen eta
jakin-arazten ari diren jendek gutiago dutela erahiltze baten egiteko xedea
hortaz beldur emaitekoa baino.
Errege gehiago zimikatu zuena, haren beraren, eginararen eta
gobernuaren kontrako iragarki ozarrenen eta neurririk gabekoenen
uholdea izan zen, luzaroan ezarriak izan baitziren Parisko athe, eliza, plaza
publiko, eta bereziki haren gizairudietan, hauk laidoztatuak izan baitziren
gau eta egun molde ezberdinetan, eta ezaugarriak aurkitzen baitziren
goizetan eta harri idazkiak ekhenduak; izan zen ere neurtitz eta kantu
ainitz hetan deus ezpaitzen erran gabe utzi.
Gauzak hortan ziren, egin zelarik, ostaroko 16-an, Santa Jenufaren
prozesionea, behar ordu baitezpadakoenetan baizik egiten eztena,
Erregeren manuen, parlamentuaren erabakien eta Santa Jenufako
abadearen nahitara. Hartarik batzuek uste ukan zuten laguntza, bertze
batzuek gosez hiltzen ari zen jendearen jostatzea.
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Agaramundeko
dukearen
emazteak
asmatzen
du
zilharreriaren emaitea urtzera erresumako beharren arintzeko
Maintenon-go Anderea zinez zorigaitza izan baldin bazen handian,
Agaramundeko dukeak esposatua zuen bilauntsa hura hala izan zen
ttipian. Hau, Baionatik itzulirik Erregeren manuz, han haren bai
amarruzko bai bortxazko ohoinkeriak gehiegi agertuak baitziren,
Espainiako erreginaren perlak gaztigurik gabe ebatsiak baitzituen, eta
errespetuan molde oroz huts egina, etsipenean zen Parisen izaiteaz
ezkontzatik behar zituen ohore eta lerroez bazterturik.
Rouillé igurikatuz, Torcy-ren ethortzean ukana baitzuen itzultzeko
manua, gogoratua zen erresumako ordena guzien kharraren phiztea zuzen
zela, etsaien ez galde, baina nahi izigarriak jakin-araziz, Erregeren eskutitz
moldizkitu baten bidez probinzietako gobernarier bidalia barreatua
izaiteko eta bakearen ukaiteko Errege zein gauza soberakinerano joana
zen ikus-arazteko, eta ukaitea zenbat zen ezina. Uste izana zen bezain
ondorio ona ukan zuen. Etzen suminduraz eta mehatxuzko oihu bat
baizik izan, bakoitzak bere ontasun guziaren emaitea gerlaren jasaiteko,
eta horrelako ezin gehiagokoak bere kharrari ohar-arazteko.
Agaramundesa horrek uste ukan zuen halako neurri galtze hortan
aurkituko zuela debekatua zizakon, eta hain minki nahi zuenaren ukaiteko
bidea. Senarrari erran zaukon joan zadin bere zilharrezko baxerakiaren
Erregeri eskaintzera, eginmolde hori jarraikia izanen zelako gogoan, eta
asmatzearen abantaila ukanen zuelakoan, eta laguntza hoin laster, garbi eta
handia emana ukanaren saria. Baina harendako zorigaitzez,
Agaramundeko dukeak aipatu zaukon Boufflers-ko marexal bere suhiari,
errana zizakon horren egitera zoanean. Marexalak hori miragarria aurkitu
zuen, buruan hartu, aitaginarrebaren hatzetan joan zen, berak ainitz eta
ainitz baitzuen eta mirestekoa, haren eskaintzera, eta hanbat harrabots
egin jendearen hortara sustatzeko, nun asmatu zuenarendako hartua izan
baitzen, eta ezpaitzen Agaramundesa zaharra aipatu ere, ez eta
Agaramundeko dukea, hortan enganatuak izan baitziren, eta hura
errabiatua. Dukeak aipatua zaukon Chamillart billart-eko bere adixkide
zaharrari, Erregeri erraiteko. Eskaintza hori sartu zizakon minixtroari
buruan, eta handik Erregerenean Boufflers hunen gana joan baitzen zuzen
zuzena. Hau eta aitaginarreba azkarki eskertuak izan ziren.
Berehala berria “Chenil”-era hedatu zen. Ordu berean La
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Rochefoucauld-ko Jaunak bere burua ereman-arazi zuen Erregeren
egoitzara hatzeman baitzuen Maintenon-go Anderearenera iragaiten, eta
zinkurina eta erasia atheraldi bizi batez trabatu gortelaria gutiago estonatu
etzutena, aldi hortan bidean igurikatu baitzuen. Erauntsi horren eta
nahasmen azkar horien arrazoina, gaizki egina izanarena, zorigaitz
handiarena, Erregek, jende guziaren baxerak onhartu nahi ukanean,
etzaukola lehenik harenaren galdatzeko garazia egin izan zen. Hitz
horietan, Erregek ikusi zuen errex atherako zela, eta lehen aldikotz
gortelaria goresmen egiteko orde joan zen ixilik soin-gainak goitituz.
Erregek ihardetsi zuen ezer etzuela oraino hortaz erabakia, baxerak
onhartzen baldin bazituen jakin-araziko zizakola, eta ongi nahi hortaz
eskertzen zuela (…).
Baxeraren gauza horrek harramantza handia egin zuen gortean.
Bat etzen berearen ez eskaintzera menturatzen; bakoitza egiteaz dolu
handitan zen. Batzuek begiratzen zuten uzteak biziki gaizkitzen zituen
azken jalgibide bat bezala; bertze batzu eztainuaren eta lurrezkoaren
zikinaren beldur ziren; esklabotuenek deitoratzen zuten abantail guzia
asmatzalearendako izanen zen bertzek bezala egite eskergabe bat.
Biharamunean, Erregek aipatu zuen dirutzetako konseiluan, eta azkarki
erakusterat eman jende guziaren baxeraren ukaitera ekharria zela.
Bide hori Pontchartrain-ek aitzinatua zuen jadanik eta baztertua,
begiztatzale jeneral zenean, eta, kanzelari bilakaturik, etzizakon aldeago
izan. Ihardesten zen ordu hetaz geroz ahalezina handitua zela ezin gehiago
eta ahalak berdin ttipituak. Arrazoinkatze horrek etzuen batere hunki.
Azkarki kontra mintzatu zen, emaitzaren ttipia aitzineratu zuen gauza
zenari behatuz, hain baliokoa jende bakoitzarendako, eta emaitza motza
eta guti baliagarria, laster bildurik ezpaitzuen zerbait ordain zezakeen
arintzerik ekharriko; bakoitzaren eragozpena eta bihozmina, eta gogo
hoberenez eginen zuten haien beren dolua egitean; gauzak bere baitan
zuen ahalgea; gortearen ezberdina eta lehenbiziko lerrokoak lurrezko
baxerarekin, eta Parisko eta probinzietako jende bereziak
zilharrezkoarekin, bakoitza bere nahitara uzten baziren; eta uzten
ezpaziren, ororen etsipena, eta gordegailuetako atherabidea; gobernuko
gauzen aipamen gaixtoa, ithurri hori agorturik, ephe batez hala izanen
baitzen, eta azken heinekoa idurituko, atherabiderik batere gehiago
etzutela uste ukanen zelakotz; azkenean atzerritarren baitan eginen zuen
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harrabotsa, etsaiek hortarik hartuko zituzten ausartzia, gaitzestea,
esperanzak; eginak zituzten trufen orhoitzapena, 1688-ko gerlan
Versailles-ko galeriako eta egoitza handi eta ttipietako aphaindura egiten
zuten zilhar betezko hainbertze muble baliodun, atzerritarren harritzean,
Dirutegira igorriak izan zirenean, zilharrezko tronurano; handik bildu zen
gutiarena, eta gaia baino karioagoko eskulan miragarri horien galtze ezin
estimatua, duela guti aberastasunak baxeretara ekarriak zituenak, eta
bakoitzarendako galtze huts bilakatuko zirenak baitezpada. Desmarets,
dirutzetako zama jasaiten zuena eta horrek zenbait miliunez arindu behar
zuena, molde berean eta indar berarekin mintzatu zen.
Hoin arrazoin on eta ageriak izanak arren, Erregek jarraiki zuen, ez
nehoren bortxatzea nahi ukanez, baina bere baxerak eskainiko zituztenen
gogo ona onhartuz, eta hori hitzez horrela aithortua izan zen, eta erakutsi
ziren herritar onaren egiteko bi bide: Launay, Erregeren urregina, eta
Dirutegia. Baxera garbi eta betean eman zutenek Launay-ri igorri zuten,
ukaiten zituenen izenen eta phizuen zerrenda bat baitzuen. Erregek
zerrenda hori zuzen ikusten zuen, bederen lehen egunetan, eta horier
hitzemaiten, ahoz eta orotara, hetarik ukaiten zuen phizua itzuliko zeela
bere egitekoek hortara utziko zutenean, batek ezpaitzuen hori ez sinetsi ez
uste ukan, eta ikertzeaz libro utziko zituela, gauza legezko berria orduan,
berriz eginen zuten baxeran. Berearen saria nahi ukan zutenek Dirutegirat
igorri zuten. Han heltzean pizatzen zen; izkiriatzen ziren izenak, pizuak et
eguna, horri jarraikiz bakoitza ordaitzen baitzen dirua bazen arau. Bat
baino gehiago etzen samurtu baxeraren saltzeko ahalgerik gabe, eta
diruaren bekantze ezin handiagoan horrela lagundua izaiteko. Baina galtze
eta damua estima ezina izan zen jende aberats eta ara oneko guzien baxera
nasaitasunak hetaz betea zuen miragarriko moldura, marradura, zizeldura
haiena, goi-itxura eta hainbertze aphaindura beteginena.
Kondua eginik, ehun jende etziren aurkitu Launay-ren zerrendan,
eta emaitzaz edo ordaintzezko guziak eman zuena etzen hirur miliunetara
igan. Gortea eta hiria, ez emaitera menturatu etzirenen hiriko buru
gotorrak ere, eta bere burua agertu uste ukan zuten bertze guti, uholdeari
jarraiki ziren; Parisen bertzerik nehor, ez eta abantzu batere probinzietan.
Baxeraren erabiltzetik gelditu zirenetan, ainitz izan etzirenak, gehienek
khuxetan ezarri zuten diru egiteko, beharren arau, edo aro hobean berriz
agerrarazteko.
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Aithortzen dut gibel gelditu nintzala, eta zerga-legez biziki akitua,
enintzala bakointzaren nahiko baten azpina jarri. Ikusi nuenean neure
burua lerro bereko abantzu bakarra zilharrean jaten, Dirutegira igorri
nuen mila bat pixtolarena, eta gaineratekoa hets-arazi. Aitaren ganik ukan
zaharrik guti nuen, eta xoila, hala nola nun erabilgaitza eta garbi ez izana
baino gutiago dolutu baitzizatan.
Lauzun Jaunak, ainitz baitzuen eta guzia miragarria, hisia ezin
handiagoa ukan zuen, eta gortelaria garhaitu baitzaukon. Villeroy-ko
dukeak galdegin zaukon igorria zuenetz; harekin, La Rocheguyon-go
dukearekin eta bertze zenbaitekin nintzan. “Ez, oraino, ihardetsi zuen
doinua aphal-aphala eta ezti-eztia. Eztakit hartzeko garazia eginen dautan
noren gana jo, eta gero, nik dakita horrek guziak eztuenez Agaramundeko
dukesaren zaiazpikotik hara joan behar?” Irriz urtuko ginela uste ukan
ginuen guziek; eta hura, itzul eta joan.
Errege egon zen faianzari jartzekotan; urrezko baxera Dirutegira
igorri zuen, Orléans-ko duke Jaunak ere zuen gutia. Errege eta erretfamiliak erabili zuten baxera urreztatua eta zilharra; odoleko printze eta
printzesek faianzazkoa. Erregek jakin zuen guti berantago batzuek
gezurrezko erakusteak eginak zituztela, eta mintzatu zen ohi etzuen
samintasun batekin, baina ondoriorik batere gabe. Hobeki eroriko zen
Agaramundeko dukearen eta haren bilaunsa ezkonduaren gainera,
harramantza hoin ahalgegarri eta gutikoaren egile ezteusak. Etziren
enganatuak izan, kutxara bildu zuten bere baxera eder miresgarria; eta
emazteak berak ereman zuen Dirutegira zuten zaharra, eta han biziki
ontsa ordain-arazi.
D’Antin aldiz, baitzuen beteginetik eta ainitz, gogora daiteke
Launay-ren zerrendan lehenbizikoetarik izan zela; baina, zerbait jakin
zueneko, laster egin zuen Parisera porzelana miragarritik ainitz eta
ainitzen hautatzera, ukan baitzuen biziki merke, eta bi faianza saltokiren
hartzera Versailles-ra ospe handiz ekhar-arazi zituenak.
Bizkitartean etziren baxera emaileak luzaz egon gustatu zirelako
ustean. Hirur ilabeteren buruan, Erregek senditu zuen atherabide eder
horren ahalgea eta ahula, eta onhartua ukanik urriki zuela aithortu.
Horrela zoazin orduan gauzak gorteaz eta Estatuaz.
Gorteko berriak nola jakin

206

Jendeak ustegabea deritzona, eta gauza oro bezala Probidenziaren
erabaki bat baizik eztena, berezitasun ohargarri batekin bizi guzian
abantzu elgarri aiher ziren jende guzier lotua ninduena, molde berean ari
zizatan jaunen eta minixtroen bi alderdi horietan. Osoki batua Beauvilliers
eta Chevreuse-ko dukekin eta hauen familia abantzu guziarekin, minki
lotua Chamillart-i, hunen desgarazia osorano, biziki ontsa jesuistekin, eta
Burgoñako duke Jaunarekin, Flandre-ko gauzetaz ikusi den bezala, ontsa
ere, nahiz urrundik eta bi dukeak ararteko, Cambrai-ko Jaunarekin
ezagutze zuzenik gabe, Burgoñako duke Jauna, ororen alde ala kontra,
berea zuela segur zatekeen alderdiari nuen bihotza.
Bertzalde, kanzelariaren eta hunen familiaren konfienxia etxeko ala
publiko osoenaren ukaile, laster ikusiko den bezala ere lotura jarraikian
Villeroy-ko duke ‘ta dukesarekin, eta hauen bidez La Rocheguyon-go
dukearekin, ezpaitzen haiekin bat baizik, konfienxian ere lehen
ezkutariarekin, Du Mont-ekin, Bignon-ekin, hau eta emaztea Choin
Anderearen konfienxia guzian, eta azken hauk Meudon-go alderdian,
ezpaitziren ere Andere horrekin batean galduko, eta hortik atherako
baitziren, enezakeen nahi ukan bertze bi alderdietarik bat eror zadin,
hanbat gehiago nun Harcourt-en gupida jarraikiak enetako halakoak
izanez nun haren beldur izaiteko arrazoin oro ekhentzen baitzautaten, eta
nahiko nuen aldi guziez harekin aitzinago sartzeko guzia emaiten.
Mentura nindaike erraitera jende nagusi horien guzien estimuak,
hetarik batzuek enetako zuten adixkidetasunarekin batera, emaiten zeela,
Harcourt-i salbu, errextasun bat, konfienxia oso bat, gertatzen zen
segeretukoen eta gotorrenaren guziaz enekin mintzatzeko, ez alta
batzuetan zerbait jalgitzera utzi gabe haien kontrakoak ziren ene adixkide
batzuetaz eta hortaz dolutuak izan gabe. Ainitz gehiago banakien
kanzelariaren eta Boufflers-ko marexalaren bidez Chevreuse eta
Beauvilliers-ko dukenaz baino, guti erneak, usu ez jakinak.
Ezagutza serios horier, gaineratzen nauen gorte barne minarena
emazte jakindunenen bidez, eta Burgoñako dukesa Andereakin orotan
onhartuenak zirenenaz, zahar ala gazte mota ezberdinetan, bere baitarik
gauza ainitz ikusten baitzuten, eta printzesaz oro baitzakiten, hala nola
nun ingurune bitxi horren barneaz egunetik egunera ikasia bainintzan, eta
biziki usu, bide beraz, Maintenon-go Anderearen saindutegiko gauza
segeretuzko ainitzez. Azalkia bera jostagarri zen, eta bekan azalki hortan
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zerbait gotor ez izaitea, eta beti erakasgarri gauza orotaz jakindun zen
norbaitendako.
Bertze barne batez, ez gutiago saindukia, jakina nintzan oraino
zenbait aldiz, nerabe nagusi-nagusi batzuen bidez, ezpaitzituzten,
Erregeren gabinetean ordu oroz, begiak ez beharriak hetsiak.
Egunetik egunera beti gauza oroz jakina aurkitua izan niz beraz
bide garbi, zuzen eta segurrez, eta gauza handi ala ttipi oroz. Ene jakinnahiak, bertze arrazoinak bertze, bazuen hor ase gaia; eta aithortu behar
da, norbait izan ala ez, gortetan eztela janari mota hortaz baizik bizitzen,
hori gabe ezpaita zimeltzen baizik.
Jarraikian behatzen naukona batzuetarik bertzetarako segeretu ezin
handiago bati zen, hartan ikustekorik ukan zezaketen guzian; ondorioak
ukan zezazketen gauzen berexte zorrotzari, eta hortako ixilean uzteari,
iduriz balio gabeak izanik ere; eta egiazki hala zirenetaz, haien erraiteari
konfienxiaren ordaintzeko eta hazteko, horrek baitzuen egiten guziekin
nuen harremanaren segurtasun osoa eta harreman horren gozotasuna,
hortan biltzen nuena baino gehiago nuelarik usu itzultzen, behin ere
ezpaitzata gertatu hozterik, mesfidanzarik, ez eta baten baitan ere idekitze
gutiagokorik; guziek biziki ontsa baldin bazakiten ere berdin barna ninzala
haien kontrako alderdi batzuekin, eta batzu ala bertzeak barnatasun hortaz
biziki libroki mintzatzen bazizaztan, eta beti jende horietaz neurrirekin,
enetako ikustatez, elhe bizi atheratze aldi bakar batzuez ezpada, hautan
begiak hesten bainituen.
Espainiako tronua hartu nahi zuela salatua izanik, Orléansko dukea auzi gaixto batera erortzer da
Hainbertze azpikeria, jukutria, ozartasun, herra eta handi-nahien
kontra, Orléans-ko duke Jauna bakarrik aurkitzen zen, laguntzarik gabe
ezpaziren ama baten nigar gaitzetsiak eta emaztearen ikustate ahulduak,
Tolosako kondearen borondate indar gabea, hunek, bere jite hotzarekin,
lagundu nahiko baitzuen, eta bertze koinataren elhe lanjerosak, nahikariak
aithortzen zituela aholku arin eta baliogabekoekin nahasiz, mesfidantzarik
erakutsi gabe entzun behar zirenak.
