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RESUMO 

 

O trabalho traz um estudo e uma tradução comentada de alguns dos muitos retratos 

escritos pelo duque de Saint-Simon em suas Memórias, que mostram personagens 

representantes da corte do Rei Louis XIV, na qual o autor viveu por muitos anos. A relevância 

do estudo do retrato como gênero literário é fundamental para a tradução, uma vez que nele 

convergem o contexto sociocultural e o estilo singular do autor. 

 

PALAVRAS-CHAVE: retrato; tradução literária; Saint-Simon 

 

ABSTRACT 

 

This work presents a study and a commented translation of some of the many portraits 

written by Duke of Saint-Simon in his Memoirs, showing representative characters of King 

Louis XIV court, in which the author lived for many years. The relevance of studying portrait 

as a literary genre is fundamental to the translation, since in it converge both the sociocultural 

context and the unique style of the author. 

 

KEYWORDS: portrait; literary translation; Saint-Simon 
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Introdução 

 

Le duc de Saint-Simon, qui a tout vu et tout entendu, raconte Versailles et ses brillants 

acteurs. Témoin de la grandeur du règne, il en explore aussi les coulisses: intrigues, 

scandales et anecdotes se mêlent aux récits des morts illustres. À la fois véridiques et 

visionnaires, ses Mémoires nous font entrer au Château et partager la vie de la cour et 

du Grand Roi avec un esprit, une verve, un génie inégalés.1 

 

O trabalho traz uma pesquisa no âmbito da tradução literária, sendo, especificamente, 

um estudo e uma tradução comentada de alguns dos muitos retratos escritos por Saint-Simon,2 

que mostram os personagens representantes da corte na qual o autor viveu por muitos anos: o 

Rei Louis XIV, Madame de Maintenon, o príncipe de Conti, a Princesa d’Harcourt e o Duque 

de Vendôme. Designaram-se essas figuras, sobretudo, por serem protagonistas da época e, 

consequentemente, despertarem um olhar possivelmente mais crítico do autor.  

A obra de Saint-Simon tem vasta riqueza em detalhes acerca de aspectos culturais 

inerentes à aristocracia francesa do final do século XVII. O escritor viveu na corte de Versalhes 

graças ao seu título de nobreza, pois lá só eram favorecidos e só desfrutavam dos privilégios os 

membros da alta aristocracia. O antigo regime não beneficiava a pequena nobreza provincial 

que era excluída dos benefícios e dos cargos vantajosos da corte do rei, composta, quase que 

exclusivamente, da alta nobreza em um sistema muito rígido de separação. Saint-Simon fazia 

automaticamente parte da corte desde o enobrecimento do seu pai pelo rei Louis XIII. 

Saint-Simon demonstrava descontentamento face à autocracia do rei Louis XIV, 

dedicando-se à observação dos diferentes aspectos vividos por seus personagens, em um 

cotidiano ocioso. Percebe-se a excepcional habilidade do autor ao descrever precisamente fatos 

e personagens, em uma abordagem franca e sarcástica. 

Diz-se de Saint-Simon que uma das principais características de sua escrita é a arte do 

retrato, levada a um tão alto nível que chega ao extremo da caricatura. Esse aspecto se torna 

muito interessante na medida em que, por vezes, em meio a uma linguagem excepcionalmente 

culta e formal, o leitor se depara, subitamente, com uma linguagem mais popular, que expõe, 

por vezes, o fato ao grotesco. É igualmente interessante ressaltar que Saint-Simon geralmente 

espera a morte do personagem para criar o seu retrato. 

                                                           
1 RAVIEZ (comp.), 2011, p.480.  
2 A obra completa do autor está disponível em: <http://rouvroy.medusis.com/tomes.html>. Acesso em 02 de jul. 

de 2016. 
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 Assim, o primeiro capítulo desta dissertação tem como objetivo apresentar a biografia 

de Saint-Simon, relatar como se deu sua presença na corte, a influência da sua família e sua 

atuação enquanto pessoa participante daquela vida palaciana para que possamos entender o 

contexto das suas Memórias. No entanto, tratarei dessa biografia de forma peculiar, com o 

objetivo de sair um pouco do que já é muito tradicional e corrente: data de nascimento, roteiro 

de vida, produção e morte. Considerando a particularidade do nosso autor, de trabalhar com a 

descrição dos seus personagens que se evidencia pela arte do retrato, inspirei-me nesta 

característica da obra, na forma em que ele os descreve. A biografia de Saint-Simon apresentada 

nesta dissertação será uma descrição do autor enquanto personagem daquela corte e, deste 

modo, corresponde a uma forma de afastar esse aspecto demasiadamente tradicional. 

 Para realizar essa tradução, não foi feita uma seleção linear de um trecho da obra. Para 

elaborar o trabalho, selecionei alguns personagens que considerei significativos, não apenas 

pelo status social que tinham na época, como também por conterem, em suas descrições, alguns 

pontos interessantes a serem estudados dentro do conceito do gênero do retrato. No entanto, é 

preciso considerar que, na obra do Duque de Saint-Simon, os retratos não são aprensentados da 

forma como os expus na tradução, eles se encontram dispersos ao longo da obra. Portanto, 

precisei fazer um trabalho minucioso para encontrar em todos os cantos da obra em que Saint-

Simon falava de determinado personagem e juntar esses trechos de forma que não ficasse uma 

composição recortada, mas sim uma leitura fluida de cada um desses retratos. Deste modo, 

evidenciou-se essa característica da obra, a descrição, os retratos dos personagens daquela corte, 

que se inscreveria, então, no gênero do retrato na literatura.  

 Sendo assim, o segundo capítulo dessa dissertação apresenta o gênero do retrato no 

contexto de Saint-Simon, a emergência desse gênero na França do século XVII, até que ponto 

foi um gênero de influência nas obras literárias de outros autores, como se deu seu ápice, sua 

queda e sua instauração dentro de outras obras e dentro de outros gêneros. O segundo capítulo 

versa ainda sobre o gênero do retrato na obra de Saint-Simon, as características da sua escrita e 

o que dela se pode evidenciar  

 O terceiro e último capítulo aprensenta questões diretamente ligadas à tradução. 

Primeiramente, apresento uma sucinta, porém necessária, reflexão sobre a relação entre original 

e tradução, qual seria o objetivo de uma tradução e qual seria o papel do tradutor, levando em 

consideração teóricos como Antoine Berman, Vermeer e Umberto Eco. Por fim, passamos à 

tradução dos retratos de Saint-Simon e, em seguida, aos comentários sobre os impasses e as 
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dificuldades dessa tradução, complementando, em anexo, com o texto original da tradução 

apresentada. 
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1. O personagem Saint-Simon 

 

 

Louis de Rouvroy, Duque de Saint-Simon1 

(1675-1755) 

 

 Começarei, nesse primeiro capítulo, apresentando nosso personagem de uma forma bem 

peculiar. De certo modo, me espelharei em uma das maiores características da sua escrita que 

é a arte do retrato e da qual tratarei no próximo capítulo.  Para tal, procederei de um modo 

relativamente intuitivo. Entendo esse trabalho como intuitivo, pois tentar reproduzir uma 

                                                           
1 “Portrait de Louis de Rouvroy, Duc de Saint-Simon (1675-1755) tableau peint par Cavin en 1728, année de 

l'octroi de l'Ordre du Saint-Esprit, et qui se trouvait au château de La Ferté-Vidame”, segundo MICHELLE 

FRêLON (França) (Org.). Musée Virtuel Saint-Simon. Disponível em: <http://saint-simon-la-ferte-

vidame.fr/accueilMusee.html>. Acesso em: 28 maio 2016. 
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maneira de escrever, uma determinada forma de pensar, se revela extremamente subjetivo, 

perseguindo a árdua tarefa de tentar imitar o estilo da escrita, o mais fiel que nos for possível.  

No lugar de falar de uma biografia nos moldes convencionais, ou seja, seguindo uma 

lógica meramente similar àquela cuja forma estrutural e convencional transcreve a história de 

uma dada figura notável, colocando em ordem cronológica os fatos mais relevantes de sua vida, 

como: data de nascimento, acontecimentos e vivências, produção intelectual e trabalhos até 

chegar à morte. Tentarei apresentar a biografia do autor transfigurando-o em um de seus 

personagens, desenvolvendo então o seu retrato que não se limita a uma simples reprodução 

escrita do seu retrato pintado ou a uma forma convencional de apresentar esse autor. Na 

realidade ao trazer a figura imagética de Saint-Simon, recorrendo a um quadro de Cavin, 

pretendo ilustrar o que servirá de inspiração visual para a leitura biográfica do personagem, se 

assim posso dizer. Portanto, baseando-me então em uma das suas grandes características 

enquanto escritor literário, proponho apresentar sua biografia por meio de um retrato literário, 

assim como ele o faz para os seus personagens em suas Memórias.   