Errege, ordu oroz gabinetetara sartze zuten guzien eskuetan,
atsedenik gabe Maintenon-go Anderearen egoitzan, Monseigneur
bizkarrean etengabe semearendako zuzenbide galdegiten zaukola,
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Burgoñako duke Jaunaren aburu zuhurraz guti gibelatua, zuen pizua
Flandre-en utzia baitzuen, ez eta Burgoñako dukesa Anderearenaz, bihotz
guziaz nahi baitzuen osaba salbatu, baina, bere jitez herabea, eta
Monseigneur-en aitzinean ikaran, eta oraino gehiago Maintenon-go
Anderearenean zer nahi zuen ikusten baitzaukon, eta hitz-erdi batzuen
erraitera baizik ezpaitzen ausartzen, Errege, diot, zertara delibera ez
jakinez, Estatuko konseiluari mintzatzen zizakon bi aldetara jarria
aurkitzen zuela oraino. Azkenean, hainbertze oihu hain barneko eta hain
ontsa moldatuetera amor eman zuen, eta kanzelariari manatu zaukon
horrelako auzi baten egiteko behar ziren egin moldeak iker zitzan.
Kanzelariak lan egin zuen hiruzpalaur aldiz Erregerekin bakarrik, bertze
minixtroak konseilutik atheratu eta. Ezpaitzuen sailgune berezirik, nehoiz
etzuen Erregerekin lan egiten; egiteko hortaz hedatua zen guziarekin,
mintzagai bakarra baitzen orduan, gauza berri horrek erhia hizkiaren
gainean laster ezarri zuen gortean eta hirian.
Abantzu arrats oroz banindoan kanzelariarekin solastatzera, bere
gabinetean, eta gauza hori batzuetan norbait han izanez gaingiroki aipatua
izana zen. Goizago hara joan nintzan arrats batez, bakarrik aurkitu nuen,
burua beheiti eta besoak arropako bi ziloetan, bazabilala, eta ara hori zuen
gogoa zerbaitez azkarki hartua zuelarik. Mintzatu zizatan azkartuz zoazin
harrabotsez, eta gero, gauzara eztiki jin nahiz, gaineratu zuen gaizkintzako
auzi bat aipu zela, eta galdekatu ninduen, jakin-nahi hutsez bezala eta
solasaldiaren gertaldiaz, hetan aski ikasia nintzala bazakien egin-moldez,
paregokoak direlakotz. Ihardetsi naukon zer nakien, eta argibide batzu
eman. Bere baitan oraino tinkiago sartu zen, gabineteko itzuli zenbait egin
zituen, eta ni begi guziez hari beha; gero kanzelaria gelditu zen, eta
eneganat itzuliz bapatean iratzarriz bezala: “Baina zu, erran zautan, zu
Frantziako pare zira, guziak baitezpada jaukituak eta juje lizateke, zu ere,
Orléans-ko duke Jaunaren adixkide zira, ogendun dela uste dut, nola
zinegike hortik atheratzeko? - Jauna, erran naukon, segur ninzalako itxura
batekin, joka etzitela, sudurra hauts zinezake. - Baina, egin zuen oraino
berriz, ogendun dela eta auziratua; berriz ere, nola zinegike? - Nola
negikeen? erran naukon, eninzate trabatua. Banioake, paren zina
beharrezkoa baita, eta deiak manatzen baitu. Banentzuke bakean han
erakarria eta nik baino lehen errana lizateen guzia, banerrake
lekukotasunen edozein ikertzetan sartu baino lehen, galdegaiaren izaera
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behar dela jarri eta zabaldu; hemen gaia Espainiako erregeren tronutik
egozteko, eta hari koronaren zuzengabe hartzeko zimarku egiazko edo
ustezko bat dela; egintza hori majestate-damu larrieneko gauza dela, baina
Espainiako errege eta koronari doakola bakar-bakarrik, eta deusetan
Frantziakoari; ondorioz, urrunago joan baino lehen, eztutala uste auzigortea parez aski betea dela, mintzo nizan hau, osoki atzerrikoa den
majestate-damu batez ezagutzeko jakinduna, eztoala ere (Frantziako)
koronaren ohoreari sortzez hortako gai, eta hoin hurbila, den printze
baten uztea Espainiako edozein auzitegira, hau bakarrik bailizate jakindun
Espainiako errege et koronari bakar-bakarrik doakon majestate-damuzko
gaizkintza batez ezagutzeko. Hori erranik, uste dut kompainia ustegabetua
eta eragozpenean lizateela, eta, eztabadatzea balitz, enuke lanik ene
aburuaren atxikitzeko.” Kanzelaria azken heinerano ustegabetua izan zen,
eta ephe zenbait ixil egonik eni behatuz: “Lagunkidea zira, erran zautan
oinaz joz eta gizon arindua bezala erdi-irriz, hori enuen gogoari emana,
eta alabainan azkarra badu.” Arrazoinkatu zen oraino enekin ephe biziki
gutiz, eta igorri ninduen, behin ere oraino ohi ukana etzuena ordu
horietan, eguna bururatua baitzuen eta ezpaitzen orduan bere adixkide
minekilako baizik. Atheratzen ari ninzalarik lehen ezkutaria sartu zen.
Kanzelaria hain handizki hunkia nuela iduri zizatan, nun joan
bainintzan berehala Orléans-ko duke Jaunari erraitera, gogotik besarkatu
baininduen. Eztut ehoiz jakin zer egin zuen kanzelariak, baina
biharamunean lan egin zuen oraino Erregerekin konseilutik landa. Azken
aldia izan zen, eta hogei-ta-laur oren gabe, solasak bapatez aldatu ziren:
erran zen aphal-aphala, gero gora-gora, auzirik etzela eginen, eta solasak
berehala erori ziren.
Erregek entzutera utzi zuen barne erdi batzuetan baina hedatua
izaiteko, egiteko hortan argiki ikusia zuela, ustegabetua zela hoinbertze
harrabots eginak izanaz, eta azkarki bitxi zizakola hoin elhe gaixtoak
erranak izaitea.
Horrek jendea ixil-arazi zuen, ez barnetan, han oraino luzaz aipatu
baitzen. Bakoitzak sinetsi zuen nahi zuena, bere atxikimendu eta aburuen
araura. Errege bere ilobaren ganik urrundua gelditu zen; eta Monseigneurek, nehoiz ezpaitzen itzuli, sendi-arazi zaukon ez bakarrik gertaldi oroz,
baina egun orotako bizirano, biziki gaitzigarriki. Gortea noiz nahi lekuko
zen eta bazakusan Errege idor bere ilobarekin, eta itxura bortxatu batean.
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Etzuen horrek mundua printze horren gana hurbildu, gaizki eta hertsian
izaiteak, ibilara apur bat neurtuagoko ephe zenbaiten ondotik, nehoiz
baino gehiago Parisera ereman baitzuen bertze nunbait aurki etzezakeen
libertateaz, eta atseginetan burxoratzeko.
Boufflers-ko marexala Parisen udako nahasmenen eztitzen
Gauza ororen karioak, eta oroz gainetik ogiarenak, jazarraldiak usu
sortuak zituen erresumako herrialdetan. Parisek usu sendituak zituen; eta
nahiz zaintzaletako erreximendutik ohikoa baino erdia hurbil gehiago han
atxik-arazia zen, merkatuen eta leku irriskutsuen zaintzeko, begirantza
horrek etzituen baztertuak ainitz nahasmen, hetarik batzuetan Argenson
biziaren irriskutan gertatu baitzen.
Monseigneur, Opéra-ra jitean edo itzultzean, aldi bat baino
gehiagotan asaldatua izana zen jende xoilaz eta emazte ainitzez, ogia!
oihuka hanbaterano nun izitua izana baitzen bere zaintzalen artean,
haizatzera ezpaitziren menturatzen gaixtoagoko zerbaiten beldurrez.
Handik atheraia zen dirua botaz eta mirak hitzemanez; baina ezpaitziren
jarraiki, etzen gehiago Parisera jitera menturatzen.
Erregek berak aski azkarrak entzun zituen, bere leihoetarik,
karrikan oihuz ari zen Versailles-ko jendearen ganik. Hitzaldiak ozarrak
ziren eta usu, gobernuaren kontra erasiak biziak eta biziki guti neurtuak,
eta haren beraren kontra ere, karriketan eta plazetan, hoinbertze etzezaten
gehiago jasan elgar sustatzerano, eta etzezaketela jasaiten zutena, eta gosez
hiltzea baino gaitzagorik jasan.
Jende horren jostatzeko, auherrak eta behardunak erabili ziren
inguru-bidean gelditua zen lurrezko muno gotor baten zabaltzen, SaintDenis-ko eta Dona-Marteko athe artean; eta han sari orotako ogi gaiztotik
emaiten zizeen manuz langileer, eta bakoitzari guti.
Agorrilaren 20-an, astearte goizean, gertatu zen ogia ainitzendako
eskastu zela. Emazte batek bertzeren artetik oihu egin zuen biziki gora,
horrek bertze batzu sustatu baitzituen. Banakatze hortako ezarriak ziren
arxerak goseteaz mehatxuz hasi ziren: etzuen azkarkiago baizik oihu egin;
arxerek hartu zuten eta ororen agerian auzoko garanga batean ezarri.
Ephe labur batez lantegi osoak laster egin zuen, garanga ekhendu,
karriketan abiatu, okinak eta pastaginak ebatsi. Eskutik esku saldegiak
hetsi ziren. Nahasmena gotortu zen eta hurbildik hurbilera karriketara
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hedatu nehori gaitzik egin gabe, baina ogia! oihukatuz eta zen leku guzietan
hartuz.
Boufflers-ko marexala, hori baino gutiagoko deus etzuelarik
gogoan, joana zen goiz hartan Bérenger bere notariaren etxera, auzoalde
hortan. Aurkitu zuen beldurraz harturik, eta zer arrazoin zuen ikasiz,
berak horren eztitzera joan nahi ukan zuen, Agaramundeko dukeak, notari
beraren etxean aurkitu baitzuen, hortik baztertzeko erran ahal zaukon
guziaren gatik, eta, joaitera deliberatua zela ikusiz, joan baitzen harekin.
Notari horren etxetik ehun urratsetan, aurkitu zuten Huxelles-ko marexala
bere karrosan, gelditzen zutela berrien galdegiteko, jazarraldia zen aldetik
heldu zelakotz. Erran zeen ezer etzela gehiago, etzituen urrunago joaitera
utzi nahi ukan, eta bera, aitzina joan zen harrabotsa maite etzuen eta
nahasmen horren erdian sartua izan nahi etzuen gizon bat bezala.
Marexalak eta hunen aitaginarrebak joanez jarraiki zuten, aitzineratzen
ziren arau izialdura handi bat aurkituz, leihoetarik itzul zitezen oihu egiten
zizeela, eta bere burua leher-araziko zutela.
Saint-Denis karrikaren gainaldera heldu eta, jendaldeak eta
harramantzak gogora-arazi zaukoten Boufflers-ko marexalari oinaren
lurreratzeko ordu zela. Horrela oinez aitzinatu zen Agaramundeko
dukearekin jendalde elemenia erotu haren erdian, marexalak galdegiten
zaukola zer zen bada, zer harrabots hura guzia, ogia hitzemanez, ahal zuen
bezain ontsa mintzatuz eztiki baina bermuki, etzela hori galdegiteko
moldea ihardetsiz. Entzuna izan zen, aldi bat baino gehiagotan oihukatu
zen Biba Boufflers-ko marexal Jauna!, hau beti zoala jendearen erdian eta
ahal bezain ongi mintzatzen zizakola. Horrela joan zen Agaramundeko
dukearekin Hartzen karrikan harat, eta auzokoetan, halako jazarraldi hori
azkarrenean zen lekurano. Jendeak othoiztu zuen Erregeri jakin-araz
zezon haren miseria eta ogia ukan-araz. Hitzeman zuen, eta haren hitzean,
guzia jabaldu zen eta ezeztatu, esker on eta oihualdi berri batzuekin Biba
Boufflers-ko marexal Jauna! Egiazko zerbitzu bat izan zen.
Argenson hara zoan zaintzale fantzes eta suizetako
erreximenduetako soldadoalde batzuekin, eta marexala gabe odola ixuria
izanen zen gauzak biziki urrun eremanen zituena beharbada. Jadanik
musketarien zaldiz igan-arazten hasiak ziren ere.
Marexala bere aitaginarrebarekin Erret-plazan etxera doi-doia
sartua baizik ez eta, jakin-arazia izan zen jazarraldia biziki handiago zela
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oraino San-Antonioko karrikaldean. Hara laster egin zuen berehala
Agaramundeko dukearekin, eta bertzea egina zuen bezala jabaldu. Gero
etxera itzuli zen ahamen baten jatera, eta Versailles-ra joan. Etzuen bere
posta-kadera baizik nahi ukan, lakaio bat gibelean eta zaldiz berarekin
nehor Ibilbiderano, Paris guzitik horrela iragaiten zela erakutsiz. Erretplazatik doi-doia jalgia izan zeneko, karriketako jendea eta saldegietakoak
oihuka hasi zizazkon hetaz urrikal zadin, ogia eman-araz zezeen; eta beti:
Biba Boufflers-ko marexal Jauna! Hola eremana izan zen Louvre-ko urhegirano.
Versailles-ra heltzean, joan zen zuzen Maintenon-go Anderearen
egoitzara han aurkitzen zuela Erregerekin, biak ontsa griñatuak.
Ekhartzen zuenaz kondu eman zuen eta esker handiak ukan zituen.
Erregek eskaini zaukon Parisko manamendua, tropak, burjesia, polizia, eta
bertze…, eta onhar zezan hertsatu zuen; baina marexal bihotz onak ohore
horri hautetsi zaukon gauzen bere sail ohikoan ezartzea. Erran zaukon
Erregeri Parisek bazuela gobernari bat bereak zituen ofizioak ebatsiko
etzauzkona, ahalgegarri zela bat ezpaitzizaukon gehiago gelditzen eta
poliziako ordariak eta sal-eroslen prebostak guziak eremanak
baitzauzkoten eta elgarren artean banakatuak, tropetarano, eta Errege
aholkatu zuen beldur ordu hetan Tresmes-ko dukeari itzul zitzon, galduak
baitzituen, haren azken aitzinekoek bezala, hitz-ageri berri bat igorri behar
izan baitzizaukon berriz larderiaren emaiteko.
Tropa eta burjeser manatua izan zizeen beraz etzezaten manurik
har gobernariaren ganik baizik, eta guzian eta leku orotan obedi zezoten;
D’Argenson poliziako ordariari eta Bignon sal-eroslen prebostari guziaz
kondu eman zezoten eta guzian haren meneko izan ziten, eta hiriko
batzorde alde guziak ere.
Tresmes-ko dukea Pariserat igorria izan zen bothere horren
erabiltzeko, baina Boufflers-ko marexala gabe deus ez egiteko
manuarekin, hunen meneko ezartzen zirela Argenson, Bignon, burjeseria
eta tropak, baina ahozko manuz; eta marexala ere igorria Parisen egoitera.
Zuen lañotasunak ospe berri bat eman zaukon. Guzia utzi zuen Tresmesko dukearen eskuetan, guzia hunen izenean eta manuz egin baitzen, eta
hunen etxera joaiten baitzen berean abantzu nehoiz onhartu nahi ukan
etzituen bilkuretara. Egiaz Tresmes-ko dukearen nagusi eta zurkaitz, eta
egiazko manatzale, gehien-gehinik haren kampo-laguna zela zion, eta
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berdin egiten zuen.
Gero berehala ogiz hornitzeari artha eman zen, Paris soldadoaldez betea izan zen, behar bada apur bat gehiegi, baina hain ondorio ona
ukan zutenak nun ezpaitzen geroztik den gutieneko harrabotsik entzun.
Tresmes-ko dukea eta Boufflers-ko marexala, hari ororen itxuraren uzteaz
arranguratzerano, bazoazin noiztenka Erregeri berek kondu emaitera,
baina Parisen etzatetik gelditu gabe, gero bekanago, gehiago ezerez aipurik
izan etzenerano.
Boufflers-en estimua, lañotasun xoilenenaz aphaindua, gorengorenean zen orduan: Parisen nagusi, gerlako egitekoen arautzale, gorteko
gauza guzietan indardun. Baina distira horren iraupena etzen luzea izan
eta bururatu zen bai azkarrago bai iraunkorrago bilakatu behar zunetik.
Laster ikusiko dira Tresmes eta Voysin haren menpekotasunetik
liberatuak, Voysin guziaren nagusi eta egile bilakatzen, Argenson eta
Bignon bere ofizioez berriz zuzengabe jabetzen, eta Parisko gobernarigoa
jazarraldi horien aitzinean zen bezala ezteustua.
Jansenismoaren ixtorio labur bat Port-Royal des Champs-ko
komentuaren barreatzerano
Larrazken hau izan zen Port-Royal des Champs-ko komentu
aipatua zutik ikusi zuen azkena, hain aspaldidanik jesuisten
aiherkundearen azpian, eta azkenean hauek garhaitua. Eniz aharra eta auzi
hain ezagunaren ethorki, aitzinatze, ondorio, gertakarietan hedatuko, eta
molinixten eta jansenixten bi alderdietan, hauen dotrinako eta ixtorioko
liburuek berek liburutegi osoak bete bailezazkete, eta eraginak hedatu
baitira hainbertze urtez Erroman eta gure gortean. Laburpen osoki motz
batean geldituko niz, askiko baita gaitzeko indarrak higi-arazi dituen
abantail-nahi botheredunaren entzuteko, aro hortan iragan denean bere
lekua hartu behar duten egintzak ezpaitaitezke ekhen.
1. Bi dotrina etsai
Garaziaren mixterio ezin erran eta ezin entzuna, Hirurkunarena
bezain guti gure gogamenaren eta argimenaren menekoa, behaztopa-harri
bilakatua da Elizan, San Agustinen dotrinak mixterio hortaz abantzu
agertu deneko kontra-erraileak aurkitu dituen geroztik Marzellako
aphezetan. San Tomas-ek zaindu du jende argituenek bezala; Elizak
onhartu du bere bilkura handietan, eta bereziki Erromako Elizak eta
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aitasainduek.
Hoin erabaki errespetagarriek eta botheredun horiek berek eman
eta errepikatu duten kondenamenduari hain arautuek, pelagianoez eta
erdi-pelagianoz, eztute debekatu ahal izan kontrako dotrinaren aldeko
batzuen jarraikitzea, bekoz aitzinatzera ez menturatuz, molde berezi batzu
hartu baitituzte, lehenago erdi-arianoek bezala, bere buruen gordetzeko.
Azken aroetan, jesuistek, gortetan nagusi zirenak abantzu errege
guzien eta monarka katoliko guzien kofesategiaren bidez, abantzu jende
guziaren gazteriaren erakastez, dituzten talendu eta antzeaz; Erromari
beharrezkoak zizazkonak nahi zituenen sarr-arazteko erregetza zutenen
lurrekoan, eta izpiritukoan monarkiaren, bai eta apezpikugoaren eta
bilkura handien ezteusteko; beldurgarri bilakatuak zuten bothereaz eta
osoan bere xedetara zerabiltzaten aberastasunez, indardunak mota
orotako jakintzaz, eta itxura guzietako sarkortasunaz, maitagarriak
kofesioko auzitegian oraino aurkitua etzen errextasun eta itzuliaz, eta
Erromaz gerizatuak, laurgarren botu batez aitasainduari emanak ziren
jendeak bezala, haien lagundiako berezia, eta bertze edozein baino
gaiagoak haren nagusitasun goienaren hedatzeko, gomendagarriak
bertzalde osoan erakaskuntzari, Elizaren heretikoetarik zaintzeari emana
duten biziaren gogorraz, eta jarri zirenean eta lehenbiziko aiten baitan
ukana zuten saindutasunaz; laztagarriak azkenean politika xorrotxenaz,
barnatuenaz, haien lehentasuna ezten bertze edozein gogoeta baino
goragoenaz, eta monarkia, larderia, mailak, indarrak, segeretua, xedetako
batasunak, eta nahi dutenera heltzeko biden ainitza arima dituen
gobernamendu batek lagunduak; jesuistek, diot, entsegu batzuen ondotik,
eta oroz gainetik mendiz haraindiko ikastetxeak menpeturik, eta ahal
ukana zuten bezenbat hunaindikoak kitzikaturik, menturatu zuten, bere
Aita Molinaren liburu baten bidez, garaziaz dotrina bat osoki San
Agustinen, San Tomasen, Aita guzien, bilkura handien, aitasainduen eta
Erromako elizaren kontrakoa, hunek, aldi bat baino gehiagotan horren
madarikatzekotan izanik, egitea beti baztertu baitu. Frantziako Eliza oroz
gainetik jazarri zen salbamenduaren errextasunetik eta giza-izpirituaren
urgulutik hanbat irabazte egiten zituzten berrikeria gozagarri horien
kontra.
Jesuistek, zaintze neke batez eragozpenean, hatzeman zuten
Frantziako ikastetxetan aharraren ereiteko bidea, eta malgutasunezko,
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politikazko eta indar ageriko mila itzuliz, azkenean gortearen laguntzaz,
gauzen itxuraren aldatzekoa, egile ez jarrailerik etzuen heresia baten
asmatzekoa, haren ezartzekoa Cornelius Jansenius Ypres-ko apezpiku,
Elizaren altzoan eta ohoratua hila zenaren gain; bere buruen zaintzale
izaitetik salatzale bilakatzekoa, eta bere etsaiak salatzale izaitetik zaintzale.
Hortik jinak dira molinixta eta jansenixta izenak, bi alderdiak berexten
dituztenak.
Eztabada handi eta luzeak Erroman ametsetako heresia hortaz,
Jesuistek asmatua edo izaitekotz erdia, Molinaren etsaien aurdikitzeko;
elgarrizketa De auxiliis izen-pean bereziki moldatu bilkura batean, ainitz
aldiz bildu zena Clément VIII (Aldobrandin) eta Paul V-garrenaren
(Borghèse) aitzinean, hau, Molinaren dotrinaren madarikatzeko erabaki
bat moldaturik azkenean, ezpaitzen agertzera menturatu, eta dotrina
horren ez kondenatzeaz askietsi baitzen baieztatzera menturatu gabe,
balakatzen zituela heresia ametsetako hortaz, nehork aithortzen etzuenaz,
eta hain ontsa baliatzen jakin zutenaz gozatuak izan zaitezkeen guziarekin.
2. Port-Royal-go jansenismoa eta Erromako bakea
Jende saindu eta jakintsun andana bat baztertuak ziren, bat
bertzearen ondotik, Port-Royal des Champs-ko abadiara. Han batzu
idazten ari izan ziren, bertzek bildu zuten jakitatetan eta debozionean
erakatsi zuten gazteria. Munduko lan ederrenak, eta jakitatean eta
erlisioneko urratsetan gehienik argitu dutenak, haien eskuetarik atheraiak
dira, eta mundu guziaz horrelakoak aurkituak.
Jaun horiek ukan zituzten adixkideak eta harremanak:
molinixmoaren aharran sartu ziren. Aski izan zen bekaizkeriaren gainera,
jesuistek hartua zutena ikastetxe berri horren aldera, herra ezin bakeratu
baten emaiteko, hortik sortu baitzen jansenixten, Sorbonaren, Arnauld
Jaunaren, ororen naguzitzat edukia zenaren zigortze amorratua; hortik
erran-bilduma baten sortzea, gauza hain usu gaizkorra eta hain usu Elizak
debekatua, horren bidez heresia berria, nehork asmatu ez aithortzen
etzuena, izan baitzen ez bakarrik debekatua, mundu guziak nekerik gabe
onhartua ukanen zuen gauza, baina Cornelius Jansenius, Ypres-ko
apezpikuak egin Augustinus izeneko liburuak edukia aithortua izan zena,
eta erran-bilduma hori eskainia zadukanaren sineste barnekoaz eta
hitzezkoaz ukatzera.
Zuzenbideak, erran nahi baita bortz erranaldi heretikoen
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debekatzeak, nehork aithortzen etzuena, nekerik batere etzuen eman:
gauzak, erran nahi da Jansenius-en liburuan edukiak zirela, ainitz eman
zuen. Ehoiz etzen bat handik hartu ahal izan: athera zen han zirela
ihaurtuak erranez, nun eta nola aipamen bakar bat eman ahal izan gabe.
Jainkoan eta ariman zin egitea egiazko gauzan oinarritua dela sinesten
eztena sinesten dela, sineskai dena ezin daitekeela erakuts, gaizkintza bat
iduritu zizakon jende zuzena zen guziari. Jazartze handi bat jeiki zen beraz
erran-bilduma hori agertu zeneko.
Baina hortan oraino ezin jasanagoa iduritu zena, hau da: PortRoyal-en barreatzeko, ontsa ikusten baitzen etzela nehoiz zin hortara
ekhar-araziko, serorer izenpetzera eskaini zizeen erresuma guzian. Bada
irakurri ezten liburu batean edukia den gauza batez zin egitearen
eskaintzea, ezin irakurria izan den liburu batean ere, latinez baita eta
hizkuntza hori ezpaita jakina, behin ere berdinik ukan etzuen bortxatzea
da, eta probinziak herritik urrunduez bete zituena, eta presondegiak eta
komentuak gatibuz.
Gorteak etzuen ezer sobera ukan gatibuen aldera, liga eta hunen
ondorioak ahatz-arazi baitzauzkon, eta sinets-arazi jansenixtak bere gain
jarri nahi zuten alderdi bat zirela, Erregeren larderiari etzutenak gutiago
jaukitu nahi, aitasainduarena onhartzen etzutela erakusten zutela, jesuistek
Elizari hel egiten zaukotela, baieztatua baitzuten erran-bilduma, gero
horren izenpetzea manatua. Gauzaren eta zuzenbidearen berextea, zenbait
demboraz onhartu zena, azkenean debekatua izan zen, Elizari jazartze bat
bezala, nahiz hau etzen mintzatua ere, eta gainera bilkura handi eta eliza
orori hedatuenetan erabaki dituen gauzen sinestera ezpaitu behin ere
bortxatu, hautarik batzuez, horrela erabakiak, dudatzen eta eztabadatzen
baita oraino, nehor izan gabe horren gatik ez ogendun ekharria ez
zuzendua. Jesuisten gerizari lotuak diren benefizioek, Erregeren kofesaria
baitzen horien banakatzale, prelatek sendi zuten estimuak ala eskergaitzak,
eta gaizkiago oraino, gortea eta jesuistak askietsiak ala gaizkituak ziren
arau, gaztigu jarriakia azkartu zuten sakramenduen ekhentzerano,
hiltzerano ere.
Horrelako soberakeriek zenbait apezpiku iratzarri zituzten
azkenean, aitasainduari izkiriatu baitzuten, eta hortara lanean hasia zen
karguetarik ekhenduak izaiteko irriskuan izan baitziren, haien kargukide
andana handi bat laguntzera jin zizezteenean, eta arrazoin bera atxiki
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zutenean.
Orduan Erroma eta gortea Elizaren berexte baten beldur izan
ziren. Bertze apezpiku batzu jarri ziren ararteko, eta haiekin Estrées-ko
kardinala, orduan Laon-go apezpiku-dukea, eta lauzpabortz urte
berantago kardinala. Antolabide horrek eman zuen Clément IXgarrenaren (Rospigliosi) bakea izendatu zena, aithortu baitzuen zinez alkisainduak etzuela nahi ez eta behin ere nahi ukan erran-bildumaren
izenpetzeak bortxatzen zuela bortz erranaldi kondenatuak Jansenius-en
liburuan zirela gorderik ala agerian sinestera, baina bakarrik horien
heretiko bezala edukitzea eta kondenatzea zein ere liburu ala lekutan aurki
ahal diten. Bake horrek itzuli zezteen libertatea eta sakramenduak
ekhenduak ukanak zituzten jenderi, eta karguak hetarik haizatuak izanak
ziren dotore ala bertzeri.
Eztut gehiagokorik erranen, argitu dutan guti hori aski izanen baita
orai eta gero erakarria izan behar denaren entzun-arazteko, eta
jansenixmo eta jansenixta, molinixmo eta molinixta hitzen erabiltzen
jarraikiko niz laburtzeko.
Jesuistak eta haien alderdikarienak suminduak izan ziren haien
indar guziek hemen eta Erroman ezin baztertu zuten bake hortaz. Jakina
zuten jansenismoaz eta milinismoaz trebeki enganatzen, eta bere buruaren
zaintzaletik oldartzale bilakatzen. Jansenistek, kondenatzen zituzten eta
nehork nehoiz aithortu etzituen bortz erranaldiez zaintzen ziren batean,
eta erran-bildumaz gauzari doakonean, etzuten amor emana Molinaren
dotrinaz, ez eta morala horren ondorioz egiten ziren soberakeriez, Pascal
aipatuak berdin eskuztagarri egin zituenak, jesuista kasuisten egintzetan
eta dotrinan zirenak egiazki, eta irriegingarri, probinziari bati bidali
eskutitz antzedun hetan, hain ezagunak Eskutitz probinzial izenarekin.
Samintzea eta herra jarraiki ziren, eta gerlak idazkien bidez iraun zuen, eta
jesuistak gero eta gehiago azkartu ziren bereak zituzten gortetan bere
etsaien eta hala uste zituztenen lehertzeko eta Elizako kargu eta
ikastetxetarik baztertzeko.
(…)
3. Aita Tellier-en ordua
Aharra gaixtatzen ari zen et jesuistendako gaizkira itzultzen; Aita
Tellier barne zen bi aldetarik. Gizon suhar bat zen, erran dutan bezala, eta
bere jainkoa molinismoa eta lagundiaren larderia zituena. Jokoa eder ikusi
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zuen: errege bat gauza horietan biziki ez jakina, eta hortaz ehoiz etzituena
jesuistak eta haien alderdikoak baizik entzunak, eta gain-gainetik; bere
larderiaz betea, eta jansenistak horren etsaiak zirela sinestera bere buruari
utz-arazia zaukona, salbatu nahi zuena, eta, erlisionearen ez jakinean, bere
bizi guzian bertzeren bizkarrean penitenzia egiteaz balakatua zena, eta
higenauten eta jansenixtenean egiteaz alhatzen zena guti ezberdinak uste
baitzituen, eta abantzu osoki heretikoak; errege bat bera bezain jende ez
jakinez eta aitzin-gogo berez beteak zirenez inguratua, hala nola
Maintenon-go Anderea eta Beauvilliers-ko eta Chevreuse Jaunak SanSulpizioren bitartez eta Chartres-ko Jaun zena, edo gehiago etzakiten
gortelari eta nerabe nagusiez, edo bere fortuna baizik gogoan etzutenez;
aphezeria aspaldidanik hondatua, azkenik Chartres-ko Jaunaren eskuz,
apezpikugoa ez jakinez arte-betea zuena, aitasaindua jainko zadukaten
jende ez ezagun eta leku aphalekoez, eta Frantziako Elizaren arauak hastio
zituztenak, edozein zaharraro ez ezaguna baitzuten, eta ezteuseko jendeak
izanez, espaitzakiten ere Estatua zer zen; parlamentu bat ihardokitzetik
hautsia eta ikaran, aspaldidanik menpekotasunean ohitua, eta bere kargu
eta ahalen bidez mintzatzen ahalko zirenak, Pelletier lehen buruzagiari
emanak, edo garaziez amikatuak.
Jende zenbait gelditzen zizezteen oraino jesuister hetaz beldur
ukaiteko, erran nahi da haien egintzetaz, hala nola Estrées, Janson eta
Noailles-ko kardinalak, eta kanzelaria: azken hau, bertze nunbait errana
dutan bezala, ezindua zen, eta A. Tellier etzen hori jakin gabe; Estrées
zahartua zen eta gortelaria, Janson ere, eta oraino osagarriz azkarki eroria;
Noailles-ek etzuen holakorik jeus, atxikimendu minenean zen aitzina
Maintenon-go Anderearekin, gortean botheredun Erregeren gostuaz,
familiaz, bizi molde eta eginbidean zuen aipamen jarraikiaz, Parisko
arxapezpiku, eta diozesan eta aphezerian ohoratua, hunen buru baitzen
erresuma guzian; jesuistek hau gorenetik aiher zuten zuen dotrinaz,
erraitekorik gabea baina haiena etzena, eta Châlons-en ezarria izanik, gero
Parisen, hek hortan barne izan gabe, eta berdin arropa gorrira aitzinatua;
bazakiten etzirela jansenistak hartaz askietsiak, ezpaitzuen haien menean
eta haien ikus-molde guzietara jarri nahi ukana, eta hura oraino gutiago
zela hetaz askietsia errana dutan konzienziako kasua egiazki sortu zuena nor
zen aurkituz geroz. A. Tellier-ek, Erregeren ondoan ontsa errotua,
deliberatu zuen Noailles-ko kardinalaren ezarr-araztea Erregerekin alde
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batetik, jansenistekin bertzetik, eta aldi berean hainbertze urte hetan ari
zuten lanaren bururatzea, Port-Royal des Champs-en barreatze osoaz.
La Chaise-ko Aitak aski ukana zuen, Clément IX-garrenaren
bakeak serorak berriz han ezarriak zituenez geroztik, andererik botu
egitera har zezaten debekatzea, dei eskasez etxearen suntsi-arazteko,
bertze bortizkeriarik egin gabe; ikusi da Erregek Marechal-i erran
zaukonetik, harat egitea onhartua eta ere manatua zaukon bidaiaz, dolu
zuela serora haien urrunegi hertsatzera utzirik, eta golkoan andere biziki
saindutzat zaduzkala. Kofesari berria gogoeta horien aldatzera heldu zen
ephe gutiz.
Berphiztu zuen gero Erroman egina zen konztituzione bat,
bizpahirur urtez geroz, molinisten nahitara, hauk beti beha nola itzul,
nola engana, eta gartsu Clément IX-garrenaren bakearen nahasteko biden
hatzemaiten. Erroma, mendiz haraindiko nahikarien sustatzale azkarrak
bezala begiratuki baitzerabiltzan, hanbat erresuma eskuetan ezarri baitee,
etzen guziari ezaren emaitera menturatzen, baina etzuen ere Clément IXgarreneran larderiaren kontra bekoz beko joan nahi ukan; konztituzione
ezpaiezko bat eman zuen beraz jansenisten kontra, baina ez argi-argia, eta
aski trebeki egina bake horri atxikiak zirenek, bere burua zauritu gabe,
onhar zezaketen, bertzalde osoki baliogabekoa; molinistak gaitzituak izan
ziren hoin tresna ahula baizik ez ukan ahalik, alabainan jadanik
debekatuak eta nehor ehoiz zaindu nahi ukan etzituen bortz erranaldien
kondenatzeaz bertzerik ezpaitzuen egiten; baina aharra luzetan, eta
lurreko botherea hetan alderdi jartzen denetan gaztigatze jarraikirano,
izpirituak berotzen baitira, eta alde bietarik mugak iragaiten baitituzte,
gertatua zen jansenista zenbaitek aithortuak zituztela segeretuki bat,
gehiago, ala ere baina segeretu handiz bortz erranaldi heretikoak; mixterio
hori agertua izana zen Saint-Thierry-ko abadian hartu paperretan, aipatua
izana dena ikerraldi horrek Reims-ko arxapezpikuari eman zaukon
egitekoan; jansenisten alderdi osoak oihu egin zuen horren kontra, bortz
erranaldi guzien kondenatzea bihotz-izpirituz onhartua zuela errepikatu,
bortz heresia zirela erranez garbiki, eta osoki gaitzesten zituzten, eta
haiekin harreman eta laguntasun guziak hausten zituzten buru bero
batzuena zenaren haien gain emaiteko bidegabearen kontra. Jende horiek
berek, kondenatu zen hutsa onhartzen zutenak, ezin bekanago eta gutiago
ziren, eta hortan, batzuek bidegabea oihukatuz, bertzek Elizaren lanjerra,
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harrabotsa berritu zen, horrek egin baitzuen orai aipatu den
konztituzionea.
Hoberik ez ukanez, A. Tellier-ek deliberatu zuen erabiliko zuela,
zerbait eginen zuelako ustean Port-Royal-en kontra bederen, hau
jansenistetarik nehor baino behatuago baitzen gauza hortan, eta Noaillesko kardinala eragozpenean ezarriko zuelakoan, Erregek konstituzionea
sina-araz zezan manatu baitzaukon.
Hain ontsa heldu zizakon eginara hori, nun Gif-ek berak izenpetu
baitzuen. Andere abadia bat da Versailles-tik borzpasei lekoatan, beti
Port-Royal des Champs-en ahizpa bigarrentzat hartua izana dena, molde
orotan, adixkidez eta etsaiez, eta aro guzietan elgarren arteko batasun
minena atxikia zuten bi etxe bezala.
Izenpetze horrekin, Noailles-ko kardinalak bere burua azkar
senditu zuen, eta uste ukan Port-Royal-ek etzuela lanik emanen. Hortan
huts egin zuen. Andere hek, hain bortizki eta hainbertzetan gaizki
erabiliak, hain usu eskainiak zizezteen izenpetze amarrutsuez mesfidan,
etengabe zelatatua zen bakartasun batean, eta herriz urruntzeko eta
batzuetan presondegiko irriskua gabe hurbil etzaitezkeenak, ondorioz
konfienxia hartzeko aholkuz gabetuak, etziren izenpetze berri batera
ekharriak ahal izan. Erakutsi zizezteenetan batek etzituen hunki, ez eta
Gif-koak ere. Debaldetan zituen kardinalak sustatu, galdegiten zeena
argitu, jeusetan ezpaitzuen Clément IX-garrenaren bakea zauritzen, ez eta
haier atxikiak ziren egiak; jeusek etzuen segurreratu ahal ukan arima
saindu eta herabe haien beldurra. Izenpetze berri batek etzadukala zerbait
pozoin eta zerbait ustegabeko etzuten entzun ahal ukan, eta ezak
mehatxatzen zituenaren gogoan hartzeaz etzizeen kuraia kordokatu ahal
izan.