Mas é claro que não tenho a pretensão de querer reproduzir a escrita do autor. A alegoria 

toma forma com base na nossa escrita, tentando manter uma estrutura semelhante à observada 

na obra de Saint-Simon, da qual tratarei com maiores detalhes no corpo desse trabalho. Tentarei 

incluir na escrita a questão da transição do elogio para a crítica, por vezes velada e oculta sob 

o véu da ironia, por outras explícita e delineadora da imagem e do efeito do grotesco presente 

no texto, ou seja, a transição do retratar sublime para o burlesco, que de alguma forma buscarei 

também aqui inserir.  

Enfim, trabalharei com uma estrutura detalhada com base na pesquisa de Van Der 

Cruysse1, na qual ele afirma haver, geralmente, nos retratos de Saint-Simon, uma retilineidade 

desde uma introdução a uma conclusão, inicialmente uma descrição física e moral, seguida por 

uma extração genealógica, pela fortuna e carreira e por anedotas de “boas palavras”, não 

necessariamente nessa ordem. Trabalharei essa análise assim como ele o fez. Como matriz, 

tomarei um retrato no qual é possível observar, mais ou menos, todos esses pontos e ver como 

ele começa e, ao perceber que ele inicia seu retrato muitas vezes com uma descrição física e 

moral, assim também o farei. Em seguida, falarei da genealogia, de sua fortuna e sua carreira, 

seguindo o exemplo do autor, não esquecendo de permear de anedotas o retrato para deixar 

mais vivo o espelho do fazer artístico desse escritor-pintor. Concluirei com a morte desse 

                                                           
1 CRUYSSE, Dirk van Der. Le portrait dans les Mémoires du Duc de Saint-Simon. Paris: Librairie A-g Nizet, 

2005. 
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personagem, completando assim a ideia de reprodução da vida de Saint-Simon como imitatio 

de seus retratos. Ressalto que, para tal, fundamentarei-me na obra de Emmanuel Le Roy 

Ladurie, Saint-Simon ou le système de la cour1, no ensaio de Cécile Guilbert, Saint-Simon ou 

l’encre de la subversion2, na obra de Jean-Michel Delacomptée, La Grandeur Saint-Simon3, na 

antologia das Memórias do Duque de Saint-Simon, Cette pute me fera mourir...: intrigues et 

passions à la cour de Louis XIV4 e em diversas outras fontes, a exemplo do Musée Virtuel 

Saint-Simon ou na Société Saint-Simon5. 

 

 

O Duque de Saint-Simon 

 

Duque de Saint-Simon, seu caráter, sua conduta 

 

Nascido na noite de 16 de janeiro de 1675, em berço de ouro, filho de um pai que o 

próprio Louis XIII fizera duque por ser seu favorito, e de uma mãe, Charlotte de L’Aubépine, 

não menos nobre por sua beleza, uma devotada esposa de seu marido trinta e sete anos mais 

velho, o Duque não imaginava que passaria a maior parte da sua vida em companhia daqueles 

que nasceram em berços mais esplêndidos ainda, na presença de personagens nobres cujos 

caráteres eram da mais alta espirituosidade. Viveu em meio a uma sociedade prodigiosa, um 

espetáculo da humanidade, permeada de humildade e de figuras dignas das quais se construíam 

bustos e esculturas para homenageá-las, até enterrá-las em ilustres sepulturas como no Escurial 

ou em Saint-Denis, aliás, com procedimentos especiais para se evitar o fétido odor da realeza 

em decomposição.  

Não se deve falar aqui da sua ousadia e atrevimento frente ao poder do rei; teve 

sentimentos suficientes para acreditar que não havia nada na nação além da nobreza e, dentro 

da nobreza, apenas o Pariato, sendo ele Pariato da França. Seu fervor pelo protocolo de 

hierarquia e etiqueta o levava a processar a tudo e a todos por questionar sua licitude tão logo 

                                                           
1 LADURIE, Emmanuel Le Roy; FITOU, Jean-françois. Saint-Simon ou le système de la cour. Paris: Fayard, 1997. 

635 p. 
2 GUILBERT, Cécile. Saint-Simon ou l'encre de la subversion. Paris: Gallimard, 1994. 180 p. 
3 DELACOMPTÉE, Jean-Michel. La grandeur Saint-Simon. Paris: Gallimard, 2011. 240 p. 
4 SAINT-SIMON, Louis de Rouvroy Duc de. Cette Pute me fera mourir...: Intrigues et passions à la cour de Louis 

XIV. Paris: Librairie Générale Française, 2011. p.480. 
5 POISSON, G. et alii. Société Saint-Simon. Disponível em: <http://www.saint-simon.net/>. Acesso em: 28 maio 

2016. 
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achasse que desviavam das diretrizes sociopolíticas, eclesiásticas e que lhes cabiam por herança 

do sangue.  

Para assegurar suas orgulhosas pretensões, baseava-se ele próprio no caráter tradicional 

no qual se respaldava sua ascendência. Ou seja, confiava na herança nobre de sua família. Visto 

que os Rouvroy Saint-Simon eram provenientes do sangue imperial francês, advindos dos 

condes de Vermandois, e que postulavam ser descendentes de Charlemagne.  

Os maledicentes, popularmente conhecidos como as más-línguas da corte, maquinavam 

em Versalhes que havia nisso um óbvio exagero, que os Saint-Simon eram, pelo contrário, de 

nobreza não tão enraizada e que apenas a caridade de Louis XIII legitimava tamanha insolência; 

em verdade, é de se reconhecer que se não fora o próprio monarca a criar a nobreza dos Saint-

Simon, ele os tirou da sombra. Certo dia, Claude de Vermandois, seu admirável progenitor, 

escudeiro de Louis XIII, amigavelmente, pela graça do soberano, viu-se detentor do título de 

Duque e mais, Pariato da França, tal sublime recompensa para um homem, que até aquele 

momento só soubera apresentar cavalos, até com certa graça, e se gabar de sua honestidade. De 

fato, não podemos descartar essa como uma forte razão para caracterizar a nobreza dos Saint-

Simon como perfumada a esterco. 

Além do mais, nem esse então nobre escudeiro nem seu filho poderia levar título de 

mal-agradecido, uma vez que a reverência ao Justo vigorava em sua família como uma espécie 

de culto, semelhante àqueles adoráveis e fastidiosos cerimoniais religiosos da época, e Louis 

XIII, o Justo dos cavalheiros, tão superior ao seu sucessor, o rei-Sol, Louis XIV, também 

conhecido como o rei dos negociantes, tornou-se na verdade um tipo de Deus, cuja devoção por 

Louis XIII o fizera pôr diante de sua estátua uma perene chama. 

Na morte de Louis XIII, delicada passagem levada por uma descarga frenética de tosse 

compulsiva, consideráveis diarréias e numerosas ulcerações, a rainha Anne d’Autriche fez 

prova de uma grande dignidade ao permanecer perto de seu soberano apesar dos odores 

veramente insuportáveis. Nesse triste e real cenário no qual se vivia o drama palaciano, Claude 

de Vermandois, também governador de Blaye, logo após a morte de seu rei, encenou o 

conspirador e afrontou o cardeal Mazarin. Com grande pesar ele retorna para a corte, na qual, 

viúvo e aos 63 anos, casou-se heroicamente com uma jovem que beirava seus vinte anos, 

chamada Charlotte de L’Aubespine.  

Passados três anos do heroico casamento de Claude e Charlotte, veio à luz seu filho 

único, nosso autor Louis de Saint-Simon, escritor das Memórias, que teve como padrinhos o rei 

Louis XIV e Marie Thérèse d’Autriche, dessa forma ele já se tornava alguém à pia de seu 
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batismo. Diferente de inúmeros jovens nobres de sua época, os quais recebiam frequentes 

tutorias dos seus domésticos, aprendendo a fazer todo tipo de reverência, e para sua educação 

tinham como preceptores os porteiros, Saint-Simon foi criado com muito zelo por seus pais 

auxiliados por um governador, cavalheiro de notável mérito. Seu apetite pelas línguas antigas 

era mais um fastio que uma própria vontade de as aprender, mas assimilou o suficiente de latim 

para falá-lo; aprendeu também alemão, coisa raríssima naquela época. Por outro lado, seu 

interesse pela história se manifestou na hora certa, e leu tudo o que desse gênero lhe caíra nas 

mãos. Mas os longos relatos do seu pai sobre as qualidades e virtudes do defunto rei, sobre os 

privilégios eternos, sobre o apanágio das velhas casas, sobre as dificuldades áridas da ciência 

da etiqueta, formaram sobretudo seu espírito, senão o seu coração. 