Horren beha egonak ziren jesuistak: Noailles-ko kardinalaren
hortara eremaitea eta hastiatzen zuten etxe baten barreatzera heltzea,
ezpaitziren hainbertze urtez geroz horren azken hondamenaren
aphailatzetik geldituak. Gelditzen ziren serorak Errege baino gehiago bizi
ziten beldurrez hilak zauden, eta hunen ondotik etzaitezen jarraik ahal
andereak botu egitera onhar zitzaten debekatzen, eta etxe horrek iraun
zezan, eta berriz goiti zadin, beti behatua baitzen jansenisten alderdiaren
erdigunea, leku nagusia eta bilgunea bezala, jendea hara joaitera
menturatuko zen bezain laster.
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Kardinalak, ekaitza ikusi baitzuen aitzinetik, baina ez asma
etzaitekeen barreatzea, hertsatu zituen andere horiek aldi bat baino
gehiagotan, edo bertze batzuen bidez edo berak; hara joan zen aldi
batzuez, beti debaldetan. Erregek hertsatzen zuen bizi-bizia, bera
kofesariak bultzaturik, hanbatez nun azkenean kardinalak amor eman
baitzuen, jaukitu baitzizeen eta sakramenduak ekhendu baitzezteen.
Orduan A. Tellier-ek Erregeren ondoan lehenagoko marra guziak
berrituz belztu zituen, jazarriak bezala gogoan harr-arazi zauzkon,
Elizaren barnean bakarrak orotan lege zuzenekoa aurkitua zen izenpetzea
nahi etzutenak, eta sinets-arazi zaukon etzela gauza horietaz ehoiz bakean
izanen komentu horrek, bi botheren kontrako bere jazarraldiez omen
handikoak, iraunen zueno; azkenik konzienziak larderiak bezenbat
ikusteko bazaukola bederen hain beharrezkoa zen barreatze batean. Aita
onak hain ontsa sistatu eta itzuli zuen Errege nun burdinak suan ezarri
baitziren barreatzeko.
Parisko Port-Royal etzen Champs-etakoaren ospitale bat baizik.
Hau osoan Parisera ekharria izan zen urte andana batez, hautan Champsetako komentuko eraikuntzen arthatzea jarraiki baitzen, gehiago etzelarik
laboretxe bat baizik izan. Gero, serorak, bi aldetaratzeko behar zirenak
eginak izan baitziren sortu zizezteen gaztigu jarriakietan, bi komentuetara
berexiak izan ziren. Nahi zen guzia egin zutenek bete zuten Parisko etxea,
bertzek Champs-etakoa, ezpaitzuen ukan Pariskoak baino etsai
handiagorik, abantzu ontasun guziak hauer emanak izan baitziren
Champs-etakoak gosearen bidez eror-araziko zirelako ustean, baina atxiki
baitzuten, lanaren, ekonomiaren eta elemosinen bidez.
4. Barreatzea
Barretzeaz ari izan zenean, Voysin, oraino Estatuko konseilari,
baina gizon segurra eta fortunaratzeko orori emana, hautatua izan zen
Champs-etako komentuaren galdegaietako, eta goga daiteke hea
zuzenbidea atxikia izan zenez.
Baina bitxiki ustegabetu zuena, Champs-etako serorak erregelan
jarri zirela eta Erromara dei egin zutela da, eta han entzunak izan ziren.
Vineam Domini Sabaoth bula edo konztituzionea etzen ehoiz Clément IXgarrenaren bakearen hausteko eman izana, etziren andere horien nekeak
izenpetzeko batere gaizki aurkitu izenpetzean gaineratzea eskatzen zuten
argitzea gabe ere; Clément IX-garrenaren bakeari kalterik egin gabe

222

onhartzen baitzuten. Frantzian gaizkintza handi zutena, biziki ogengabea
iduritu zen Erroman. Bulari menperatzen zizazkon, eta emana izan zen
gogo berean; han etzen gehiagokorik nahi.
Horrek jesuistak harma motaz alda-arazi zituen, bula hortaz egin
nahi zuten baliatze gaixtoa agerian emaiten baitzuen; eta nahi zutenera
nola hel ezpaitzakiten Erroma, haren aiduru egonak zirelarik, aierugarri
baino gehiago bilakatzen baitzizeen. Parisen auzibidetako luzamenen
beldur izan ziren ere, Lyon-en, Erroman in partibus-ko komisarien.
Korropilo bat zen haren moztea desegitea baino errexago iduritu zizeena.
Egin zen beraz Port-Royal bakar bat baizik izan etzelako arauan, abadia
batetarik etzirela onharmenez baizik biga egin izanak; zuzen zela gauzak
lehengo lerroan ezarriak izan ziten; bien artean hobe zela Pariskoaren
atxikitzea bertzearen baino, doi-doia zuela bizirik egoitekoa, leku kaltekor
batean jarria, bakarrik atso hisitu batzuez jendeztatua, hanbat urtez
geroztik botu egitera nehoren hartzea debekatua zizeena.
Konseiluaren erabaki bat emana izan zen beraz, horren ondorioz
urriaren 28-tik 29-rako gauan, Port-Royal des Champs-ko abadian
zaintzale frantzes eta suizetako soldado-aldeak sartu baitziren segeretuki;
eta 29-ko goiz erditsutan, D’Argenson abadiara ethorri zen barrandako
eta arxeretako multzo batzuekin. Atheak idek-arazi zituen, seroreria guzia
kapituluan bil-arazi, zigiluko eskutitz bat erakutsi; eta oren laurden bat
utzi gabe, ereman zuen oso-osoa. Karrosa zaldidun andana bat ekarria
zuen, bakoitza emazte adineko batekin; serorak hetan banakatu zituen
ereman behar ziren lekuen araura, hauk abadia batzu baitziren beretik
hamar, hogei, hogei-ta-hamar, berrogei, eta berrogei-ta-hamar lekoarano,
eta horrela abia-arazi zituen, karrosa bakoitza zaldizko arxer batzu lagun,
leku gaitz batetik emazte publikoak ekhentzen diren bezala. Ixilean uzten
dut ikusgai hoin hunkigarri eta bitxiki berriarekin batean gertatu zen guzia.
Hortaz badira liburu osoak.
Hek joan eta, Argenson-ek ikertu zuen etxea bihitegietarik
sotoetarano, hartu egin behar zela iduritu zizakon guzia, eta ereman;
Parisko Port-Royal-ena izan behar zela uste ukan zuen guzia, eta
eremanak ziren serorer etzezakeela ekhen uste ukan zuen guti hura
berexirik ezarri, eta itzuli zen Erregeri eta A. Tellier-i bere lasterraldi
zoritsuaz kondu emaitera.
Serora horiek bere presondegi berezietan ukan zituzten
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hertsaldiak, salbuespenik gabe izenpetzera bortxatzeko, bertze liburu
batzuen gaia da, gaztigatzalen begirantza izan arren, laster jende guziaren
eskuetan izan baitziren, haren sumindura hanbat agertu baitzuen
publikoki nun eragozpenean izan baitziren gortea eta jesuistak.
Baina etzen A. Tellier hoin bide ederrean gelditzeko gizona. Gauza
hau behar da berehala bururatu, nahiz gaineratekoa ondoko urtearen
lehenbiziko ilabetetakoa den. Konseiluko erabakia erabakiaren gainean
eman zen, eta zigulu eskutitza zigilu eskutitzaren. Port-Royal des Champsen jendakiak ehortziak bazituztener manatua izan zizeen lurretik athera
zitzaten eta bertze norapait ereman; eta bertze guziak ahal zen bezala
egotzi ziren auzo parropia bateko hilerrietara, asma ditakeen
ahalgetzekoarekin. Gero etxearen, elizaren eta eraikuntza guzien
barreatzea egin zen, erregen erahiltzalenak egiten diren bezala, hala nola
nun ezpaitzen harria harriaren gainean gelditu. Etxagai guziak salduak izan
ziren, lekua irauli zen eta erein; egiaz etzen gatzez egin, hori da ukan zuen
ohore guzia. Eskandala handia izan zen Erromarano. Lasterraldi hoin
militarraren eta hoin hastiagarriaren ixtorio xoil eta labur huntan
mugatzen niz.
Noailles-ko kardinalak senditu zuen horren izigarrikeria aitzinetik
ikustea gainditua zaukon ukaldi baten baztertzeko ezinean ezarria izan
ondoan, eta alabainan asma etzitakeena. Etzen hobeki izan molinixtekin,
baina biziki gaizkiago jansenixtekin, jesuistek xede ukana zuten bezala; eta
aro zorigaitzeko hortaz geroztik, etzuen abantzu batere osagarririk ukan,
erran nahi dut abantzu ordu berean gaizkitua izan zela, eta apurka apurka
etengabe azken heinera bultzatua biziaren bururano.
*
1710
Dukea eta Errege
Biharamunean, urtarrilaren 4-ko ebiakoitza, 1710-ko urte hori hasi
zuten laur egun, enetako hain baitezpadakoetan azkena, joan nintzan
Erregeren jeikitzetik atheratzera, eta ikusi nuen bere othoitz-alkitik
gabinetera joaiten, eni deusik erran gabe. Ohikoa etzizatan gorte ordu bat
zen. Mezara joaiten eta handik itzultzen ikustean gelditu nintzan; hezueria
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aldi luze baten ondotik, abantzu osoki ohearen gainean janzten zelakotz,
zerbitzuak ezpaitzuen han leku guti baizik uzten. Manua eman eta,
gabineteko sartzea zutenak atheratzen ziren, jende guzia bazoan galerian
solastatzera mezarano. Gambaran etzen zaintzalen kapitain aldikoa baizik
gelditzen, mutil urdin batek jakin-arazten zaukola Errege noiz atherako
zen bere gabinetetik mezara joaiteko, orduan sartzen baitzen gabinetean
Erregeri jarraikitzeko. Egon nintzan manua eman ondoan, eta jendea jalgi
ondoan, gambaran zaintzalen kapitainarekin. Harcourt zen, ontsa
estonatua izan baitzen ni hor egoiten ikusiz, eta galdegin baitzautan zer ari
nintzan. Gabinetera deitzen ikusiko baininduen, enuen nekerik ukan
Erregeri hitz bat erran behar naukola erraiteko, eta uste nuela gabinetera
sarr-araziko ninduela meza baino lehen. A. Tellier, lan egiazkoa ortziralez
egiten bazuen ere, Erregerekin gelditua zen; guti berantago athera zen, eta
ondotik berehala Nyert, aldiko lehen gambarako mutila, gabinetetik jalgi
zen, begiez bilatu ninduen eta erran zautan Erregek galdegiten ninduela.
Berehala gabinetean sartu nintzan. Aurkitu nuen Errege bakarrik
eta konseiluko mahi buru beherekoan jarria, hori baitzuen egiteko moldea
norbaiti bere gostura eta astiz mintzatu nahi zizakonean. Haren gana
joaitean eskertu nuen egin nahi zautan garaziaz, eta komplimendua apur
bat luzatu haren itxuraren eta behatzearen hobeki ikertzeko, iduritu
baitzizaztan bat biphila, bertzea osoa. Erran naukon enuela luzazago bizi
nahi ukan haren desgarazian (beti baztertu nuen hitza itzuli zenbaiten
bidez haren ez ohiltzeko, baina hemen laburtzeko erabiliko dutana) zein
alderditik eroria nintzan jakitera menturatu gabe; galdeginen zautala behar
bada ene alderako haren onezien aldatzea nundik gogatua nuen;
ihardetsiko naukola, lau urtez Marly-ko bidaietako izanik, horietaz
gabetzea biziki senditua nuen gauza iduritua zizatala, bai desgaraziaz, bai
hari ordu luze horietan ene gortearen egiteko ohorearen ekhentzeaz.
Erregek, horrarano ezer ezpaitzuen errana, ihardetsi zautan itxura gora
batekin eta burua goitituz, etzuela horrek deus egiten eta haren aldetik
deus erakusten. Ekhentze hortaz zer gogora ezpanu jakin ere,
ihardespenaren aireak eta doinuak erakutsiko zautaten berehala etzela
egiatia; baina emaiten zautanarentzat hartu behar izan zen: erran naukon
beraz erraiten zautanaz egiten zautan ohoreak arintze handia emaiten
zautala, baina entzuteko ohorea egiten zautanaz geroz, othoizten nuela on
ukan zezan ene bihotza haren aitzinean huts nezan, ene hitza hori izan
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zen, eta ezin gehiago griñatzen ninduten gauza batzu erran nezazkon, eta
bainakien horien bidez zerbitzu biziki gaixtoak nitaz emanak izanak
zizazkola, harrabots batzu, ene adinak eta ahal eskasak egiazkoak zirela
sinestera uzten enindutenak, baina azkarki ibiliak zirenak Erromako
embaxadako begiak ene gainera emanak ukanak zituen ondotik (osoki
egiazkoak ziren, bertze nunbait ikusi den bezala, baina horrela mintzatu
behar zen, etzatalakotz eskaini, La Trémoille-ko kardinala aitzinatua
izanen zenez dudan baitzen, eta hau egina izan orduko, ezpaitzuen
gehiago embaxadorerik hara igorri nahi ukan), ene aldera bekaizgoa eta
jelosia hanbat phiztuak izanak zirenez geroztik, zerbait bilaka zaitekeen
eta goizik geldi-arazi behar zen gizon batenera bezala; ordu hartaz geroz
enuela ogengabeko ezer erran ez egin ahal ukan, eta D’Antin etzizatala
jaukitzetik gelditu. “D’Antin! hautsi zuen Erregek, baina molde eztiagoan,
behin ere eztauta zure izena aipatu.” Ihardetsi nuen lekukotasun horrek
sendi nuen atsegina bazegitala, baina D’Antin-ek hain arthoski zautala aldi
oroz gaizki egina munduan nun ezpainintzan beldurrik gabe egon ahala
egiten zauztan ofizio gaitzez haren ondoan.
Hor Erregek, jadanik zohartzen hasia baitzen, begitarte oraino
idekiago bat hartuz, eta ni entzunez halako onezia bat erakutsiz eta
abantzu askieste bat, elhea hautsi zautan bertze solas baten hastera
nindoalarik hitz hauekin: “Bada oraino bertze gizon bat …”, eta erran:
“Baina ere, jauna, mintzo baitzira eta erasiatzen, horra zerk duen egiten
jendea zure kontra mintzatzen dela.” Ihardetsi nuen artha handia nuela
nehorez gaizki ez mintzatzeaz; baina Haren Maiestateaz egiteaz, nahiago
nuela hila izan, bi begien artean sutan so eginez; bertzez zen bezenbatean,
nahiz biziki neurtzen nuen neure burua, neke zela gertaldi batzuek
etzezaten eman apur bat naturalki mintzatzeko ordurik. “Baina, erran
zuen Erregek, orotaz mintzo zira, egitekoez, erran nahi dut egiteko gaixto
horiez, saminki …” Orduan Errege ene aldian hautsi nuen, onezia gero
eta gehiagorekin mintzo zizatala ohartuz; erran naukon egitekoez ohian
biziki guti mintzo nintzala eta neurri handiekin; baina egia zela, zenbait
aldiz ondorio gaixto batzuez sistaturik, bihotzetik arrazoinamendu eta
erasia nasaiki joaiten zizatala; ukana nuela gertakari bat, nik uste ukan gabe
harrabots handia eginik, gaitz handiena egina zautana; hartaz juje eginen
nuela, gustatu ezpaldin bazizakon hartaz barkamendu xumeena
galdeginen naukona, edota, molde hobez jujatzen baldin bazuen, ikus
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zezan enintzala ogendun.
Banakien segurrez ene Lille-ko parioaz erabiltze mirazko eta
gaizkira itzuli bat egina izana zela; deliberatua nuen Erregeri kondatuko
naukola, eta hemen ederrik eman zautan aldia hartu nuen, baina harekin
egilez behar zen arintasunarekin. Jarraiki nindaukon beraz erranez nola,
Lille-ko setiatzean, haren atxikitzeak zuen balio handiaz hunkia, han
etsaiak nolako lehian azkartzen ari ziren, zein emeki zen gure armada
abiatzen, haren laguntzera joaiteko hirur manu bat bertzearen ondotik
bidaliak izan ondoan, (…) athera zizatala, eztabada horietarik batez hisian,
Lille etzela lagundua izanen eta hartua izanen zela pario egitea. “Baina,
erran zuen Erregek, gauzari behatzez baizik ezpazira mintzatu, eta etzela
ongi helduko hisitua izanez, ezta gaitzik, eta aldiz, ontsa baizik ez; baina
aipatu nahi zinatan bertze gizon hori zein da?” Duke Jauna zela erran
naukon, hortaz ixilik egon baitzen, eta ezpaitzautan erran, D’Antin-ez
egina zuen bezala, etzizaukola nitaz mintzatua, eta erran ere ahal ukan
nuen bezain hitz gutiz, behar zen deusik baztertu gabe, Lussan-go
Anderearen egintza; eta Lille-ko parioaz arthoski egona bainintzan
Chamillart-en, Vendôme-en eta Burgoñako duke Jaunaren izenak aipatu
gabe, hemen artha berarekin egon nindakon Dukesa Anderea bere alaba
egin gabe, Duke Jaunaren gainera hobeki erortzeko. Erregeri erran
naukon beraz enintzala Lussan-go Anderearen egintzan barnago sartuko
ezpainuen nardatu nahi, baina hetara eremana izana zen kanzelari Jauna et
konseilu osoa, lehen buruzagi Jauna eta parlamentu osoa, suminduak
izanak zirela hari erasia gaixtoen egiterano (…); et azkenean Haren
Maiestateak egun oroz onhartzen zuela menpekoek auziak haren kontra
egin zitzaten, eta bitxi litakeela norbait etzadin Lussan-go Anderearen
kontra bere buruaren zaintzera mentura, ihardespenik gabe auzi egiteko
eta gezur erraiteko eskubidea emaiten baldin balauko. Gaineratu nuen
Duke Jaunak ehoiz etzautala geroztik hori barkatu, etzela horri ohartua
enindaukon gertaldirik, eta gauza laztagarria zizatala, hor ez izanez baina
La Ferté-n, Bazkoz ohi nuen bezala, eta Printze Jauna hiltzeko orduan
zela jakin gabe, Duke Jaunak Haren Maiestateari errana ukanik,
bizkarrekoen gertaldian, damu zela ezpanintzan han eta zer egin ukanen
nuela.
Erregek, guziaren erraitera utzia baininduen, eta nolazpait hunkia
nuela ohartzen nindaukola, ihardetsi zautan erakatsi nahi duen gizon
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baten aire ‘ta moldean, bizia nintzala ere lerroez, gauza ainitzetan izana
nintzala hetan sarturik, bertzeak bultzatzen nituela, eta haien buruan
jartzen nintzala. Ihardetsi nuen zenbait aldiz hori gertatua zizatala egiazki,
eta hortan berean enuela atsekabe eman zezokeen deusik egiten nuela uste
ukana, baina othoizten nuela orhoit zadin, kondu emana naukon eskeko
gertaldiaz geroztik, zuela laur urte, enintzala edozein egitekotan sartua.
Orhoit-arazi naukon bi hitzez egintza hori eta Harcourt-ko printzesarena;
eta hortaz askietsia izana zelako ustea banuela erraiten naukolarik, onhartu
zuen, eta gauza batzu bere baitarik hortaz erran, osoki orhoitzen zela
erakutsi zautatenak, orduan Lorrenako etxeak etzuela ahatzia ere erraitea
ezpainuen huts egin, eta geroztik etzizautala erakustetik gelditua. Berehala
itzuliz handik baztertua nintzanera, gaineratu nuen aski zizatala bada laur
urtez geroztik deusetan sartua ez izaitea, Duke Jaunak, ehoiz ezer
enaukolarik eginik, etzezan nitaz orhoit-araz gogoan deus gutiago enuen
eta hor enintzan ordu batean. Lorrenatarren arte-hitzean hartua nuen
etxekotasun itxurak, eta Duke Jaunaren gainera berriz erortzean, eta
Erregeren baitan ikusi nuen behatzezko, idekitzezko eta oneziakoak,
erran-arazi zautan ere jeusetan ez sartzea eder zizatala, azken hor ez
izaitetik itzultzen ari nintzalarik, leku ainitzetarik mezu ukana nuenaz
geroz nitaz ainitz mintzaturik izana zela Mantoue-ko eta Montbazon-go
Anderen karrosez gertatu zenaz, eta menturatzen nindaukola gaixtakeria
horien baztertzeko zer egin nezakeen galdegitera, eta kittorik erraiten
ziren solasen, ni aspaldidanik hor enintzalarik, eta andere horier
gertatuaren ez jakin osoan. “Horrek erakusten dautzu, erran zautan
Erregek aita baten egiazko itxura batekin, munduan zer heinetan ziren, eta
ohartu behar duzu aipamen hori, apur bat merexi duzula. Nehoiz
ezpazinu lerroez egitekorik ukan, ezpazine bederen gertatu direnetan hain
bizia agertu, eta lerroez berez, etzen holakorik erraiteko ukanen. Horrek
erakutsi behar dautzu ere zenbat behar dituzun horiek baztertu, erran
daitekeenaren uzteko erortzera, eta aipamen horren, eginara zuhurrago
baten bidez gauza hortan, eta jarraikiago baten, zuri lotzera ez uzteko.”
Ihardetsi nuen hori zela ere laur urtez geroztik etengabe egina
nuena, erraiteko ohorea ukana naukon bezala, eta ethorkizunean etengabe
eginen nuena, baina bederen othoizten nuela ikus zezan zein guti nintzan
azken gauza horietan sartua, bizkitartean merkeago kitto izan gabe;
hanbateko beldurra nuela buru-hauste ‘ta eztabadetan izaiteko, oroz
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gainetik haren aitzinean, nun behar bainaukon orai erran zein zen egitera
haizu utzia ninduen Guienarateko bidaia hauts-arazi zautan egiazko
arrazoina; arrazoin hori Montrevel-go marexalak ene gobernamenduan
eginak zauztan zuzengaitz bitxiena zela, halakoak zirenak nun hara
ezpainindoakeen horietaz deliberatua izan gabe; Boufflers-ko marexal
Jaunak, Guienan manamendu nagusia ukana zuenak, ene arrazoinak
aipatuak bainauzkon, ene alde jujatua zuela, eta Montrevel-go Jaunak
hortan sinetsiko zuela uste ukana; baina azken hau Haren Maiestateak
delibera zezan hisiturik, nahiago ukanak nituela ene han izaiteko behar
handia zuten egitekoak galdu, eta Montrevel-go marexala utzi oraino on
iduri eta idurituko zizakon guziaz zuzengaizki jabetzera, Haren
Maiestatearen hortaz nardatzea baino, hanbat bainindagon aharra orotaz,
eta oroz gainetik hortaz haren akitzetik urrun.
Erregeri hainbat zizakon solas hori gustatu nun laudoriozko hizkin
xoilez hautsi baitzuen hitzaldiko hariaren ez mozteko, eta bururatzean
gehiago laudatu baininduen eta errexkiago baieztatu, Guienako auzi
horietan sartu gabe bizkitartean, hain zuen hastio eztabada oro, eta guzia
zuzengaitzera eta nahasmenera joan zadin nahiago, usu bere egitekoen
kaltetan ere, ezinez eta gai horren aipatzen entzun, eta oroz gainetik
deliberatzearen. Mintzatu nindaukon ere harekin gaizki izan ustearen
doluz ene ez han izaite luzeaz, hortik aldi hartu bainuen, errespetutan
baino gehiago haren baitan nuen atxikimenduan hedatzeko, eta orotan
hari laket izaiteko nuen gutizian, aitzinatu nuena halako etxekotasun eta
ixuri batean, sendi bainuen, zuen itxuran, hitzetan, doinuan eta aran,
horren egiteko heinean nintzala. Hartuak izan ziren ere ustegabetu
ninduen ideki batekin, haren baitan beteki berriz jarria nintzala dudatzera
utzi eninduena. Othoiztu nuen ere jakin-araz zezatan nitaz laketgarri
etzaitekeen zerbait erraiten baldin bazizakon, edo nihauren ikaspeneko,
edo enintzala hutsean ikusteko. Argitzeko gauzarik etzela gehiago ikusi
baitzuen, bere mahitik jeiki zen. Orduan othoiztu nuen orhoit zadin
enetako egoitza batez, beti gorte jarraiki baten egiteko nuen gutizian;
ihardetsi zautan hutsik etzela, eta erdi-gur airos eta arin batekin, bere
bertze gabinetetara abiatu zen, eta ni gur handi bat eginez, athera nintzan
aldi berean sartu nintzan lekutik, oren-erdiko entzunaldi ezin hobe baten
ondotik, eta uste ukana nuena baino azkarki hobea.
Maréchal-en gana joan nintzan zuzen-zuzena, zor handi
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bainaukon, gertatua zen guziaren erraitera, eta bakar-bakarrik hari esker,
loriatua izan baitzen eta horrek geroaz ontsa hitzemaiten zuela uste ukan
baitzuen; hortik kanzelariaren egoitzara Erregeren mezak utzi baitzautan
hari guziaren erraiteko astia. Gauza bakoitza haztatu zuen, eta hanbat
ustegabetua izan zen Errege gauza guzietara jautsi izana zen moldeaz,
haren ihardespenez, galdez, eta berriz hastez, nun aithortu baitzautan
oraino etzituela gorteko laur gizon ezagutzen, zein ere lerrokoak izan
ziten, Erregek haiekin horrela egina zuenak.
Chavignard anaiak Chavigny bilakatzen dira
Gauza bitxi-bitxi bat gertatu zen aldi berean, Errege azkarki sistatu
zuena. Beaune-ko auzitegiko imperkadore bat Burgoñan Chavignard
izendatzen zen, eta bazituen bi seme aski ontsa eginak. Ikasketak
jesuistekin egin zituzten, hek bere gerizan hartu baitzituzten. Chavignardtik Chavigny-ra ezta ahozkatzean urrun. Chavigny-le-Roi-ko etxea,
zaharra, aipatua, jendakiaz handia, aspaldidanik iraungia zen. Bi anaia
horiek uste ukan zuten haren berphizteko ordu ona zela eta hartarik zirela
erraiteko, eta jesuistek hartakoak bezala erakusteko. Parisera jin ziren izen
eder horren azpian etxe oneko bigarren seme bezala, baina deus
etzutenak, eta ahaideak galdatzen zituztenak, eta hauen etxera jesuistek
ekharri baitzituzten eta horien adixkiden artean sarr-arazi. Soubise-ko
Jauna, bere nahitara baizik enganatua izaitea uste etzuena, eta horren
sinesteko arrazoin onak bazituena, zinez hala izan zen aldi huntan;
jesuistek erraiten zaukotena onez-onean hartu zuen, eta Chavigny-ko
Jaunen bere ahaideak bezala Erregeren aitzinerat eremaitea onhartu eta
haier kargu baten eman-araztea. Duras-ko dukesak, zaintzaletako
jandarmen azpi-ordari bezala hila zen Bournonville-ko printzearen alabak,
ukana zuen kargu horren ondarretarik banderazaingoa bat salgai
kompainia berean. Soubise-ko Jaunak ukan-arazi zaukon bi anaietarik bati,
Erregeren ordezkarigo ttipi bat ukan baitzuen ere Touraine-an. Zuen
gutia, zion, xahutua zuen, eta adixkiden artean moltsa bila ibilia zen kargu
horren ukaiteko eta fortuna egiteko bidean jartzeko. Jende guziaren
ikustera bazoazin eta bakoitzak atseginekin hartzen zituen bazakarzkiten
izenaren, begitartearen eta ibileraren gatik. Bigarren anaiak ukan zuen guti
ondotik hemezortzi-hogei mila arrandako abadia bat anaiaren laguntzeko
gortean eta gerlan bizitzen, hor azken gerlaldia egina baitzuen
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jandarmetan.
Hoin abadia gotorra etzen egun oroz hartzeko gertatzen. Hau
etzen negu huntan baizik hala gertatua, eta hanbat gutizia sortua zuen nun
guraz zaudenak, horrela emana ikusteaz suminduak, hasi baitziren
Chavigny-ko abade hori nor zen bila, eta nor zen aurkitu zuten.
Lekukotasunak ukan zituzten eta hanbat harrabotsekin agertu nun mundu
guzia argitu baitzuten. Erregek, hoin baira ozarraz sistaturik, hortara hain
ontsa emana baitzuen, Erroman bulak geldi-arazi zituen, bertze norbait
izendatu, bertze anaiari bere banderagoa Pons-ko kondearendako
hiruretan hogei mila liberetan utz zezan manatu, eta Touraine-ko
ordezkarigoa, eta bier ehoiz aitzinera ethor zazkidion debekatu. Zigorra
ezti iduritu zen oraino. Bi mutiko ziren izpiritu, azpikeria eta intzulinguru, ozarreria, malgutasun ainitzekoak, eta zuten adineko biziki ikasiak.
Ordu berean gorde ziren eta urperatu. Nork elezake sinets etzela betiko
izanen halako desohorearen ondotik? Laido horrek etzeen jasaiten batere
gosta. Zelatari egiten hasi ziren Holandan. Torcy-k erabili zituen Erregek
jakin gabe, eta baitzuten, oroz gainetik banderazainak, izpiritu eta
trabetasunez mugagabea, biziki askietsia izan zen. Agertu ziren ere
Utrecht-en bakeko mintzaldietan. Errege hil-eta azpikerietan jarraiki
zuten.
Ondoan Dubois aphezaren esku-makilak bilakatu ziren ainitz
gauzetan, gero haren mandatari ixilak, eta hizkuntza xoilez arima danatuak
izenda laitezkeenak. Abade izana zenak nahi ukan zuen balioa zuenetik.
Etziren ahalgetu buruzagi xapeldun baten karguaren emaiteko Besançongo parlamentuan, han ibili baita ustegabeko ausartzia eta ozarreria batekin,
eta beti Chavigny izena zuela. Bertzea, Chavigny-ko zaldun izenarekin,
iduriz eztiago eta malguagoa, bere azpikerietan jarraiki zen. Dubois aphez
geroztik kardinalak leku batzuetan erabili zuen, gero Espainian,
Ratisbonne-en, Angeleterran, eta orai, ahalge guzia iretsirik, Dinamarkatik
itzulirik, hara igorria izana baitzen mandatari berezi bezala, Frantziako
embaxadore da Portugalen. Haren ixtorioa orotan jakina da, orotan
desohoratua da, orotan sumintzen da hura kargu hortan ikusiz, orotan
diote holako tresna derabilatenek eztezaketela enganatzeko baizik egin; eta
bizkitartean badirau, gortean hartaz askietsiak dira, eta ontsa hartua da
hara jin den bere karguetako artetan. Ez ote da hori egiaren itxurarik
eztuten egia hetarik?
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Duke Jauna (Condé handiaren semabitxia)
Santeuil poetaren hiltzeak Burgoñako estatuetan, Fiesque-ko
kondeari gertatu ezin sinetsiak Saint-Maur-en, eta bertze gauza batzuek
oraino aitzinean han edo hemen erranek, emana dute jadanik Duke
Jaunaren marrazki bat: gizon ttipienak baino ainitzetan ttipiagoko gizon
bat zen, gizen izana gabe orotan lodi zena, burua ustegabetzeko handi, eta
izituko zuen begitarte bat. Bazioten Printzesa Jaunaren ñaño baten
ondorioz zela. Hori hits batekoa zen, itxura abantzu beti haserre erotua,
baina ordu oroz hain burgoia, ozarra, nun ezpaitzizakokeen jar. Bazituen
izpiritua, irakurtzea, ikaste ezin hobe baten ondarrak, jendetasuna eta
garaziak ere nahi zuenean, baina biziki bekan zuen nahi; etzuen bere
arbasoen zekeneria, ez zuzengabea, ez aphalkeria, baina ba haien kuraia
guzia, eta oharra eta adimendua erakutsiak zituen gerlan. Bazituen ere
haien zimarku guzia eta joko guziak bere lerroaren goititzeko
zuzengabekeria xorrotx batzuez, eta hek baino ere gehiago ausartzia eta
gemen aitzinatzeko. Bere bizi-molde bihurriak bertute iduritu zizazkon,
eta aldi bat baino gehiagotan egin zituen mehatxu bitxiak, bertze norbait
gaizki ezarriko baitzuten, handitasunaren ondorio zuzenak. Abretasuna
ezin gehiagokoa zuen eta orotan agertzen. Eztera bat zen beti airean
aitzinean ihes-arazten zuena, adixkideak ere gerizan etzizazkona, noiz
laido ezin gaitzagoez, noiz aitzinean erran zituen atheraldi irrikor
bortitzez, eta han berean egiten bazazkien kantu batzuez garhaitzen
zutenak eta behin ere ezabatzen etzirenak; diru berdinez ordaindua izan
zen ere oraino bortizkiago. Adixkiderik etzuen ehoiz ukan, baina ezagutza
etxekotuago batzu, gehienak bitxiki hautatuak, eta gehienak ilunbekoak
bera lerro hortako gizon bat izan zaitekeen heinean hala zen bezala.
Adixkide omeneko horiek ihes egiten zaukoten, gibeletik laster egin zeen
bakartasunetik baztertzeko, eta haien apairu zenbait aurkitzen zuenean,
erortzen zizeen khebidetik bezala, eta hartarik gorderik erasialdi bat
emaiten. Hetarik batzu ikusi ditut zenbait aldiz, Metz-ko Jauna, Castriesko Jauna eta bertze, lastiman.
Jite ohildu horrek murgildu zuen orotako soberantza etengabeko
batera eta ezin eztitua bilakatzen zuen soberantza horren gorestera, eta
hitz hau onhargarri baldin bada lerro hortako printze batentzat, tiranoak
bere tirania baino gehiago hastia-arazi dituen halako ozartasun batera.
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Etxeko eragozpenek, bekaizkeria ero baino eroago baten etengabeko
oldek, maitasun eta ezkonterrabia gelditu gabe batzuen ezberdintasunak,
ahalgabearen zauriak hoin gizon oldartsu eta neurrigabearen baitan,
Erregeren beldurrak eta Conti-ko printze Jaunaren hari bihotzean eta
gogoan hautesteak emaiten zaukoten etsipenak, jende guziaren maitasun
erotuak eta laudorioak printze horren berarendako, berari jendea ezin
gehiago urruntzen zizakola, eta bere etxeko minenen zigorra baizik etzela
senditzen zuenean bakarrik, Orléans-ko duke Jaunaren eta baxtartek zuten
lerroaren errabiak, zer abantail jakin bazuen ere hortarik zuzengabe
biltzen, haserre gai horiek guziek etengabe oinazetu zuten eta lazkarri
bilakatu iresteko eta gizakiari gerla egiteko eginak direla baizik iduri
eztuten basa-ihizi horiek bezala; hortakotz laidoak eta atheraldiak atseden
zituen, zuen urgulu ezin handiagoak ohikoak eginak baitzauzkon, eta
hetan atsegin baitzuen. Baina beldurgarri baldin bazen, oraino gehiago
urratua zen. Indar egin zuen Burgoñako azken estatuetan, Printze Jauna
hil eta bildu baitzituen, hurbil-errexago bilakatzeko. Justizia eman zuen
oneziazko itxura batekin; probintziaz axolatu zen ondorio onekin, eta
gobernuko manu onak eman zituen; baina parlamentuari gaizki egin
zaukon bere aita Jaunak nehoiz ukanak etzituen zuzen berezi batzuez, eta
laido andana baten ondotik ekhendu zauzkonak. Nork ere ezagutu baitu
printze hori, etzauko marrazki hau pizutua idurituko, eta etzen izan bat
hiltze horri jende guziaren arintze bereziari bezala behatu eztaukona.