 No auge dos seus dezesseis anos, Louis de Rouvroy foi apresentado a Louis XIV, sendo 

assim recebido pelo grupo de mosqueteiros do rei, e começou então a sua austera crítica ao 

monarca, ao governo e a corte, dadas assim como suas possíveis únicas paixões em toda uma 

vida.  

Apesar das inúmeras censuras que tinha a todo o regime, visto por seu exímio caráter 

crítico e impiedoso, o que veramente fervilhava o seu sangue era, primeiramente, a origem do 

Duque de Vendôme, terceiro filho de Gabrielle d’Estrées e de Henri IV, seguido por outros 

fatores por ele considerados infames, verdadeiros atentados a uma série de protocolos dos quais 

se fazia seguidor, tais como a  nobreza de Villars, e os favores dados aos bastardos do grande 

rei, os filhos da Senhora de Montespan,  o Duque do Maine, que era grande mestre da artilharia, 

o conde de Toulouse, grande almirante da França, a Princesa de Conti, a Duquesa de Bourbon, 

Srta. de Blois, todos que haviam sido agraciados com altas alianças. Na sua opinião tudo era 

ultrajante, visto que tudo isso se via de outra forma na corte de Louis XIII, na qual os 

cavalheiros de raça, os Saint-Simon, por exemplo, não se viam inclinados a desfrutar dos louros 

de tamanha corrupção. 

O próprio exército no qual ele almejara destaque só foi para ele uma causa de decepção. 

Em dado momento, um nobre levava seus homens ao rei e deles se fazia mestre; desde então, a 

permissão do rei era imprescindível para que alguém pudesse ascender ao posto de coronel e 

adquirir um regimento, e ainda tinha que contar com a ordem do quadro de contingente, 

demoníaca invenção de Louvois. A subida de posto na hierarquia proporcionada por tempo de 

serviço, boa para as pessoas mais modestas, não podia convir aos de berço mais esplendoroso, 

naturalmente feitos para comandar os demais da sociedade. 
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   Após passar por tamanhas decepções, Saint-Simon, frustrado, desiludido, recolhe-se ao 

seu íntimo desde a tomada de Namur, episódio ao qual ele assiste e começa desde então a redigir 

as primeiras notas de suas Memórias ao estrondo dos canhões da batalha de Neerwinden (1693). 

A paz de Ryswick tocou forte seu coração, seu regimento então fora licenciado. Encolerizado, 

Saint-Simon solicita sua exoneração, ou seja, a demissão de seu posto militar, fazendo com que 

Louis XIV, que já não possuía grande afeição por senhores de personalidade pertinaz, por ele 

guardasse rancor. Disso, deu-se início a um longo duelo pessoal entre o mestre e o servidor. 

Toda noite, Saint-Simon, reduzido a sua impotência, buscava na literatura um lugar no qual 

pudesse descarregar sua fúria; a se saber que Saint-Simon só se ocupava em afligir-se com as 

questões que envolviam as posições e a ordem na hierarquia e, com igual dedicação, em entrar 

em querela com todos.  

Decepcionado nas suas ambições e em guerra silenciosa com Louis XIV e a corte, 

amargurado por insucessos, esperou encontrar após a morte do seu pai uma compensação 

fundamentada em um ambicioso casamento, colocando assim seus olhos sobre uma filha do 

nobre Duque de Beauvilliers. Aquela que deveria vir a tornar-se Duquesa de Saint-Simon, 

devido às incontáveis vantagens do espírito ao juntar um grande nome a uma alta situação na 

corte, mas, infortunadamente, as duas filhas do Duque de Beauvilliers preferiram o convento 

ao casamento. Dessa forma, nosso protagonista decidiu voltar-se para a Srta. de Lorges, filha 

do marechal. Segundo relatos do próprio Saint-Simon, uma união nunca fora tão feliz quanto a 

deles. Ele não economizou em suas Memórias elogios a respeito das virtudes e qualidades de 

sua Duquesa. Precocemente, morreu onze anos antes do seu esposo, e essa longa viuvez 

enfraqueceu tão pouco seus sentimentos por sua amada duquesa que o fez requisitar em seu 

testamento que seus caixões fossem estreitamente reunidos quando no túmulo. Em 1794 uma 

profanação às suas sepulturas pela plebe atirou em vala coletiva, juntas, os restos mortais do 

casal. Realizara-se assim, mais uma vez, o voto de Saint-Simon. 

Saint-Simon, como todos os nobres de seu tempo, tinha uma nítida aspiração a morar 

no Palácio de Versalhes, de viver a vida do rei; sendo esse um traço próprio do século em que 

este homem, depreciado pelo rei, havia passado quinze anos em seu convívio unicamente graças 

ao seu título de Duque e Pariato. 

Saint-Simon apenas logrou êxito em sua transferência para o nicho da corte, ainda assim 

recebendo como aposentos dois cômodos pequenos e escuros, sem muita simetria estrutural, 

quando sua esposa foi convidada a ser dama de companhia da duquesa de Berry em 1710. 

Anteriormente, nosso nobre cavalheiro alojara-se em um pequeno hotel na avenida de Saint-
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Cloud, que lhe servia de residência. Sua vida, assim como aquelas de todos os nobres em 

Versalhes, era monótona; todo dia era a mesma repetição de costumes e programações. Pela 

manhã era preciso se estar nos aposentos do rei para o seu levantar, seguindo-se de uma missa; 

às duas horas era servido o almoço, seguido por um passeio pelos jardins e, duas vezes por 

semana, tinham as atividades de caça. Chegada a noite, as galerias, os grandes salões se 

iluminavam, a nobreza dançava, pois o rei assim exigia dos seus cortesãos, que fossem alegres; 

feito isso, brincavam, jogavam, apostavam, o que era causa de ruína geral. As dez horas o rei 

jantava, e contemplá-lo enquanto ele comia era um prestígio reservado aos cortesãos do maior 

monarca da Europa. Quanto à honra de carregar seu candelabro, brigavam entre si por tal 

privilégio.  

Nós já falamos dos motivos de descontentamento entre o rei e Saint-Simon, pois 

acrescentemos que este só se submetia à sua natureza, uma natureza curiosa, somada a um olhar 

crítico e julgador sobre tudo e todos, e, não sabendo contê-la, nem certas vezes disfarçá-la, não 

dançava nem jogava, se contentava em observar. O que ele fazia do seu tempo? O que ele fazia 

frequentemente trancado em seu gabinete? Saint-Simon nunca se abriu com pessoa alguma a 

respeito das suas Memórias.  Os mais maldosos faziam imaginar uma série de coisas, para as 

quais se dava um jeito de que chegassem aos ouvidos do rei. Saint-Simon, considerado quase 

como chefe do partido dos descontentes, estava condenado a vegetar. Felizmente para ele, a 

amizade de Senhor de Beauvilliers lhe valeu boas graças do Duque de Bourgogne. Dadas as 

circunstâncias, tal união foi de curto prazo, pois sabemos que a morte repentina do neto de 

Louis XIV e da sua mulher, a rainha, visto que morreram com seis dias de intervalo acometidos 

de rubéola entre 12 e 18 de fevereiro de 1712, fez com que Saint-Simon acreditasse que tudo 

estava perdido; sentindo-se à beira de um precipício, gritou loucamente.  

Mas um casamento do qual ele viria a cuidar devolveu-lhe a luz da esperança, fazendo-

o retomar seu caminho rumo à gloriosa importância que sempre almejara. O Duque de Orléans, 

casado com a Srta. de Blois, filha natural de Louis XIV, estava submetido pelos seus deboches 

às piores críticas. Saint-Simon o impulsiona moralmente, obrigando-o a retomar uma vida 

regular e, a despeito da forte oposição enfrentada, consegue unir sua filha primogênita ao duque 

de Berry no ano de 1710. 

Louis XIV, após uma lenta semana de intensa agonia causada por uma terrível gangrena 

que lhe chega a atingir o osso, morre em 1º de setembro de 1715 às vésperas de seu 

septuagésimo sétimo aniversário. O Duque de Orléans assume, então, o cargo provisório de 

governante do país, assim sendo o regente, e Saint-Simon, entra para o conselho com grandes 
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esperanças de alcançar um magnânimo papel. Apenas teve um papel insignificante. Saint-

Simon, muito obstinado para as pequenas coisas e muito irresoluto para as grandes, não possuía 

o caráter e perfil de um homem de Estado. Equipado com incontáveis planos de reformas, temia 

suas consequências. É dessa forma que ele, que havia se levantado contra a revogação do Édito 

de Nantes, levantou frente ao regente mil objeções quando este pensou em chamar de volta os 

huguenotes.  

Seu envolvimento político se restringiu a dirigir, em 1721, a embaixada encarregada de 

pedir ao Rei da Espanha a mão da sua filha. Era a única função puramente honorífica, sendo 

que tudo já havia sido acordado desde o princípio. Durante seis meses, Saint-Simon, que se 

tornou enfim um graúdo personagem, pôde desfilar à sua vontade, tangenciar uma verdadeira 

nobreza, bem diferente dos excrementos da natureza que viviam em Versalhes, ocupar o 

primeiro lugar e recolocar de forma rude os audaciosos em seus devidos lugares. O único 

benefício que ele tirou disso foi a Toison d’Or para o primogênito dos seus filhos e a grandeza 

para o caçula.  

 

Morte do Duque de Saint-Simon 

 

Seus negócios, desde a morte do Duque de Orléans, bem como os da sua mulher, 

estavam em estado de calamidade, chegando ao ponto de não mais conseguir pagar aos seus 

domésticos, tendo assim de abandonar todos os seus bens para conservar apenas uma pensão. 

Desde sua saída de Versalhes, a sua vida particular em seu hotel da rua Saint-Dominique, bem 

como em seu castelo da Ferté-Vidame, nos é ainda desconhecida. Tudo o que sabemos é que, 

durante quinze anos, Saint-Simon cuidou de suas Memórias trabalhando sem trégua em sua 

biblioteca. Abrigado e longe dos indiscretos, a tarefa que fazia, a despeito do que suspeitassem 

as pessoas que se pretendiam informadas de que ele estabelecia a sua genealogia, mas, na 

realidade, era parte de um processo que vinha construindo uma das obras mais originais de toda 

a literatura francesa. Foi então, sob a luz do dia 2 de março de 1755, aos 80 anos, que Louis de 

Rouvroy Duque de Saint-Simon, retratado naquela pintura e neste retrato escrito, deu um eterno 

adeus às suas pretensões à nobreza, ao Pariato; assim sendo obrigado a, enfim, esquecer as 

questões de protocolo hierárquico diante do óbito – que nos leva a um mesmo patamar.  
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2. A arte do retrato: estilo e linguagem em Saint-Simon 

 

2.1 O retrato literário: A emergência do retrato enquanto gênero e sua instauração 

na França do século XVII. 

 

A vasta obra de Saint-Simon, em meio às suas inúmeras particularidades, teve destaque 

não apenas pela sua riqueza de aspectos culturais inerentes à corte francesa do século XVII e 

XVIII, como também pela sua grande habilidade ao descrever a história sócio-política e os 

personagens que a constituíram. Dispor-se a tal tarefa, retratar os protagonistas envolvidos nas 

suas narrações, obviamente, não será uma característica exclusiva do autor, mas, de alguma 

forma, de todos aqueles que se dedicaram às suas próprias Memórias.  Entre os mais diversos 

memorialistas, que escreveram em épocas distintas na intenção de retratar uma história de vida 

ou mesmo deixar para a posterioridade a história do seu tempo, é possível encontrar uma 

propensão à descrição de fatos ou personagens, o que, de alguma forma, torna o gênero do 

retrato inerente às Memórias. Assim, como afirma Henry Amer em Littérature et portrait: Retz, 

Saint-Simon, Chateaubriand, Proust : 

 

Entretanto, é possível descobrir, em meio a essa diversidade, tendências comuns a 

todos os autores de Memórias. Ao mergulhar nas leituras, sempre fascinantes, das 

obras desse gênero, não se pode conter o espanto ao perceber a abundância dos 

retratos. Parece que os memorialistas não podem resistir à tentação de retraçar, pela 

escrita, o rosto físico e moral dos mais famosos dos seus contemporâneos, a tal ponto 

que os retratos aparentam ser um elemento indispensável do gênero literário das 

Memórias 1(AMER, 1967, p.131, tradução nossa). 

 

 

 Buscarei, nesse capítulo, discorrer sobre a formação e instauração desse gênero literário 

na França do século XVII, que, por meio da influência da alta sociedade, se torna uma tendência 

cada vez mais forte, ganhando independência e características próprias.  

Neste período, pode-se identificá-lo principalmente em romances. Temos, como 

grandes representantes desse fenômeno, os romances de Madeleine e seu irmão Georges de 

Scudéry em Artamène ou le grand Cyrus2 (1649-1653), no qual entram em cena mais de 

                                                           
1 O texto em língua estrangeira é : “Il est cependant possible de découvrir au milieu de cette diversité des tendances 

communes à tous les auteurs de Mémoires. Quand on se plonge dans la lecture toujours passionnante des ouvrages 

de ce genre, on ne peut manquer d’être frappé par l’abondance des portraits. On dirait que les mémorialistes ne 

peuvent résister à la tentation de retracer par l’écriture le visage physique ou moral des plus célèbres de leurs 

contemporains, à tel point que les portraits semblent être un élément indispensable du genre littéraire des 

Mémoires.”  
2 Segundo artemene.org, o romance Artamène ou le grand Cyrus é classificado como o romance mais longo da 

literatura francesa, com 13095 páginas na sua edição original. A autoria do livro ainda é obscura; as edições do 
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quatrocentos personagens em uma intriga complexa. Georges de Scudéry terá um papel muito 

importante, alguns anos antes, ao redigir o retrato do Cardinal de Richelieu. Alguns autores 

chegam a afirmar que a composição do escritor teria sido o prenúncio dessa tendência que 

ganhou força, poucos anos depois, no meio aristocrático.  

Viu-se igualmente outros grandes autores explorando o gênero em seus romances na 

mesma época como Paul Scarron em O romance cômico (1651-1657) ou Madame de Lafayette 

em A princesa de Clèves (1678). Além dos romancistas, grandes adeptos dessa categoria são, 

notoriamente, os memorialistas como o Cardinal de Retz ou o próprio Saint-Simon, mas 

também La Bruyère e La Rochefoucaud, todos igualmente considerados moralistas do século 

em que viveram. 

 Quando tratamos do gênero do retrato, as primeiras noções dadas serão provavelmente 

a de fotografia ou, nos inserindo no contexto histórico de Saint-Simon, a de pintura, de desenho 

ou escultura, o que não seria nada anormal. Existe certamente uma relação muito próxima entre 

o retrato escrito e o retrato pintado, aliás, o mais provável seja que este tenha influenciado o 

primeiro, pois a expressão de retrato literário seria usada metaforicamente: “A expressão 

retrato literário é, aliás, metafórica no sentido em que o retrato pintado é a imagem original a 

partir da qual a analogia se constitui”1 (CRUYSSE, 2005, p. 2, tradução nossa).  

Sendo assim, entende-se que um retrato seria a reprodução de um modelo ou de uma 

imagem, ou a descrição dos mesmos, e, portanto, é preciso incluir a noção de retrato literário, 

ou seja, a forma escrita, a descrição. Segundo Henry Amer, o retrato imaginário retira todos os 

defeitos da pessoa descrita mantendo apenas suas qualidades, ou mesmo modificando-o ao fazer 

pequenas correções com a finalidade de embelezá-lo, retraçar a imagem sob a aparência que 

um dia suscitou paixão ou admiração.  

 

Esse retrato imaginário, tão real quanto os outros, é feito por vezes da síntese de vários 

momentos, no entanto, frequentemente o modelo permanece fincado, uma vez por 

todas, em nossa memória, na idade e sob a aparência que originaram a emoção. [...] 

Pode até mesmo acontecer que esse retrato imaginário desminta o real, o corrija ou o 

embeleze2 (AMER, 1967, p. 134, tradução nossa).  