Jakitate 'ta erretate: Burgoñako duke Enejaunaren
erregegora moldatzeko San-Simun-ek, Beauvilliers-ko dukearen
galdez, egin zuen hitzaldi luzetik
Hau baita: Burgoñako duke Enejaunak gizakiak eztezazke ezagun
deraman biziarekin, eta ondorioz ezaguna eztaiteke izan eta ezta hala
alabainan; eztu astia bi egintza motetan baizik banakatzen, hautarik
batzuek, bere gostuaren araura, bere gabineteko bakartasun gordean eta
seriosean hetsirik baitadukate; bertzeak, bere lerroari datxikazkonek
aitzineratzen dauzkotenak, bihurturik daduzka lehenbizikoek baino ez
gutiago urrundua izaiteko gizakien ezagutze bikun hortarik, bertze guzien
erabiltze oneko hain gomendagarria eta oinarri bakarra dena. Bada aro bat
liburuetako erakaspen bereziari gehienean eman behar dena, eta aro
horrek eztu behar izan erakasle ‘ta errienten uztarritik liberatzen duen
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adinean mugatua; urte osotara urrunago hedatu behar du, egin diren
ikasketez baliatzen jakiteko, nork bere baitarik ikasten, hartu diren
janarien astiz irezten, seriosean eta lanean artzeko gai bilakatzeko, horietaz
harresi bat eginez atseginen amuzkiari eta jostatzeko ohidurari
ihardokitzeko, nehoiz ezpaitute libertatezko lehenbiziko urtetan baino
indar gehiagorekin joiten. Baina ikasteko bigarren aro hori hanbat
zorionekin betea izana da jadanik, nun bere muga zuzenetarik haraindira
eremaitea bertze egiteko batzuer egiten den ebaste bat baita, horiek
eztirelarik hauendako apailamendutzat baizik baliatu behar izanak. Bada
beraz ordu bat biltzeko eta bat barreatzeko, eta azken hau da ja
aspaldidanik ethorria dena, Burgoñako duke Enejaunak onhartzen duela
iduri eztuelarik, eta damu handiz ikusten eztuelarik. Printze baten
haurzaroak balu bat bertzearen ondotik emanak zauzkon ikastaldi guzien
arrazoinen zilatzeko ahala, balezaguke ikaslen xedea eztela gogoaren
idekitzeko neurri berean behar dituen jakitate ezberdinen ezagutzaren
emaitea baizik, lanean jarrikitzearen eta azkartzearen emaitea, lanera eta
seriosera moldatzea, jakingabe damugarri batetik zaintzea, baina eztutela
jakitate horietan jarraikitzera bultzatzea baino deus gutiago nahi, eta gizagogoaren egintza handienetarako den aro baten gal-araztea, eta bera
jakitate horietan nagusi izaitera baino, bere baitarik baliogabeak berak izan
behar duen guziko eta ezpairik gabe kaltegarriak, baldin, horier
jarraikitzera erakarria izanez bere gostuaz eta errextasunaz, gero horien
lantzen jarraikitzen balitz, egunak oren andana batean eta gogoa laneko
izari batean mugatuak direnez geroz, lanjeroski gaizkira itzul bailezake
berak duen lerroaren araua eta izan behar duenarena, jakitateak ezarriz
bakar-bakarrik hartu behar duten bertze gauzen lekuan. Printze baten
haurzaroak zila eztezakeena, adinera heltzeak egin behar du; eta jakitaten
ezagutza osora heldua deneko, haien lilluratzetik bere burua zaindu behar
du, eta haien estimua hemendik goiti pizatuz duen lerroari doakon
haztakin zuzenean, eskainiak izanak zauzkon zerbitzuko baliatzeaz
askietsirik, eztu gehiago ikasketen jarraipena gogoa hetara deitua zaukon
kargu handietarako eragozpen bat bezala baizik ikusi behar, eta bere
jaiotzeari guti doakon jostatze bat bezala, bere gain datxikala jakitaten
beren eta, hetako sortuak izanez, hetan aitzinatze zoridun eta baliagarriak
egin dituztenen estimatzea, neurri berean ezberdina bai bere jakingabea
jakitatearen gaitzeste ero eta jakintsunen gutieste burgoi batez ordaintzen
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dutenetarik, bai ere, bere izaeraz astiari baizik ihardokitzeko ez ukanez,
bere izpirituaren aphaintzeko eta alhatzeko bide baliodunenez baizik ezin
hobeki betetzen dutenetarik.
Zein lañotasun ere Burgoñako duke Enejaunak atxikia baldin badu
hoinbertze ezagutza hedatu eta barnatuen erdian, horietan ontsa urrundik
gainditzen baititu ikasketa berezi luzeak eginak eztituztenak oro, eztaiteke
hala ere egon behar duenaz ezin gehiago haratagokoa bildua duela
aithortu gabe, ondorioz jakin-nahia eta artha behar dituela hetako sortua
den eta hetako bakarrik ikasia behar ukan duen bertze gauza horietara
eman. Langile bat da, eskulan bat egiteko ukanez, bere lanean artzeko
behar ukan dezazkeen tresna guziak, lankai guziak berak moldatu dituena,
hartara eman behar baitu igurikatu gabe, behar zituen guziak eskuratu
ditueneko, eta lan egitea gerora debaldetan eta kaltetan utz lezakeena,
baldin, lankai guziak bururatuak ukanik, bertze batzu berdinak egin nahi
balitu oraino, beharrik ukan gabe.
Itxuratze hortara ekhar daiteke, iduriz, Burgoñako duke Enejaunak
bere gabineteko duen atxikimendu handiegia, eta jakintzetan ikasteko
badatxikan ixuri soberakina, eta horietaz mintzatzeko atsegineko duena.
Zenbait hitz bekan aldi zuzenetan onhargarri dira badakien eta jakitateak
eta jakintsunak sustatu eta ohoratu nahi dituen printze baten ahoan; baina
errex da, horietaz betea denean eta horietan gehiegi gustatzen, urrunegi
joaitea eta gorte ezjakin bati murmurikatzeko arrazoin emaitea, dakielarik
alta horrek sobera duela artha nagusia hari eman behar daukonetik
baztertzen.
Marly-ko gastuak apurtuak
Marly-ra heltzean, aurkitu nuen guzia nahasmenean, Errege ezin
gordetzerano griñatua, hura beti bere buruaren eta begitartearen hain jabe,
gortea aithortzera ezin erakar zaitekeen zorigaitz berri zenbaiten ustean.
Lauzpabortz egun horrela iragan ziren; azkenean ikusi zen eta jakin
zergatik zen. Errege, jakin ukanik Paris eta jende guzia azkarki erasian ari
zirela Marly-ko gastuez, gerla bortxuzko eta zorigaitzeko baten
baitezpadakoener ezin hornitua zizeen aro batean, zimikatua izan zen aldi
hortan gauza berak jakinak zituen bertze hanbatetan baino gehiago,
arrazoin bereziagorik gabe, edo bederen holakorik ene baitarano ethorri
gabe. Baina hisia hain handia izan zen nun Maintenon-go Andereak
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munduko neke guziak ukan baitzituen labur-laburra Versailles-ra
itzultzera ez uzteko, eta bietan, nahiz (Marly-ko) bidaia hori hemezortzi
egunendako bederen iragarria izana zen. Bururapena hau izan zen:
lauzpabortz egun horien buruan, Erregek jakin-arazi zuela, bozkario
samin itxura batekin, Marly-n etzituela gehiago Andereak haziko; handik
goiti bakarrik bazkalduko zela mahialdi ttipian Versailles-en bezala;
auhalduko zela egun guziez bere familiarekin hamasei mahikoekilako mahi
batean, eta gelditzen ziren lekuak beteko zirela goizetik abisatuak izanen
ziren andere batzuez; haren familiako printzesek ukanan zutela bakoitzak
mahi bat ekhartzen zituzten anderendako, eta Voysin eta Desmarets
Anderek bana edukiko zutela, bere gambaran jan nahiko etzuten andere
guziek nora joan hautua ukan zezaten. Gaineratu zuen saminki etzuela
gehiago Marly-n lan eginen jostatzeko eta ezteuskeria batzuetako baizik,
eta horrela, Versailles-en baino gehiago ez gastatuz, ukanen zuela bederen
nahi zuen bezenbat han egoiteko atsegina, nehork hori gaizki aurkitu ahal
ukan gabe. Buruan buru huts egin zuen, eta hura baizik etzen nehor
enganatua izan, zinez hala izan bazen ere, jendeari larderia eman ustez
ezpada.
Behar izan ziren mahiak ezarri, Versailles-en bezala, gortean
aphairu zuen azpi-lerroko jendearen, eta ordu arteo goiz eta arrats Errege
eta anderendako zerbitzatuak ziren hirur mahien soberakinetik bizi
zenarendako. Behar izan ziren printzesendako sukaldeak eta bertze
barneak, eta berehala hortako hartua izan zena eraikuntza berriez
ordaindu, azkarki hedatuak izan zirenak jende gehiagoren ereman ahal
ukaiteko. Lantegiak eta izenak aldatuak izan ziren, baina D’antin-ek utzi
zituen egin lanak bertze itxura baten azpian. Aldarapena ezteusa izan zen,
etsaiak mozte hortaz laidoz trufatu ziren, menekoen zinkurinak etziren
gelditu, eta egitekoen, usu larri eta lehiatuen jarripenaren haustea, etzen
handituz baizik joan, Erregek libertate osoan kitto utziko zutela uste
ukana zuen bidaia horien luzatzeaz eta usutasunaz.
Bi eskutitz
1. Bouillon-go kardinalak Erregeri, erresumatik etsaien gana
ihes egin ondoan
Erregek ikasi zuen ihes-egite hori Torcy-ri bidali paketa batez,
kardinalak Arras-en utzia, mahi baten gainean. Eskutitz bat zen
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Erregerendako Torcy-ri bi hitzetako zuzenbidatze xoil batekin. Eskutitz
hori ozarreria, erokeria, saldukeriazko hain emaitza izigarria da, nun duen
bitxiak hemen sartzea merexi baitu. Idazkerarano sorjesa da, bihotz eta
gogo hori gaindika betetzen zituen guzia metatu bortxaz, doi-doia
entzungarria bilakatzen baitu.
“Jauna,
Hari idaztea ene buruari ohore demakotan eskutitz huntaz badigorrakot
Zure Maiestateari, oinaze entzun-ezin, zuzengaitz eta gutienik merexituenetako
hamar eta gehiago urteren buruan, aro hortan guzian ene aldetik pairamen
iraunkorrenaren eta behar bada urrunegi eremanaren ondotik, ez bakarrik
munduaren aldera baina Jainkoaren eta haren Elizaren aldera, eta ixil osoenarenetik;
badigorrakot, diot, Zure Maiestateari errespetu osoki barnatu batekin, neure
borondatez Frantziako elemosinari handiko ene karguaren uztea, egin eztutan
gaizkin baten aithormenetako nehork ikus ahal eztezakeena, eta buruzagi eta nagusi
handitzat Zure Maiestatearen ukaiteko ohorea duen Gogo-Sainduko ordenaren
bederatzi prelatetarik bateko ofizioarena, Ebanjelio sainduen gainean zin egina duena
sakratua izan den egunean delako ordenaren erregela guzier zuzen-zuzena
jarraikitzea, horien ondorioz eskutitz huni lotzen baitauzkot Gogo-Sainduaren
ordenako gurutzea eta xingola, Zure Maiestateari errespetuz eta menperatzez beti
jantzien azpian ekharria dutana Zure Maiestateak ene kontra eman zuen erabakiaz
geroztik, ni han ez izanez eta gaineko konseiluan entzuna izan gabe, 1701-ko
buruilaren 11-an. Ondorioz, gaur-egun Zure Maiestateari digorrazkotan bi uzte
horiez, berriz hartzen dut ene printze atzerritar, soberano seme jaiotzeak, Jainkoaren
eta Erromako Eliza katoliko sainduko kardinal-apezpiku ofizioaren meneko baizik
ez nizana, eta bilkura sakratuko gehien, Ostiako apezpiku, Erromako Elizaren
meneko, naturalki badematan libertatea: lurreko bai eliza-gizonaren libertatea
eztutana nahitara utzia 1671-an Zure Maiestatearen eskuetan egin nituen bi zinez
baizik, lehena Frantziako elemosinari handiaren karguko, haren etxeko eta
koronako laur kargu handietan lehenbizikoa, eta bigarren zina Gogo-Sainduaren
ordenako bederatzi prelatetarik baten ofizioko, zin horiek beti bermetasun osoan eta
debozione osoz bete baititut, bi ohore horien jabe egon nizano, orai ene nahitara uzten
baititut, eta Zure Maiestatearen manu eta nahiendako hanbateko leialtasunekin,
Jainkoaren eta haren Elizaren zerbitzuari kontra etzegiten orotan, nun nahiko
bainuke berdina ukan Jainkoaren manu eta nahien aldera, hortara lan egitera indar
eginen baitut bakar-bakarrik ene ondar egunetan, Jainkoa eta haren Eliza
zerbitzatuz han probidenzia jainkozkoak ezarria nuen gain-gainekoaren ondotik
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lehenbiziko lekuan, nahiz osoki gaitasunik gabea; eta lerro hortan, alki sainduari
bakar-bakarrik lotzen nauena, badiot Zure Maiestateari nizala eta ene biziko azken
hatserano izanen erret-maiestateari zor zaukon errespetu barnatuenarekin,
“Jauna,
“Zure Maiestatearen,
“zerbitzari osoki laño eta osoki obedienta,
“Izenpetua Bouillon-go kardinala,
“Bilkura sakratuko Gehiena.”
2. Luis XIV-garrenak gai beraz Erromara La Trémoille-ko
kardinalari
26-an Erregek izkiriatu zaukon La Trémoille-ko kardinalari, haren
egitekoen kargua Erroman zuenari, Bouillon-go kardinalaren eskutitzaren
kopia batekin hartaz aita-sainduari kondu emaiteko; La Trémoille-ko
kardinalari Erregeren eskutitz horren hemen ezartzea beharrezkoa da.
“Ene gusia, badu aspaldi Bouillon-go kardinalari ene manuer desobeditzeak
barkatuko nauzkola, nor nahik bezala egitea haizu izan balizata erret-maiestateak
ikusteko bazuen egiteko batean. Baina nola eninduen hunek uzten bere nagusiari, eta
gainera dezaket oraino ongi-egileari, zor daukon eginbide handienari huts egiten
daukon meneko baten zigorrik gabe uztera, egin ahal izan dutan guzia merezituak
zituen gaztiguen mailka eztitzea izan da. Beraz eztaukok bakarrik bere ontasunen
gozamena utzi ene erresumara sartu denean, baina geroztik eman daukot bizi-lekuz
aldatzeko baimena, egoitza hetan mugatua naukon lekuetarik atheratzeko
arrazoinak aitzineratu dauzkitanean. Azkenean emana naukon, berak geldegina
ukanik gabe ere, laket izanen zizakon erresumako halako eta holako lekura jaoiteko
libertatea, Paristik hogei-ta-hamar lekoatan zen ber; eta, bidearen laburtzeko, hiri
horren burutik iragan delarik, eta ingurunetan egon, eniz horren kontra joan. Bazion
alegia Normandiara zoala egiteko zenbaiten bururatzeko, gero Lyon-era iraganen
zela, baina uste ukan zuen azkenean behar zuela bere bidaiaren egiazko arrazoin eta
helburu bakarra ezagun-arazi. Erruanera jaoiteko eta Lyon-era iragaiteko orde, bere
familiari hitzemana zaukon bezala, egon-aldi luze bat egin du Pikardian, eta gero
Arras-era iraganez, ene etsaien armadara joan da, orai armada berean zerbitzu
badagien bere ilobetarik batekin hartuak zituen segurtamen berer jarraikiz, gerla hau
hasi denetik beretik erakutsia baitzuen osaba jarraikia zaukon ihes egiteko bidea.
Bouillon-go kardinalak ihes egitean hark bezala eginik, izkiriatu dauta gainera
kopia badigorratzutan eskutitz bat. Aski nuke, haren urguluaren gaztigatzeko,
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eskutitz horren uztea jendearen gogoetetara, baina justizia zorrotzago baten
jarraibidea behar da desobeditzea bere izanararen ahazteari eta hura eta haren etxea
bete ditutan onezien eskergaitzari lotzen dituen meneko baten aldera; eta goititu dutan
lerroak enau erretatearen lehenbiziko eginbiden haren aldera betetzetik libro uzten.
Ene parlamentuari manatzen daukot haren kontra egin dezan legen araura.
Izkiribatu dautan eskutitza erakutsiko daukozu Haren Saindutasunari, eta jakinaraziko ene etsaien gana nola joan den, ezen beharrezkoa baita aita sainduak ezagun
dezan hoin lekukotasun argien bidez bere gain dela dion gizon baten gogoa. Jainkoari
esker eztezala mugagabeko handi-nahi horrek, lagundua bakarrik kardinalen
gehienaren gogo goraz, zenbait nahasmen eman egun batez Elizan; ezen zeri ezta beha
egon behar, bere nagusiari obeditzetik gelditzea eztela bere egitekoa baizik aitzinetik
gogoan duen menpeko baten ganik? Aski izanen da Bouillon-go kardinala orai
lilluratzen duen kargua bere jaiotzearen eta ahalen azpikoa iduri zakidion, bide
guziak haizu uste ukan ditzan Elizako lehen kargura heltzeko, hunen ospea
hurbilagotik ikusia ukanen duelarik, ezen bide baita Erromara iragaiteko xedea
duela uste izaiteko. Dudan nago Haren Saindutasunarekin entzunik denez, eta
zenbait segeretuzko arau hartuak balitu harekin, segur niz dolu laitekeela emana
lukeen baimenaz. Dena den, ene xedea da, Bouillon-go kardinala Erromara
ethorririk, eztezazun harremanik batere ukan harekin, eta ikus dezazun ez
bakarrik meneko jazarri bat bezala, baina bere gaizkinaz ospatzen dena. Erroman
diren Frantzes guziak abisatuko dituzu, berdin ene abantailer atxikiak diren
Italiarrak, haren alderako demazkizutan manuer jarraik diten; hortan, Jainkoa
othoizten dut, ene gusia, zaituen bere zaintze saindu eta dohatsuan.”
Eskutiz horrek onharmen guti ukan zuen; guti egokia aurkitu zen,
Bouillon-go kardinalaren eskutitza Erregeri zen bezalako agermen hain
laidagarri bati, monarka hain handi batek eta larderia mailean hain kilikak,
hoin aitzin-urrats ahulak egin zitzan Erroman, eta bertze agermen batekin
bezala ihardets zezan, Bouillon-go kardinalaren herritik haizatzearen
arrazoinkatze xehe aphal batera jausten zena; Erromara joaiteaz aita
sainduarekin entzuna izaiteaz beldur izan zadin, eta hori erakutsiz,
aitasaindugoaz etzezan ihardok aitasaindua hortaz hunkia ahal etzitakeen
aieru arin batekin baizik.
Zerga berri
Desmarets-ek aitzineratu zaukon gauza hori Erregeri, ontsa jakin
baitzuen horrekin gorte egiten; baina Errege, zenbat ohitua bazen ere
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zerga ezin gotorragoetara, etzen huntaz izitua izan gabe egon.
Aspaldidanik etzuen miseria ezin handiagoez baizik mintzatzen entzuten;
berrapen horrek kexatu zuen molde hain sendigarrian trixtatzerano, nun
barneko mutilak ohartu baitzizazkon gabinetetan egun andana batez, eta
hain griñatua izaiteko heinean, nun Maréchal, gertakari bitxi hori guzia
erran dautana, ohartzen zizakon trixtezia horren aipatzera menturatu
baitzizakon, halakoa zena zenbait egun hetan nun osagarriaz beldur izan
baitzen. Erregek aithortu zaukon pena mugagabeak sendi zituela, eta joan
zen argirik eman gabe gobernuko gauzen izaerara. Zortzi hamar egun
ondotik, eta beti bihotz ilundura berean, Erregek hartu zuen bere ohiko
jarrera. Maréchal deitu zuen, eta harekin bakarrik, erran zaukon orai bere
burua jabalean sendi zuenaz geroz, erran nahi zaukola zerk zuen hain
saminki griñatua, eta zerk zauzkon bihotz-minak bururatuak.