                                                           
século XVII atribuem a composição a Georges de Scudéry. No entanto, a maioria dos contemporâneos associam 

o nome de Madeleine à obra. Frente a esta controvérsia, optamos por uma posição mais cautelosa ao atribuir a 

autoria do romance aos dois autores, pois mesmo que Georges de Scudéry não tenha participado na elaboração, 

quando assumiu a responsabilidade de autoria na publicação, de alguma forma, ele também se tornou autor da 

obra.  
1 O texto em língua estrangeira é: “L’expression ‘portrait littéraire’ est d’ailleurs métaphorique dans ce sens que 

le portrait peint est l’image originale à partir de laquelle l’analogie s’est constituée”.  
2 O texto em língua estrangeira é: “Ce portrait imaginaire, aussi réel que les autres, est fait parfois de la synthèse 

de plusieurs moments, mais le plus souvent le modèle reste fixé une fois pour toutes dans notre mémoire à l’âge 

et sous l’apparence qui déclanchèrent l’émotion. [...] Il arrive même que ce portrait imaginaire démente le réel, le 

corrige ou l’embellisse”. 
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Stendhal teria denominado esse fenômeno, em que o retrato amado se metamorfoseia, 

de “cristalização”, pois surgiria, entre o real e o olhar do autor, uma imagem que substituiria a 

atual, a verdadeira, que teria perdido sua beleza do primeiro encontro, da juventude. 

Acrescenta-se que o fenômeno de “cristalização” não ocorre apenas pelo amor, é possível 

também acontecer o inverso, pelo ódio, cristalizando a imagem para torná-la grotesca, 

desprezível.  

 

[...] entre o real e o olhar se insere uma imagem que substitui ao rosto ingrato ou 

ridículo o rosto delicioso de outrora. O retrato imaginário pode ir até metamorfosear 

um rosto animado, fenômeno bem conhecido ao qual Stendhal deu o nome de 

cristalização. No entanto, a cristalização não acontece necessariamente por meio do 

amor. O retrato imaginário pode nascer e se manter pelo ódio1 (AMER, 1967, p. 134, 

tradução nossa).  

 

 Não nos atreveremos a dar uma definição exata para o conceito de retrato literário, 

afinal, só pelo fato de utilizar palavras como “reprodução” ou “descrição”, estamos limitando-

o à ideia de uma imagem que deverá inevitavelmente ser fiel e não podemos restringir um 

conceito artístico tão amplo a duas palavras. Por conseguinte, segundo G. Francastel, 

[...] é certamente melhor se abster de procurar uma fórmula global, válida para todos 

os tempos e para todos os estilos. Pois, de acordo com a civilização na qual ele se 

insere e que ele contribui para criar, o retrato assume funções que diferem 

profundamente, da mesma forma que sua natureza se modifica segundo os meios 

sociais ao serviço do qual ele se coloca2 (FRANCASTEL, tradução nossa).  

 

Tentar definir rigorosamente o gênero do retrato literário se torna uma tarefa muito 

difícil. Já foram feitos diversos estudos sobre o assunto entre diferentes autores e estudiosos 

citados na obra de Dirk Van Der Cruysse, como Arthur Franz, Paul Ganter e Erich Werner, que 

buscaram evidenciar a parte essencial desse fenômeno, não sem dificuldades. Paul Ganter, logo 

após sua definição, não deixou de dizer que seria impossível definir com exatidão uma criação 

artística.  

 

Para Ganter, o gênero se baseia em três exigências: a unidade da descrição, a 

expressão da totalidade do modelo, e o enunciado direto de um julgamento pessoal. 

                                                           
1 O texto em língua estrangeira é: “[...] entre le réel et le regard se glisse une image qui substitue au visage actuel 

ingrat ou ridicule le visage délicieux d’autrefois. Le portrait imaginaire peut aller jusqu’à métamorphoser un visage 

aimé, phénomène bien connu auquel Stendhal a donné le nom de cristallisation. Cependant la cristallisation n’est 

pas forcément à base d’amour. Le portrait imaginaire peut naître et s’entretenir par la haine. ”  
2 O texto em língua estrangeira é: “Il vaut donc sans doute mieux s'abstenir de chercher une formule globale, 

valable pour tous les temps et pour tous les styles. Car, suivant la civilisation dans laquelle il s'insère et qu'il 

contribue à créer, le portrait assume des fonctions qui diffèrent profondément, de même que se modifie sa nature, 

suivant les milieux sociaux au service desquels il se met.”  
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Mas ele se apressa em acrescentar que uma definição estreita do gênero não saberia 

abranger toda a realidade viva de uma criação artística1 (CRUYSSE, 2005, p. 23, 

tradução nossa).  

 

Não se pode delimitar com exatidão a noção de retrato, ter uma fórmula pronta, mas, no 

que tange ao retrato literário como gênero e dentro das definições já existentes, o que se pode 

afirmar é que ele está dentro de duas realidades: como gênero independente e como gênero 

integrado. Historicamente, o retrato literário independente foi consequência do seu uso nos 

mais diversos gêneros. Pode-se dizer, portanto, e no que nos assiste, que o gênero do retrato 

estaria integrado ao gênero das Memórias. Evidentemente, seu uso integrado cada vez mais 

frequente em diversos tipos de obras, como nos romances, que talvez lhe deu mais importância 

do que outros por sempre descrever seus personagens, seria a consequência do advir de um 

gênero independente.  

Observa-se que em meados do século XVII o gênero do retrato literário está a cada vez 

mais presente nos romances, mas também desprendido de outros gêneros, ou seja, 

independente. Esse rompimento valorizará o retrato literário e, desta forma, se aperfeiçoará em 

suas características próprias. Por volta de 1636, o romancista, dramaturgo e poeta Georges de 

Scudéry compõe o retrato escrito do Cardinal de Richelieu, um texto solto que pode ser 

encontrado em Obras diversas e que faz desse autor um precursor desse gênero muito 

prestigiado pela corte alguns anos depois. 

 

Esse retrato era uma espécie de “peça volante”, impressa em um folheto destacado e 

ilustrado com uma gravura representando o cardeal. A Biblioteca Nacional possui 

vários espécimes desse gênero. É assim que Georges de Scudéry se impõe como 

precursor de uma moda literária que iria conhecer um sucesso repentino uns vinte anos 

depois2 (CRUYSSE, 2005, p. 34, tradução nossa). 

 

 Em 1657, duas damas da corte apresentam a Mademoiselle de Montpensier dois retratos 

escritos delas mesmas feitos na corte holandesa. Mlle de Montpensier, que nunca tinha visto 

retratos desse tipo, decidiu criar o dela.  

 

Assim que eu soube a corte em Paris, enviei meus cavalheiros me desculparem de não 

ter ido tão logo que soube, porém, meus negócios me obrigavam a permanecer em 

                                                           
1 O texto em língua estrangeira é : “Pour Ganter, le genre repose donc sur trois exigences: l’unité de la description, 

l’expression de la totalité du modèle, et l’énoncé direct d’un jugement personnel. Mais il s’empresse d’ajouter 

qu’une définition étroite du genre ne saurait englober toute la réalité vivante d’une création artistique. ” 
2 O texto em língua estrangeira é: “Ce portrait était une espèce de « pièce volante », imprimé sur un feuillet détaché 

et illustré d’une gravure représentant le cardinal. La Bibliothèque Nationale possède plusieurs spécimens de ce 

genre. C’est ainsi que Georges de Scudéry s’impose comme le précurseur d’une mode littéraire qui allait connaître 

un succès soudain une vingtaine d’années plus tard. ”  
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Champigny. A Sra. Princesa de Tarente e a Srta. de la Tremoille vieram duas ou três 

vezes, e as duas ficaram por muito tempo. Elas me mostraram seus reatratos que 

mandaram fazer na Hollanda. Nunca tinha visto; achei essa maneira de escrever muito 

elegante, e fiz o meu. A Srta de la Trémoille me mandou o seu retrato de Thouars1 

(In: CRUYSSE, 2005, p. 34, tradução nossa).  

  

 Mademoiselle de Montpensier e suas companhias farão desse gênero uma moda muito 

forte dentro da corte e que rapidamente se espalhará por toda Paris que, em pouco tempo, estará 

imersa dentro desse tipo de obra. Todos vão ansiar não só por produzir os seus próprios retratos, 

mas os de outros nobres da corte, fazendo disso um jogo, criando mais um divertimento para 

passar o tempo em meio àquela ociosidade, fazendo passar esses panfletos escritos ou impressos 

de mão em mão. Poucos anos depois, alguns fizeram imprimir uma coletânea dos seus retratos, 

como por exemplo, e talvez a mais significativa, a de Mlle de Montpensier, impressa e 

publicada em 1663, constituindo assim ume antologia, a Galeria dos Retratos de Mademoiselle 

de Montpensier2. Esses retratos só faziam enaltecer os cavalheiros e as damas, enobrecendo 

mais ainda os que já tinham sua fama e passando a admirar os que até esse momento não eram 

conhecidos. Para a Europa, a cidade de Paris era repleta de pessoas distintas, todas espirituosas. 

Esse fenômeno, cultivado principalmente pelas mulheres, durou anos, foi tão influente, 

causando uma tal moda, que não se poderia deixar de mencioná-lo como o apogeu do retrato 

literário enquanto gênero independente. 

A autora Mlle de Scudéry teve grande destaque nesta época com a obra O Grande Cyrus, 

um romance alegórico repleto de retratos, provavelmente irreconhecíveis nos dias de hoje, mas 

que por meio dessas alegorias representava personagens importantes daquela mesma corte que 

se deliciavam ao ler o romance da autora e, nele, se reconheciam.  

 
Assim se explica o imenso sucesso do Cyrus no tempo em que foi publicado. Era uma 

galeria de retratos verdadeiros e surpreendentes, mas um pouco embelezados, em que 

tudo que se tinha de mais ilustre de todos os tipos, príncipes, cortesãos, militares, belos 

espíritos, e sobretudo belas mulheres, iam se procurar e se reconheciam com um 

prazer inexpressável. Aqueles que não tinham a pretensão de lá se reconhecer sentiam 

uma grande curiosidade de poder ver os outros e julgar da sua semelhança. Os 

principais personagens, todos os adivinhavam, e os menos importantes compunham 

de alguma forma agradáveis problemas que eram examinados apaixonadamente em 

todas as companhias um pouco elegantes, e o Cyrus se tornou assim a leitura na moda, 

                                                           
1 O texto em língua estrangeira é : “Dès que je sus la cour à Paris, j’y envoyai un gentilhomme pour lui faire mes 

excuses de ne m’y être pas rendue aussitôt, mais que mes affaires m’obligeoient de demeurer encore à Champigny. 

Mme la princesse de Tarente et Mlle de la Trémoille y vinrent deux ou trois fois, et y furent longtemps à chacune. 

Elles me montrèrent leurs portraits qu’elles avoient fait faire en Hollande. Je n’en avois jamais vu ; je trouvai cette 

manière d’écrire fort galante, et je fis le mien. Mlle de la Trémoille m’envoya le sien de Thouars. ” 
2 LIBRAIRIES-ÉDITEURS, Didier Et Cº. Galerie des portraits de Mademoiselle de Montpensier. 1860. 

Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=f80dypieOOIC&printsec=frontcover&hl=pt-

BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f;=false>. Acesso em: 26 maio 2016. 
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o livro insdispensável de todas as pessoas que se vangloriavam de bom tom1 

(COUSIN, 1858, p.920-937, tradução nossa).  

 

Certamente, Georges de Scudéry, Mademoiselle de Scudéry e Mademoiselle de 

Montpensier não foram os únicos do seu tempo a trabalhar com o retrato em suas obras, vimos 

que vários outros autores, sejam eles romancistas, memorialistas ou dramaturgos, inclusive 

Molière em Le Misanthrope (1666), empregavam este gênero. Todos, na singularidade do seu 

uso, foram de grande importância para generalização dessa prática e para o desenvolvimento 

de técnicas próprias ao retrato. 

É preciso salientar que o uso do retrato em outros gêneros se fazia a cada vez mais 

importante. No século XVII, no âmbito da diplomacia, estabeleceu-se que todo embaixador 

devia redigir um relatório secreto da corte na a qual fora enviado para que este fosse entregue 

ao chefe de estado, como um modo de informação diplomática.  O relatório precisava ser 

composto de toda descrição possível, da geografia, do povo, das suas tradições e religiões, modo 

de governo e, principalmente, que fosse descrito o caráter, a fisionomia, os valores e princípios, 

a magnificência da corte, amigos e inimigos e tudo que se pudesse descrever sobre o soberano 

da corte em que fora enviado. A tarefa era de tamanha importância que tudo que se verificava 

no relatório composto pelo embaixador era tomado como verdade absoluta. A reputação dada 

a um determinado personagem, independente do seu real caráter, estava subordinado ao olhar 

de um único homem sobre uma nação, sobre um povo, sobre uma corte e seu chefe de estado. 

O gênero do retrato se mostrou intensamente presente dentre os romances e os relatórios 

diplomáticos, contudo, talvez não sejam exatamente os únicos que, de fato, contribuíram para 

essa forte tendência na França em meados do século XVII. Possivelmente, uma característica 

própria daquela sociedade possa explicar o verdadeiro motivo desse gênero ter se difundido de 

forma tão significativa. Não se trataria apenas de uma moda para divertir os nobres ou de uma 

ferramenta para se informar sobre outras cortes. Queremos falar da literatura moralista que, 

pelas suas características, de buscar compreender essa nova sociedade pelo estudo dos homens 

que a constroem, inegavelmente, deverá recorrer ao gênero do retrato, à descrição psicológica, 

moral e física. Como afirma Dirk Van Der Cruyse,  

                                                           
1 O texto em língua estrangeira é: “Ainsi s’explique l’immense succès du Cyrus dans le temps où il parut. C’était 

une galerie de portraits vrais et frappants, mais un peu embellis, où tout ce qu’il y avait de plus illustre en tout 

genre, princes, courtisans, militaires, beaux-esprits, et surtout jolies femmes, allaient se chercher et se 

reconnaissaient avec un plaisir inexprimable. Ceux qui n’avaient pas la prétention de s’y rencontrer éprouvaient 

une vive curiosité d’y voir les autres et de juger de la ressemblance. Les principaux personnages, tout le monde 

les devinait, et les moins importants composaient en quelque sorte autant d’agréables problèmes qu’on agitait avec 

passion dans toutes les compagnies un peu élégantes, et le Cyrus devenait ainsi la lecture à la mode, le livre 

indispensable de tous les gens qui se piquaient de bon ton. ” 
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Essa moda foi preparada na França pela literatura moral; o estudo do homem e das 

suas estruturas psicológicas e morais facilitavam a passagem à representação de 

personalidades individuais. Essa passagem da observação geral para o exame de casos 

particulares foi provocado, e até mesmo necessitado, pela formação de uma nova 

sociedade no início do século que, almejando definir seu próprio gênio e delimitar 

suas características particulares, se encaminhava naturalmente para a representação 

dos indivíduos que a constituiam1 (CRUYSSE, 2005, p. 32, tradução nossa).   

 

 

O século XVII é marcado pelo classicismo, corrente literária que valoriza o conceito de 

l’honnête homme. Cria-se um ideal, um modelo perfeito de humanidade com características e 

particularidades específicas. L’honnête homme, ideal exigido na corte de Louis XIV e banhado 

pela mais alta nobreza, deve ser virtuoso, elegante, agradável, de julgamento sábio, um homem 

de razão e com grandes exigências morais. Muitos escritores se dedicam nesse momento ao 

estudo desse conceito, que se diversifica e se enriquece, construindo e representando, portanto, 

um homem idealizado em suas qualidades. Sendo assim, vê-se mais uma vez o gênero do retrato 

entrar em cena, inicialmente na sua forma mais lisonjeadora, lembrando a título de exemplo os 

retratos de Mlle de Montpensier, pois a forma idealizada é dominante. Mas aos poucos os 

escritores passam a ter um olhar mais crítico sobre a sociedade e sobre o homem.  

O gênero do retrato ganhou o seu apogeu divertindo a corte ao se descreverem uns aos 

outros sempre de forma sublime, como pessoas de muito espírito e caráter, mostrando a melhor 

faceta daquela sociedade, daquela nobreza. Mas da mesma forma que chegou, também saiu de 

moda; de uma hora para outra, o que era um divertimento deixou de ser aprazível para dar lugar 

a outro lazer mais interessante e recreativo. Começam a criticar o estilo afirmando que era uma 

moda frívola que já estava entediando as pessoas.  

Nesse momento, segundo Dirk Van Der Cruysse, o gênero do retrato ganha novas 

formas, talvez as que mais lhe concederão um verdadeiro estilo, tornando-o um verdadeiro 

gênero literário, mesmo que integrado ao gênero das memórias. Será o momento em que 

autores, como La Bruyère, empregarão o gênero para desvelar os atores responsáveis que 

formam aquela sociedade.  

 

De fato, após 1660, essa moda caiu em desuso, porém se perpetuará em duas novas 

formas e, para assim dizer, definitivas: o retrato encontrará em La Bruyère um autor 

                                                           
1O texto em língua estrangeira : “Cette mode a été préparée en France par la littérature morale; l’étude de l’homme 

et de ses structures psychologiques et morales facilitait le passage à la représentation de personnalités individuelles. 

Ce passage de l’observation générale à l’examen de cas d’espèce fut encore provoqué et même nécessité par la 

formation d’une société nouvelle au début du siècle qui, voulant définir son propre génie et cerner ses 

caractéristiques particulières, s’acheminait tout naturellement vers la représentation des individus qui la 

composaient. ” 
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que lhe concederá a dignidade de um verdadeiro gênero, o das Memórias, em que ele 

terá uma função distintiva e ilustrativa; ele deverá apresentar em sua individualidade 

e na intimidade da sua psicologia própria os atores que contribuiram para fundar uma 

época1 (CRUYSSE, 2005, p. 48, tradução nossa).  