Orduan erran zaukon gauzen behar gorriak zerga izigarri
batzuetara bortxatua zuela: hartara ekharriak ziren izaerak ezartzen zuela
haien hagitz azkarki handitzeko ezin-bertzean; urrikitzeaz bertzalde, jende
guziaren ontasunen horrela hartzeko arrangurek azkarki oinazetua zutela;
azkenean gogoa A. Tellier-i idekia zaukola, zenbait egun galdeginak
zauzkona hortaz gogoetatzeko, eta berriz jina zizakola Sorbonako dotore
antzetsuenen aholku-aldi batekin, menekoen ontasun guziak berez
harenak zirela argiki deliberatzen zuena, eta, hartzen zituenean, etzuela
berea zuena baizik hartzen: aithortzen zuela erabaki horrek biziki zabalean
ezarria zuela, eta galduak zituen jabaldura eta gogo berdina itzuliak
zauzkola. Maréchal hain ustegabetua izan zen, eta ixtorio horren
entzutean hain balditua, nun ezpaitzuen hitzik athera ahal ukana.
Harendako zorionez Erregek utzi zuen errana ukan zaukon orduko, eta
Maréchal ephe batez leku berean egon zen, abantzu nun zen ere jakin
gabe. Gertakari horrek, egun guti ondotik erran zautana, eta haren beldur
lehenean zela abantzu oraino, eztu aztertze beharrik; baderakusa, erraiteko
beharrik gabe, zer den holako kofesari bati utzia den errege bat, eta hari
baizik mintzo eztena, eta Estatu bat zer bilakatzen den holako eskuetara
emana denean.
(…)
Zenbait egun bazen jadanik bakoitzak bazakiela lehergailua airean,
eta hortaz ikharan zela gutizian baizik jarria ezten itxaropen ondar
horrekin, eta gorteak Parisek bezala igurikatzen zuela tristezia hits batean
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zer gertatuko zen. Beharrira aipatzen zen, eta jalgitzera zoan xede hori
bereziki argiratua izanik ere, nehor etzen goratik aipatzera menturatzen.
Dirutzetako konseilukoak sartu ziren egun hartan jendeak baino
gehiagokorik jakin gabe, ez eta gauzak hunkiko zuenez ere ala ez konseilu
horren bulegoa.
Guziak jarri eta, Desmarets-ek kahier lodi bat atheratzen zuela
bere zakutik, Erregek hitza hartu zuen eta erran bakearen ezin ukanak, eta
gerlaren atxikitzeko neke ezin handiagoak, lan egin-arazia zaukotela
Desmarets-i onak iduritzen zizazkon ohigabeko biden hatzemaiteko;
kondu emana zaukola, aburu berean izana zela nahiz laguntza horietara
hertsatua izaiteaz gaitzitua, etzuela dudatzen aburu berdineko izanen zirela
Desmarets-ek argitua ukanen zeenean.
Aitzin-hitz hoin deliberatu eta hoin Erregek ohi ez bezalakoaren
ondotik, Desmarets-ek egin zuen hitzaldi hunkigarri bat etsaien hisitzeaz
eta dirutzen agortzeaz, laburra eta larderiaz betea, bururatu zuena erranez
erresumaren haien harmen menean uztearen ala gelditzen ziren atherabide
bakarrez baliatzearen artean, berak bertzerik batere ez ezagunez, uste
zuela etsaien Frantziako herrialde guzietan sartzera uztea baino gutiago
gogor zela oraino hetaz baliatzea; nehor baztertzen etzuen hamargarren
denarioko zergaz ari zela; aitzinean erran ezinaren gainera, bakoitzak
aurkituko zuela oraino berea, hartze horrek, apurra izanen baitzen oraino
bakoitzak Erregeren gainean arrandetan eta ongi-eginetan zuenaren
ondoan (baina horien alderako bidegabe ageri-ageri horren gainetik,
zenbat jende Erregeren ganik ez Erregeren gainean jeus etzutenak!),
emanen baitzuen handik harat ordaintze bat erregularra, eta hortik ahalak
jende guzier, eta diru harat-hunata orori, halako nasaitasun ttipi bat eta
diru mobimendu bat berriz ezarriko zituena; indar egina zuela eragozkai
guzien baztertzeko bai Erregeren bai menekoendako, eta jaun hek hobeki
gogoan hartuko zutela egitera zoan legarraren irakurtzetik beretik, gehiago
erran zezakeenetik baino hobeki. Berehala, eta ihardesterik igurikatu gabe,
hasi zen legarraren irakurtzen, eta berehala irakurri zuen buruan buru
hausterik batere gabe, eta gero ixildu zen.
Hitza ezpaitzuen nehor hartzen, Erregek galdegin zaukon
D’Aguesseau-ri bere aburua, konseiluko azkenari bezala hari baitzoakon
lehenik mintzatzea. Legegizon zuzendun horrek ihardetsi zuen egitekoa
hain larri eta handia iduritzen zizakola nun aburua ezpaitzezakeen ordu
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berean eman; moldatzeko behar izanen zizakola etxean legarra luzaz
irakurri, gaiaren berarendako egin-moldeko bezenbat, hortik Errege
othoizten zuela abururik hortaz ez emaitera utz lezan. Erregek erran zuen
D’Aguesseau-k arrazoin zuela; galdegiten zuen ikerraldia debaldekoa zela
ere, legarr hori egin beharra zela uste zuen Desmarets-ek egina zuena
baino gehiago ezin landua zaitekeenaz geroz, eta entzuna zuten bezala;
berak ere hori zuela uste Desmarets-ek hortaz kondu emana baitzaukon,
eta horrela gehiago eztabadatzea dembora galtzea lizateela.
Guziak ixildu ziren, Beauvilliers-ko dukea salbu, hau, Colbert bere
aitaginarrebaren ilobaz lilluraturik, dirutzetan azti zela uste baitzuen, eta
ezinera ekarria izaiteaz hunkirik, hitz gutiz ziola, laguntza hori zen bezain
gaitzigarria ikusten bazuen ere, ezin zezakeela etsaiek Frantziaren
hondatzeari ez hauta, ez atherabide hori gehienik horren gatik pairatuko
zutenen berendako salbagarriago zela aurki.
Horrela murdukatua izan zen egiteko itsusi hori, eta berehala
izenpetua, zigilatua, errexixtratua nigar hipa estalien erdian, eta argiratua
intzira ezti baina urrikalgarrienen erdian. Hartzea ez emaitza etziren
ainitzez ere gizajale bulego hortan uste ukana zen bezalakoak izan, eta
Erregek etzuen aitzinean bazegienetik denario bakar bat nehori ordaindu.
Horrela khe bilakatu zen arintze eder hura, halako nasaitasun ttipi hura,
diru harat-hunat eta mobimendu hura, Desmarets-en mintzaldi ederraren
eztigai bakarra. Biharamuneko jakin nuen ekharri dutan xehetasun guzia,
kanzelariaren bidez.
*
1711
Janetaren (“Jeannette”) ezkontza
Ezkontza ttipi bat egin zen, hemen baztertu behar duela iduri
lukeena, baina berezitasunek lekua har dezan merexitzen daukotena: hori
da Villefort-ena Jeannette-ekin. Eztu hitzemaiten, baina atxikiko du
bizkitartean. Jendeak nor ziren argitu behar da: Villefort-en ama ederra
zen, itxura handikoa, gorputzara ederrekoa; senarra galdu zuen, nik dakita
zein lekutan aitzindari-nagusi; haurrak salbu jeus etzuen, edo biziki guti
haier uzteko. Izpiritua bazuen eta azpi-jokoa, baina galankeriarik gabe, eta
bertutea. Gomendatze berezi zenbait ukan zuen Maintenon-go
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Anderearen ondoan, eta hortik hari aitzineratua izaitera heldu zen.
Maintenon-go Anderea, Errege bezala, munduko jendetan begitartek
gehienik hartzen zutena zen. Horren itxura laño, bihotzmindu,
zorigaitzekoak hunki zuen. Arranda bat eman-arazi zaukon, izpiritua
aurkitu; begitarteak lagundu zuen. Senarra aitorenseme zuen ba, eta bera
anderauren. Maintenon-go Andereak etzue bere “alhargunsa ederra”
baizik izendatzen, eta Frantziako haurren azpi-gobernari egin zuen.
Jeannette Bretainiako anderauren bat zen Pincré izenekoa; aita hil
zizakon eta emaztea haur andana batekin utzi zuen guziak ttipiak.
Eskelarigora hertsatua izanez, jin zen haiekin, ahal bezala, belhauniko
erortzera Saint-Cyr-era hartan zoan Maintenon-go Anderearen karrosaren
aitzinera. Garitatekoa zen, familia zorigaiztu horren berri jakin-arazi zuen,
zerbait eman zeen, haurrak leku oneratu, adinaren araura, ahal ukan
zuenean, eta nexka ttipi haur-haur bat berekin hartu, bere emaztekin
ezarri zuena (aitorensemetasunezko) phorogatzeak egin, eta hura SaintCyr-en sartzeko adineratu arterano. Haur hori biziki pollita zen, eta
Maintenon-go Anderearen emazteak jostatu zituen bere kalaka ttipiaz, eta
ephe guti barne hura bera. Erregek batzuetan aurkitu zuen igortzen ari
zutelarik, pherekatu zuen, etzen hortaz ohildu, loriatua izan zen beldur
egiten etzaukon haur ttipi pollit baten aurkitzeaz, harekin jostetatzeari jarri
zen, eta hain ontsa nun Saint-Denis-en ezarri behar zela aipatu zenean,
etzuen nahi ukan. Handitto bilakaturik, jostagarriago eta pollitago egin
zen, izpiritu eta garaziatik erakutsi zuen, behin ere nardatzen etzuen
etxekotasun neurtu eta behatu batekin. Erregeri orotaz mintzo zizakon,
galdeak egiten zauzkon eta irrisolasak, omore onean ikusten zuenean tirabirakatzen, haren paperrekin ere jostatzen lanean ari zenean, baina hori
guzia gogatuz eta neurtuz. Berdin ari zen Maintenon-go Anderearekin, eta
bere burua haren jende guzier maita-arazi zeen. Burgoñako dukesa
Andereak gupida zuen azkenean, haren beldur izaiterano, Erregeri
salatzera zoalako aieruarekin. Eztu bizkitartean gaizkirik ehoiz ehori egin.
Maintenon-go Anderea bera sobera izpiritu eta gogo hatzemaiten hasi
zizakon, eta Errege sobera atxikitzen ari zizakola. Beldurrak eta
bekaizkeriak deliberatu zuten ezkontza batekin ohorezki handik
ekhentzera; Erregeri batzu aitzineratu zauzkon, guzier estakuru zenbait
aurkitu baitzeen. Horrek oraino gehiago lehiatu zuen. Azkenean egin zuen
delako alharguntsa ederraren seme batekilakoa. Erregek diru zenbait
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emana zaukon Jeannette-ri aldi bat baino gehiagotan; eman zaukon oraino
eskontza hortako, Guérande-ko gobernua Bretainian senerrarendako,
zalduneriako kapitain baitzen, oinezko lehenbiziko erreximenduaren
segurtasunarekin. Maintenon-go Andereak liberatua uste ukan zuen, eta
huts egin. Guzia bururaturik, Erregek erran zaukon ontsa serioski
ezkontza etzuela onhartzen Jeannette, ezkontzaren ondotik, aitzinean zen
bezala, haren etxean egonen zelako baldintzan baizik, eta hortik joan
behar izan zen. Sinetsiko dea urte bat berantago haien barneko astiorduetako elhaide bakarra bilakatu zela, Erregeren bizi azkenerano!
Ezkontza gauaz egin zen kaperan, Voysin Andereak eman zuen auharia,
ezkonduak Villefort-ko Anderearen etxean etzan ziren, han Burgoñako
dukesa Andereak eman baitzaukon gau-soinekoa Ossy-ko Andereari, hori
baita Jeannette-ek erabili zuen izena. Berantago senarra oraiko Erregeren
mahungako aitorensemetarik bat izan zen, eta gerlara aitzinatu zen.
“Monseigneur” pikotatik Meudon-en hil eta …
Marrazki luze eta xehe horren ondorioa hau da: Monseigneur
biziorik ez bertuterik gabe zela, edozein argi ez jakitaterik gabe, errotik
horien ukaiteko ahalik gabe, biziki auherra, ez asmamenik ez emaitzarik
gabe, gosturik gabe, hauturik gabe, berexterik gabe, bertzer emaiten zeen
enhoatzerako sortua, eta bertzek eman indarraren araura borobil itzulikari
bat izaiteko, orotan hisitu eta ttipi soberakina, ikusi den errextasun ezin
sinetsia orotaz aitzin-gogotua izaiteko eta ororen sinesteko; esku
galgarriener emana, horri ohartzeko et hortik atheratzeko ahalgabea, bere
gantzan eta ilunbetan ithoa, eta, gaizki egiteko nahikariak batere gabe,
errege kaltegarri bat izanen zena.
Monseigneur hartarik hil zen pikotak sukar gorriarekin batean, eta
ondorioz laster hedatu zen kutsuak gogara eman-arazi zuten haren
gorputzaren idekitzea berdin behargabe eta lanjerosa zela. Hil-mihisetan
ezarri zuten batzuek erran dutenaz serora urdinek, bertzek jauregiko
thorratzalek, bertzek oraino khutxa ekharri zuten berunlariek berek.
Gainera egotzi zen parropiako hil-oihal bat; eta han egonak ziren hek
berak salbu bertze beilaririk gabe, erran nahi baita La Vallière bakarra,
zenbait azpi-lerroko eta gorputzaren ondoan Jainkoaren othoizten
aldizkatu ziren Meudon-go kaputxin batzu.
Asteartetik astezkenerako gauerditan hila zen; ortzegunean Saint-
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Denis-ra eremana izan zen Erregeren karrosa batean, dolutik ezer
etzuena, eta aitzineko berina ekhendu zizakona kutxaren muturrari
lekuaren uzteko. Meudon-go erretora eta aldiko zen kaperanoa hartan
igan ziren. Erregeren bertze karrosa bat ere jarraiki zen dolurik batere
gabe, gibelean igan baitziren La Trémoille-ko dukea, gambarako lehen
aitorensemea, urteko ez izanik ere, eta Metz-ko Jauna, lehen elemosinaria;
aitzinean, Dreux, zeremonietako nagusi handia, eta Brancas-ko apheza,
aldiko elemosinaria Monseigneur-en etxean, gero Lisieux-ko Apezpiku
izana, eta Brancas-ko marexalaren anaia, gorputzeko zaintzale batzu,
oinezko mutil batzu eta Erregeren hogei-ta-laur nerabe zuziak eskuan.
Ahoku oxoki xoil hori Meudon-dik arratseko sei-zazpi orenetan abiatu
zen, Sévres-ko zubitik iragan, eta Saint-Ouen-go ibarretik Saint-Denis-ra
heldu, han berehala gorputza erret-hobira jautsi baitzen, edozein motako
zeremoniarik gabe.
Hori izan zen abantzu berrogei-ta-hamar urte bertzer plano eginarazten eman zituen printze baten heriotzea; berak, tronuaren hegian, bizi
barneko bat, ez erraiteko ilun bat, ereman zuelarik beti, hartarano nun
ohargarri den jeus ezpaitzako aurkitzen Meudon-go jauregialdea ezpada,
eta han egina ukan duen edertzea. Atseginik gabeko ihiztari, abantzu
atsegale baina hauturik gabe, lehenago jokolari handi irabazteko, baina
eraikuntzan ari izan zenetik Marly-ko saloin xoko batean xixtuz, eta erhiez
tabako-untzia joz, begi handi batzu idekiz batzuer eta bertzer abantzu so
egin gabe, solasik gabe, jostatzerik gabe, gogotik banerrake sendimendurik
ez gogoetarik gabe, eta bizkitartean, bere izaeraren handitasunaz,
Erregeren adingabetik sortu nahasmener azken bururapena eman deen
Pirenetako bakeaz geroztik izan den alderdi bitxienaren, lazkarrienaren,
barnatuenaren, azpi-zatitua izanik ere batuenaren bilgunea, arima, bizia.
Aphur bat luzaz gelditu niz printze abantzu ezin mugatu hortan,
ezpaitaiteke xehetasunetarik baizik ezagun-araz. Burutzerik elizateke
guzien erraiteaz. Gauza bertzalde aski ohargarria da Delfin hoin guti
ezagunean hedatzen uzteko, behin ere deus izan eztena ez eta deusetako
tronuaren igurikatze hoin luze eta debaldekoan, eta hanbat esperanza,
beldur eta xedetako soka azkenean gainean hautsi zakona.
Monseigneur-ez han edo hemen argitua izan denaren ondotik,
aitzinetik ikusia da zer sendimendu mota eman zuen jende erregetar eta
gotorretan, gortean eta publikoan, mereximendu guzia sortzean eta phizu
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guzia gorputzean zuen printze baten galtzeak. Eztut ehoiz jakin zerk
erakarriak zauzkon Parisko merkatuak eta jende ttipia, aipatu dutan
oneziazko aipamen huts horrek ezpada.
Maintenon-go Andereak bere burua liberatua aurkitu baldin
bazuen Monsieur-en heriotzeaz, biziki gehiago egin zuen Monseigneurenaz, hunen gorte barnea beti biziki aierukorra iduritu baitzizakon.
Etzuten behin ere ukan elgarren alderako ainitz urruntasun baizik, hura
anderearekin hertsian, hau harekin neurrian, eta beti hari behatzen eta
haren gogoeta segeretukoenen jakiten, edo hobeki erran harr-araziak
zizazkonen, hortan Espinoy-ko Anderea baitzuen zelataria, gero agertu
zen bezala eta hortaz bertze nunbait ethorkizko gauza bitxi bat aipatu
baitut, eta behar bada baten eta bertzearen zelatari bikuna. Bere baitan
Burgoñako duke Enejaunari azkarki hurbildua, Lilleko gerlaldiaz geroztik,
eta bilakatua egiazki Burgoñako dukesa Anderearen aldera, ama on eta
samur bat bezala, eta hau harenera alaba hoberen, eskerdunen eta
atxikiena, hauen goititzean ikusten zuen bere handitasunaren segurtasuna,
eta nolazpait bere biziaren eta fortunaren gozoa eta harresia, zer ere gerta
zadin.