 

 O gênero passa a se dividir em duas características, percebemos que não há apenas o 

retrato enquanto descrição de uma forma, da aparência física, mas também o caráter (caractère), 

aquilo que descreve a natureza, isto é, as características morais de uma pessoa. Não separamos 

aqui retrato de caráter, na realidade ambos estariam estreitamente ligados na medida em que o 

retrato e o caráter formam a pintura das pessoas ou dos costumes de uma sociedade, portanto, 

o caráter não deixaria de ser um retrato, que confere ao gênero um interesse histórico e 

sociológico. Assim, La Bruyère enobreceu o gênero quando em sua obra interiorizou o retrato, 

não mais se tratava de uma simples descrição física, mas de uma descrição moral, uma descrição 

do comportamento humano dentro de uma sociedade, seu modo de agir, isto é, os valores aos 

quais uma sociedade estava subordinada e que delineavam a sua conduta.  

  Segundo Cruysse, o retrato passa a ter um caráter histórico e até mesmo científico. Não 

se trata mais de idealizar os homens daquela sociedade, de criar retratos lisonjeadores, mas de 

mostrar o real caráter dos personagens que contribuíram para criação de uma sociedade, de uma 

história. 

 

O retrato passa a ter um aspecto realmente científico: doravante, não é mais questão 

de idealizar ou de lisonjear, mas de tornar a imagem objetiva das pessoas que fizeram 

uma época. Assiste-se então a uma revolução do retrato em direção a verdade 

histórica2 (CRUYSSE, 2005, p. 51, tradução nossa). 

 

 

 Assim, quando nos referimos a dimensão histórica no gênero do retrato, fazemos alusão 

principalmente ao retrato integrado ao gênero das memórias. Os memorialistas, tais como o 

Cardinal de Retz, o Duque de La Rochefoucauld ou Saint-Simon, fazem do retrato, em suas 

memórias, um instrumento histórico, com o qual pretendem representar os personagens daquela 

sociedade de forma tão precisa e autêntica que o leitor é levado a acreditar na verdade da sua 

existência e da sua semelhança.  

                                                           
1 O texto em língua estrangeira é : “En effet, après 1660, cette mode tombe en désuétude, mais elle se perpétuera 

dans deux formes nouvelles et pour ainsi dire définitives: le portrait trouvera en La Bruyère un auteur qui lui 

conférera la dignité d’un véritable genre littéraire; de plus, il sera intégré dans un autre genre, celui des Mémoires, 

où il aura une fonction particularisante et illustrative; il devra faire connaître dans leur individualité et dans 

l’intimité de leur psychologie particulières les acteurs qui ont contribué à faire une époque. ” 
2 O texto em língua estrangeria é : “Le portrait prend ainsi une allure réellement scientifique: désormais, il n’est 

plus question d’idéaliser ou de flatter, mais de rendre l’image objective des gens qui ont fait une époque. Nous 

assistons donc à une évolution du portrait vers la vérité historique. ” 
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Existindo um teor de verdade nas memórias escritas por esses autores, e falemos aqui 

de Saint-Simon, ao ter a intenção, seja de retratar a sua própria história ou a história de uma 

sociedade e de seus personagens, não se pode negar que havia um olhar julgador, um olhar que 

queria dizer a verdade, nem que seja a sua própria verdade. Saint-Simon, retratando o seu 

tempo, visando denunciar um monarca, se viu obrigado a mencionar personagens da alta 

sociedade que nem sempre eram consagrados pelo nosso autor. Por diversas vezes, os 

personagens foram depreciados, sendo até desonrados por comportamentos que Saint-Simon 

condenava. Obviamente, os autores queriam ser testemunhas do seu tempo, e tinham a verdade 

como fonte de inspiração, mas não sem temer alguma vingança dos que ali eram expostos ao 

julgamento e à condenação. 
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2.2 A escrita de Saint-Simon e seus retratos. 

 

 Os trechos que serão traduzidos marcam um interesse, tanto social, político, 

cultural e histórico daquela época quanto pelo ecletismo dos cinco personagens descritos.  

Louis XIV, um homem realmente completo, dono de todo elogio e de toda crítica, com 

uma mente capaz de se polir e, certamente, muito inteligente. Ele possuía uma capacidade de 

adaptação pouco comum e detinha em suas mãos todo o poder de uma monarquia absolutista já 

consolidada e, por ele, levada aos extremos; o Rei é Deus.  

A Senhora de Maintenon, uma grande e bela dama, de espírito fino, amante e amiga do 

rei e, no fim da sua vida, serva de Deus. Ela soube não só existir, mas, evidentemente, durar no 

favor de um personagem complexo como Louis XIV. A sua rigorosa religiosidade a fortaleceu 

na corte apesar do seu afastamento após a morte do rei. 

A Princesa d’Harcourt, um personagem cujo papel incomum em uma tão sofisticada 

corte, prova que o grau de nobreza que ela tinha garantia a sua presença, ora como bufona, ora 

temida pelo seu status, mas sempre provocando o pitoresco nas regras de etiqueta, normalmente 

rígidas, da corte em Versalhes ou, mais ainda, em Marly. 

O Príncipe de Conti, uma pessoa cuja educação era sem igual, interessada e interessante, 

amada por todos, mas que no fundo não amava nada, nem ninguém. Mais uma demonstração 

da hipocrisia e da falsidade que reinava entre os homens de grande influência.  

 Culminamos com um surpreendente personagem, o duque de Vendôme. Um sujeito 

fora dos padrões, de uma personalidade forte: bom cortesão, inteligente, ao mesmo tempo fino 

e grosseiro, extremamente poderoso e rico, homossexual reconhecido e aceito pelo poder (de 

Louis XIV), o qual, no entanto, marginalizava isso que na época era considerado um desvio de 

comportamento. 

 A imensa obra de Saint-Simon (oito tomos na edição da Pléiade totalizando 7203 

páginas) apresenta vasta riqueza em detalhes acerca de aspectos culturais inerentes à 

aristocracia francesa do final do século XVII e início do século XVIII. Inserido na corte, apenas 

pelo seu título de nobreza, Saint-Simon demonstrava um apego exagerado à etiqueta, à ordens 

aristocráticas e ao protocolo hierárquico, fundamento da organização da monarquia absolutista 

de Louis XIV, dedicando-se à observação dos diferentes aspectos vividos por seus personagens, 

com retratos espalhados ao longo de toda a obra, em um cotidiano ocioso. Percebe-se a 

excepcional habilidade do autor ao descrever de forma minuciosa, utilizando-se dos diversos 

registros de linguagem, porém, principalmente em norma culta, fatos e personagens que ele 
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retrata detalhadamente em uma abordagem franca e sarcástica, resultando em uma escrita 

excepcionalmente rica em todos os aspectos.  

Ao longo de toda a obra, há uma imensa quantidade de referências histórico-políticas 

citadas pelo memorialista, sobre as quais o leitor precisará manter paralelamente um trabalho 

de pesquisa para conseguir compreender melhor o seu contexto. Nos trechos selecionados e 

traduzidos, temos a seguinte referência: “Louis XIV só foi lamentado pelos seus domésticos 

particulares, por poucas outras pessoas, e pelos chefes da questão constitucional.”  Após 

pesquisas na internet e à Biblioteca Virtual da Sociedade de Port-Royal1, descobriu-se que 

Saint-Simon se referia a bula Unigenitus do papa Clemente XI, que denunciava o jansenismo e 

condenava como falsas e heréticas as inúmeras propostas da obra O novo testamento em francês 

com reflexões morais de Pasquier Quesnel. A bula Unigenitus teria sido publicada em 1713 a 

pedido de Louis XIV, causando grande querela entre as autoridades eclesiásticas e 

parlamentares. Essa questão teria sido um dos primeiros grandes movimentos de opinião 

pública na França. Constata-se por meio desse exemplo que se o leitor, mesmo que nativo da 

língua francesa, pretende captar toda a obra de Saint-Simon, terá de fazer, simultaneamente, 

um sério trabalho de pesquisa.  