Erregerenaz, ehoiz gizon nigarretara hoin berarik, atsekabetzera
hain gogorrik, ez hoin osoki heldurik bere jitezko izaera osora. Ontsa
hunkia zatekeen semearen galtzeaz berrogei-ta-hamar urtetan, haren
aldera nehoiz etzituelarik sei ukanak. Hoin gau trixteaz akitua, biziki
berant egon zen ohean. Burgoñako dukesa Anderea, Versailles-tik
ethorria, hura iratzar beha zagon Maintenon-go Anderearen egoitzan, eta
biak ikustera joan zizazkon atzarria izan zeneko. Gero jeiki zen ohian
bezala. Gabinetean izan zeneko, Beauvilliers-ko Jauna eta kanzelaria leiho
ondo batean hartu zituen, han oraino nigar zenbait ixuri, eta haiekin hitzhartu zen ordu beretik Delfinaren izena, lerroa eta ohoreak Burgoñako
duke Enejaun eta dukesa Andereari joan behar zizezteela, hemendik goiti
ezpaititut bertzela izendatuko.
(…)
Ibili zen bere baratzetan, eta Andere Delfina itzuli zen arratsaldeko
zati baten harekin iragaitera Maintenon-go Anderearen egoitzan. Printzesa
hori arratsalde guziez han gertatu zen ondoko egunetan, eta ibilaldian ere.
Ortzegunean Errege Marly-ko (gomitatuen) zerrendetan jostatu zen.
Delfinari eman zauzkon Monseigneur-ek ukanak zituen “menino” berak,
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eta D’Antin utzi zuen semeari hetan zuen lekuaren emaitera.
Manatu zaukon joan zadin haren izenean Choin Andereari
gerizatuko zuela segurtatzera, eta hamabi mila liberako arranda baten
eremaitera. Bere izena etzuen hunek ez eman-arazia eta galdegina. Jaun
eta Andere Delfinek igorri zaukoten adixkidantza mota guzietarik egitera,
eta izkiribatzeko ohorea egin zaukoten biek. Bihotz-mina uste izanen zen
baino ainitzez gutiago luzea eta bizia ukan zuen. Horrek ustegabe azkarra
eman zuen, eta uste zen baino ainitz gutiagoko gauzetan barne zela sinetsarazi; behin ere etzuen zaldi-karrosa alderik ukana, borzpasei sehi-mutilek
egiten zaukoten etxeko guzia; etzen leku publiko batera agertzen, eta
norapait bazoanean, elhaide zituen gehienik borzpasei jenden etxetara
zen, segur baitzen etzuela han bertzerik aurkituko; beti oina estriboan, ez
bakarrik Meudon-go bidaia guzietako, baina etzan gabe Monseigneur hara
zoan bazkari guzietako ere. Bazoan beti bezperan bakarrik emazte gelari
batekin alokazko karrosa batean, eta berdin itzultzen zen gauan, hura
joana zenean. Meudon-en, lehenik Monseigneur-en arte-bizitegietan
zagon, gero gaineko bizitegi handian, Burgoñako dukesa Andereak
zatxikana Erregek bidaiak Meudon-era egiten zituenean. Baina nun ere
baitzagon, nehoiz etzen bere bizitegitik atheratzen goizean goizik mezaren
kaperan entzuteko baizik, eta batzuetan gauerdiz udan aire hartzeko.
Lehenbizian, etzuen han segeretuko hiruzpalaur jende baizik ikusten. Hori
apurka apurka aski urrun hedatu zen; baina, nahiz komediako segeretu
bilakatua zen, herste bera, gordekeria bera, berexte bera beti berdinak izan
ziren. Kampoko eragozpen horri lotua zizakon izpiritukoa, eta erretfamiliaren eta hanbat aipatu den Monseigneur-en barneko gortearen
alderako ibilerarena, ezpaitzen hori ez elhorririk ez aspertzerik gabe.
Haren adixkider aipatzen entzun dut jende izpiritu gabe bat bezala, handinahi ez edozein abantail nahi gabea, ez eta izaiteko eta gauzetan sartzeko
gutiziarik, biziki behar bezalakoa, baina alaia, jitez libroa, eta mahia eta
solasa maite zituena. Holako herstura, eta bizi osoan, ontsa dorpea da jite
hortakoa denarendako, eta jeusetarako xederik eztuenarendako; eta
gatinaren hausteak aski goiz badakar atseden.
Berriz ere Fénelon …
Baina guzietan gertakari hori sendikorrenik izan zizakona, Fénelon
izan zen, Cambrai-ko arxapezpikua. Zer adelua! Zer irabazte oso eta bete
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baten hurbiltzea, eta nolako argi adar indarduna bazetorren bapatean
ilunbetako egoitza baten zilatzera!
Hamabi urtez geroztik bere diozesan zokoratua, prelat hori
zahartzen ari zen han bere itxaropenen phizu debaldekoen azpian.
Erregeri beti hastiagarri, bat etzizakola aitzinean haren izenaren erraitera
menturatzen, gauza baliogabetan ere; hastiagarriago Maintenon-go
Andereari, galdua baitzuen; bertze nehor baino gehiago Monseigneur-en
jabe zen alderdi izigarriaren begietan, etzuen atherabiderik bere ikaslearen
adixkidetasun ezin aldatuan baizik, hau bera alderdi horren meneratua,
eta, gauzen joaite naturalaren araura, luzazegi hala egon behar zuena
erakasleak ondotik iraunen zaukolako uste gozagarrian izaiteko, ez
ondorioz munduko hila izaitetik atheratzeko. Begien idekitzeko artean,
ikasle hori Delfin bilakatu zen; bertze batean, ikusiko den bezala, halako
aitzin-erreinu batera heldu zen. Handi-nahi batendako zer iragaitea!
Ezagun-arazia da ukan zuen desgarazian. Bere Télémaque aipatuak,
hortan barnatu baitzuen eta senda-ezina bilakatu, jitetik margolatzen du.
Ikaslearen langaiak ziren, ebatsi zirenak, elgarri lotu, eta berak jakin gabe
argiratu gertatu zizakonaren aldi betean. Noailles-ko Jaunak, ezpaitzuen,
ikusi den bezala, Beauvilliers-ko dukearen kargu guziak baino gutiago
nahi, zion orduan Erregeri eta entzun nahi zuenari haren beraren etsai
izan behar zela hura egina ukaiteko. Nahiz hain aitzinatuak giren hemen
hanbat beldur, bere desgaraziaren zolarano, eman duen, eta hain itxura
bereziko prelat horren ezagutzan, ezta baliogabea izanen hitz baten
hemen oraino erraitea.
Emazte guziak baino aphainguragoa, baina azkarrean eta ez
ezjeusetan, bortizki nahi zuen guzia gustatzea zen, eta bazuen mutilen
bereganatzeko nagusien egiteko bezenbat artha, eta jende ttipienen
norbait zirenen bezenbat. Bazituen hortako talendu bereziki eginak,
eztitasuna, sarkortasuna, jitezko eta bere baitarik zarioten garaziak, izpiritu
errexa, antzeduna, aphaina, gozagarria, haren dutxulua baitzadukan, hala
erraiteko, gauza bakoitzari eta jende bakoitzari zuzen eman behar zizakon
izariaren eta nolakoaren ixurtzeko. Arautzen zen eta oro ororena egiten;
begitarte bat azkarki berezia, baina noblea, ohargarria, zilatzalea,
bereganatzalea; hurbiltzeko orori errexa; elhekatzea errex, arin eta beti
neurrikoa; solastatzea loriagarri; debozionea errexa, berdina, ohiltzen
etzuena eta errespeta-arazten zuena; esku-zabaltasun bat ontsa arautua;
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handitasun bat laidatzen etzuena, eta buruzagi ala soldadoer emana,
ostatatze zabal batera hedatua, eta, mahian, mublerian, karroserian, bere
karguko muga zuzenetan zagona; berdin zerbitzu-egina eta lañoa, gorde
zaitezkeen eta ezin zenbatuak ziren laguntzetan segeretukoa, bertzetan
zaloin eta arin emaiten zezteener zordun bilakatzerano et hala zela sinetsarazterano; nehoiz ez lehian, nehoiz komplimenduka, baina jendetasun
bat, orotara hedatuz, beti neurtua eta arautua zena, bakoitzari iduri
baitzizakon harentzat baizik etzela, hartan bereziki hoberena zen
xorrostasun harekin. Trebea oroz gainetik bihotz-minen jasaiteko antzean,
hortik hartzen zuen berea distiran ezartzen zaukon mereximendu bat, eta
miresmena eta hari atxikia izaitea Aphal-Herrietako nor ere izan ziten
bizilier guzien bihotzera zeramana, horien amodioa eta ohorea baitzen.
Gozatzen zen, bertze bizi molde baten aiduru, behin ere begietarik utzi
etzuena, hunen eztitasun osoaz, dolutzekoa ukanen zuena menturaz beti
haren ondotik hasperenetan ibili zen argi betean, eta gozatzen hain bake
agerian nun zer izana zen jakina ezpazuen, eta oraino zer bilaka zaitekeen,
gehienik hurbiltzen zizazkonetarik, eta extekotasun gehienarekin ikusten
zutenetarik bat ere ezpaitzizakon behin ere ohartuko.
Hoinbertze itxurarekin jendearendako, etzen hala ere gutiago
emana bere diozesa baizik gobernatzeko ukanen etzuen, eta hartarik
edozer bertzek baztertua ukanen etzuen apezpiku baten eginbide
guzietara. Ospitalen ikustaldi, elemosina barreatze zabal baina
arrazoinezko, aphezeria, komentu, jeus etzuen huts egiten. Egun oroz
meza kaperan erraiten zuen, usu ofizioak emaiten, bere apezpiku
eginbehar guzietako aski zen bere buruari ordainik eman-arazi gabe,
pheredikatzen zuen zenbait aldiz. Astia hatzemaiten zuen guziendako, eta
etzuen lanez hartua iduri. Haren etxe idekiak, eta mahiak berdin, Flandreko gobernari batena bazidurien, eta aldi berean apezpiku jauregi batena;
eta beti ainitz gerlako jende hautatu, ainitz aitzindari berezi, osagarrian,
eri, zauritu, haren etxean jarriak, bat baizik izan ezpalitz bezala arthatuak
eta zerbitzatuak; eta hura bera ohiki han mediku eta barberen konsultetan,
eginez bertzalde, eri eta zaurituen ondoan artzain garitatedunenaren
egitekoak, eta usu etxetan eta ospitaletan gaindi, eta hori guzia ezer ahatzi
gabe, ttipikeriarik gabe, eta beti zerbitzu egitera ekharria, eskuak idekirik.
Guziez adoratua zen ere.
Itxura miresgarri hori etzen alta hura zena oro. Barnez haren
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ikertzen hasi gabe, garbiki erran daiteke etzela lehenbiziko karguetara
ereman eta esteka zezakeen guziaz artharik eta bilaketarik gabe. Minki
lotua A. Tellier buru zuen jesuisten alderdi hari, ezpaitzuten behin ere
utzia, eta bere indarrez haraindirano lagundua baitzuten, azken urte horiek
eman zituen idazki batzuen egiten, hauk, A. Quenel eta bertze batzuez
bizkorki hartuak, ezpaitzituen tinkatu baizik hartarik Erregeren samintzea
eztituko zuela uste ukan zuen batasun baliagarri baten korropiloak.
Elizaren barnean ixilik egoitea zen dotrina, hainbertze harrabots eta
aharren ondotik, osperekin kondenatua izana zizakon apezpiku bati
zoakon aldea. Izpiritu sobera bazuen horren ez senditzeko (…)
Lumazko gudu horien erdian, Fénelon, bere ibileraren
eztitasunean eta bere buruaren maita-arazteko nahi bizian berdin,
egintzazko gerla batean sartzetik ontsa begiratu zen. Aphal-Herriak
jansenistez ihaurri ziren edo bederen halako aipamena zuten jendez.
Bereziki diozesa eta Cambrai hetaz beteak zituen. Bat eta bertzea beti
gerizatzeko eta bakeko leku izan zizezteen. Lumazko etsai baten azpian
bakean izaiteaz zordun eta askietsiak, etziren bere apezpikuaren aldera
ezerez gaitzitu, hunek, nahiz haien dotrinari hain aiher, atseden mota oro
uzten baitzeen. Dotrinaren zaintzea bertze batzuen gain utziz egon ziren,
eta etzuten batere ttipitu Féneloni guziek bazemoten orotako amodioa.
Ibilera hoin zaloinari esker, etzuen prelat ezti eta baketsu baten
mereximendutik jeus galdu, ez eta harekin Elizak berari hitz eman behar
zauzkon apezpiku baten esperanzetarik, bere abantaila harendako
guziaren egitea baitzuen.
Hortan zen Cambrai-ko arxapezpikua, Monseigneur-en heriotzea
jakin zuenean, bere ikaslearen hegaldatzea, adixkidek zuten larderia.
Elgarren atxikimendua etzen behin ere artalde ttipi berexi horrena baino
azkarragoa eta ezin aldatuagoa izan. Konfienxia min eta leial baten
gainean jarria zen, hori bera, uste zutenaz, Jainkoaren et haren Elizaren
amodioan egina zelarik. Abantzu guziak, handi eta ttipi, bertute handikoak
ziren, biziki guti ezpada horren azala zutena bertzek bertutea bera bezala
hartzen baitzuten. Etzuten orok helburu bat baizik edozein desgaraziek
kordokatu ahal etzuena, orok hortarako urrats arautu eta neurtu bat, haien
nagusiaren Cambrai-tik itzultzea baitzen, eta bitartean harendako baizik ez
bizitzea eta hats-hartzea, haren gogamenetarik baizik ez gogatzea eta
egitea, eta haren mota orotako aburuen hartzea Jainkoaren hodia zen
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baten goi-erranak bezala. Zer eztezake horrelako lilluratzale batek, jende
zuzenen bihotza hartua ukanik, hartarik ainitz bazuten jende batzuen
izpiritua, jende leialenen gostua eta adixkidetasun gartsuena, hetan oraino
bere burua jainkotua duenean, debozionea, Jainkoaren loria, Elizaren
zurkaitza horrek egiten duelako uste betiko batez, eta haien arimaren
salbamendu berezia, guzia gogo onez horren ondotik ezarria baitzen haien
baitan!
Zabaltze hortarik errex ikusten da zer indar emaile azkarra zen
Cambrai-ko arxapezpikua Chevreuse eta Beauvilliers-ko duke eta hauen
emazten ondoan, laurak ezpaitziren bihotz bat, arima bat, sendimendu
bat, gogo bat baizik.
Jaun Delfinaren itxura berria
Errege haren ganat berriz beteki itzulirik, alderdi ozarra osoki
ezeztaturik lekua hartzen zaukon aita abantzu etsai baten heriotzeaz,
mundua errespetuan, beha, lehiatua, jende etsaienak zerbitzari aire
batekin, gorteko gotorrena meneratua eta beldurrez, airosa eta arina, gorte
handi baten zati ttipiena eztena, oinetan bere emaztearen bidez, bere
urratsez bertzalde segurtatua Maintenon-go Anderearenaz, ikusi zen
printze herabe, ohil, bere baitan tinkatu hori, bertute zuzen, bere lekuan
etzen jakintza hori, gizon zurrundu, bere etxean arrotz, orotaz hertsatu,
orotan trabatu hori; ikusi zen, diot, mailka bere buruaren erakusten, emeki
emeki hedatzen, munduari neurriz emaiten, han libro, maiestatedun, alai,
gozagarri izaiten, noizten Marly-ko saloinaren atxikitzen, inguruan bilduak
zituenen buruzagi izaiten temploko jainko bat bezala ohi dituen hilkorren
gizamenak bihotz onez hartzen dituela, eta bere eragin eztiez sariztatzen.
(…)
Solastatze errex batek, baina erakasgarria eta hautuz eta zuzenez
emana, loriatu zuen gortelari zuhurra eta bertzeak mirets-arazi. Ixtorio zati
egoki batzuek, gertaldi zuzenetarik jokorik gabe ekharriak, behar zituzten
ondorioek, baina beti neurtuak eta aldatu gabe xoilki aitzineratuak, artehitz errex batzuek, batzuetan ere atsegingarriek, oro jin bezala eta
itzulikatzerik gabe, bekan jitera uzten zituen jakitatezko gauza batzuek, eta
nahi gabeko betean xixtez bezala, begiak, beharriak eta bihotzak idek-arazi
zituzten. Delfina bertze Conti-ko printze bat bilakatu zen. Gorte egiteko
egarriak gutiago egin zuen zenbaiten baitan haren ingurura lehiatzeko,
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ezinez eta haren entzuteak eta erakaspen goxagarri baten hartzeak
preziosik deus etzuen jitezko mintzatze baten gozo eta eztiaz, orotan
zuzentasunaz, eta horrek baino gehiago konsolamenduak, hain beharra eta
hain gutiziatua, geroko nagusi bat hala izaiteko barneaz hain gaia ikusiz,
eta hori nola erabil jakinen zuela erakusten zuena.
Orotan garaziadun, oharrez betea lerroari, jaiotzeari, adinari,
bakoitzak beretua zuenari, gauza aspaldidanik hastiatuak eta gorteko jende
arruntenarekin nahasiak zirenak, gauza horietarik bakoitzari jendetasunez
zor zizakonaren itzultzera zuzena, eta gainera eman ahal zizakonari
gaitasunekin, serios baina zimurrik gabe, eta aldi berean alai eta arin; ezin
sinetsia da izpirituko miresmena, arrazoinezko estimua, bihotzeko
amodioa eta esperanza guziak zein ustegabeko lasterrez erakarriak izan
zizazkon, hartuak eta hartu nahi izanak ziren hutsezko aburuak zein
gogorki aurdikiak, eta nolakoa izan zen haren aldera orotan egin zen
aldamenaren zirimola oldeduna.
Jendearen bozkarioak egiten zuen ezin zaitekeela ixilik egon, eta
bat bertzeari galdez ari zizakola hea gizon bera zenez, eta ikusten zena
egia ala ametsa. Cheverny-k, galdea egin zizeenetarik bat izan baitzen,
deus etzuen ezjakinean utzi. Ihardetsi zuen hainbertzeko ustegabearen
arrazoina printze horren ez ezagutzea eta ez ezagutu nahi ukana bera zela;
hark aldiz barnean beti ezagutu eta ikusi zuen bezala aurkitzen zuela; orai
bere jite osoan agertzeko libertatea jina zizakonaz geroz, eta bertzeer
haren hala ikustekoa, beti izana zen hura agertzen zela; eta zuzenbide hori
itzulia izanen zizakola iraupenaren agerbideak egia hori ikas-araziko
zuenean.
Gortetik Parisera, eta Paristik probinzia guzien zolara, aipamen
hori hegaldatu zen hain laster nun aitzinean Delfinari atxikiak ziren jende
gutiak ari baitziren alde orotarik heldu zizeena sinets zezaketenez elgarri
galdeka.
*
Liburu lehenaren bururapena
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