Como já mencionamos anteriormente, são retratados milhares de personagens aos quais 

Saint-Simon se refere utilizando seus respectivos termos de tratamento, e que, aliás, têm regras 

rigorosas e complicadas. Quando nos deparamos, por exemplo, com o seguinte nome, 

“Monsieur le Grand”, em um primeiro momento, para os que não estão habituados com o 

aparecimento do uso nesse tipo de leitura, de um período histórico passado, o leitor pode 

simplesmente considerar que “le Grand” seja o nome de algum personagem qualquer. No 

entanto, ao pesquisar sobre esses apelativos, chega-se à conclusão de que o termo “le Grand” 

se refere, na realidade, a uma distinção entre os filhos do rei, designando-se com “Grand” o 

filho primogênito do mesmo, Louis de France (1661-1711), “Le Grand Dauphin”, futuro rei 

Louis XV. Isto é, o leitor poderia não identificar que Saint-Simon estaria se referindo a um 

personagem de grande importância, ao filho do rei, o Delfim, e imaginar que se trata apenas de 

mais um personagem, dentre outros milhares, se trabalhar sua leitura por meio de suposições. 

Considerando a mesma problemática, analisemos outro exemplo: “Jamais elle n'allait chez 

aucune princesse du sang, même chez Madame”. Quem seria Madame? Mais uma vez, se o 

leitor não tiver um domínio mais profundo sobre a época e seus apelativos, não saberá que o 

                                                           
1 FABIEN VANDERMARCQ (França). Bibliothèque de La Société de Port-royal (Org.). La bulle Unigenitus. 

2016. Disponível em: <http://www.bib-port-royal.com/unigenitus.html>. Acesso em: 28 maio 2016. 
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memorialista estava se referindo à filha primogênita do rei, neste caso Anne-Elisabeth, ou, na 

sua ausência, à esposa de Sua Alteza Real. 

Outras caraterísticas relevantes da sua escrita dizem respeito à complexidade sintática; 

à densidade lexical e informacional; à predominância de frases complexas e com subordinações 

de frequentes recorrências; uma pontuação igualmente considerável, muitas vírgulas e pontos e 

vírgulas, criando frases extremamente longas e dificultando a identificação referencial dos 

inúmeros apostos e toda essa complexa estrutura sintática, permeada de figuras de linguagem.  

A ensaísta Cécile Guilbert, em sua obra, Saint-Simon ou l’encre de la subversion, 

compreende que Saint-Simon tem uma sintaxe barroca: 

Além disso – e sem falar ainda da sintaxe barroca -, a língua imagética de Saint-

Simon, entremeado do léxico da equitação, da caça ou do jogo da péla, e mais próxima 

do início do século XVII que o do século de Luís XIV [...] Se ele manuseia 

pefeitamente a prosa refinada das Luzes e não recua nem diante do vocabulário na 

moda – aliás nem diante do neologismo -, Saint-Simon demonstra uma predileção pela 

metamorfose rústica e pela alegria cara à corte um pouco irreverente de Henri IV. [...] 

Como observa Suarès, em 1740, ele escreve à maneira de 1650, ou quase: ele atrasa, 

se quisermos, uns 100 anos 1 (GUILBERT, 1994, p. 31-32, tradução nossa). 

 

 Dentro do próprio campo lexical de Saint-Simon encontramos a ideia do grotesco. Este 

coloca em cena o amorfo, o ignóbil, o cômico ou, de certo modo, o que é surpreendente, ou 

seja, chocante. O que se buscaria é o efeito de retirar da esfera do sagrado ou, no caso, 

desinstitucionalizar o que outrora era considerado estaticamente sacro e institucional, através 

de uma estrutura sintática por vezes diferenciada.  

Simultaneamente à essa ideia, ou seja, essa sintaxe e léxico mormente rebuscado, o autor 

faz uso em sua escrita de anedotas, ou melhor dizendo, de pequenas histórias do dia a dia que 

estão completamente opostas ao contexto mais elitizado da sua produção. Observamos o 

seguinte fato: estamos em uma corte. Imaginemos, pois, pessoas poderosas que deveriam ser 

referências em seu estilo de vida; em lugar disso, as retratemos fazendo a barba onde acabaram 

de se alivar; as vejamos se limpando em uma cadeira de retrete enquanto recebem o arcebispo 

de Parma; desse modo, claramente, vemos então extremos, pontos completamente opostos. 

Com base nesses parâmetros é que percebemos o grotesco e o sublime dentro da obra 

de Saint-Simon, e não dentro da ideia do real e do fantástico, tal como visto pelo olhar da 

                                                           
1 O texto em língua estrangeira é: “De surcroît – et sans parler encore de la syntaxe baroque -, la langue très imagée 

de Saint-Simon, mâtinée du lexique de l’équitation, de la vénerie ou du jeu de paume, est plus proche du début du 

XVIIe que de celui de Louis XIV. [ ...] S’il manie parfaitement la prose raffinée des Lumières et ne recule ni 

devant le vocabulaire à la mode – ni d’ailleurs devant le néologisme -, Saint-Simon montre une prédilection pour 

la métaphore rustique et la gaillardise chère à la cour un peu débraillée d’Henri IV. [...] Comme le remarque Suarès, 

en 1740, il écrit à la façon de 1650, ou peu s’en faut : il retarde, si l’on veut de cent ans. ” 
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pesquisadora Maria Cristina Batalha, a qual afirma que “o grotesco contribui assim para um 

efeito de fantástico, que resulta da impossibilidade de se levar em conta a monstruosidade do 

presente, produto da desagregação das normas da realidade, remetendo à dimensão de um 

horror metafísico” (BATALHA, 2008, p.186). Para melhor avaliar esta consideração, 

observemos a citação de Victor Hugo, na qual o autor expressa o desejo de um caráter natural 

passível de ser aproximado da obra do Duque, ao fazer essa passagem do sublime ao grotesco, 

de forma sutil: 

Se tivéssemos o direito de dizer qual poderia ser, em nosso gosto, o estilo do drama, 

queríamos um verso livre, franco, leal, que ousasse tudo dizer, sem hipocrisia, tudo 

exprimir sem rebuscamento e passasse com um movimento natural da comédia à 

tragédia, do sublime ao grotesco, alternadamente positivo e poético, ao mesmo tempo 

artístico e inspirado, profundo e repentino, amplo e verdadeiro (HUGO, 2002, p. 77). 

 

Podemos igualmente considerar a imagem grotesca do corpo humano, como apontaria 

Mikhail Bakhtin: 

Em oposição aos cânones modernos, o corpo grotesco não está separado do mundo, 

não está isolado, acabado nem perfeito, mas ultrapassa-se a si mesmo, franqueia seus 

próprios limites. Coloca-se ênfase nas partes do corpo em que ele se abre ao mundo 

exterior, isto é, onde o mundo penetra nele ou dele sai ou ele mesmo sai para o mundo, 

através de orifícios, protuberância, ramificações e excrescências, tais como a boca 

aberta, órgãos genitais, seios, falo, barriga e nariz. É em atos tais como o coito, a 

gravidez, o parto, a agonia, o comer, o beber, e a satisfação de necessidades naturais, 

que o corpo revela sua essência como princípio em crescimento que ultrapassa seus 

próprios limites. É um corpo eternamente incompleto, eternamente criado e criador, 

um elo na cadeia da evolução da espécie ou, mais exatamente, dois elos observados 

no ponto onde se unem, onde entram um no outro. Isso é particularmente evidente em 

relação ao período arcaico do grotesco (Bakhtin, 1999, p. 23 apud ALMEIDA, 2007). 

 

Podemos, portanto, tratar essa questão dentro do grotesco, do burlesco, igualmente no 

âmbito dos retratos de Saint-Simon. Geralmente, começam de uma forma enobrecedora, 

elogiosa, e aos poucos, o autor vai tornando sua escrita mais severa, como se emergisse uma 

raiva dentro de si, uma angústia, uma instância maior que recaísse sobre aquele personagem, o 

metamorfoseando lentamente em um monstro. Notamos claramente tal ocorrência em relação 

ao personagem do Duque de Vendôme:  

A corte e Paris viram, nesse tempo, um espetáculo realmente prodigioso. [...] Era de 

tamanho comum para sua altura, meio gordo, mas vigoroso, forte e alerta; um rosto 

fortemente nobre e com ar altivo; graça natural na postura e na palavra; com muito 

espírito natural que nunca cultivou, uma enunciação fácil, calçada em uma ousadia 

natural, que se tornou, desde então, a audácia mais desenfreada. [...]A adulação e a 

admiração, finalmente a adoração, foram o único canal pelo qual pudessem se 

aproximar desse semideus que sustentava teses ineptas sem que ninguém ousasse 

sequer desaprovar e muito menos contradizer. Conheceu e abusou mais do que 

ninguém da baixeza do francês. Pouco a pouco acostumou os subalternos, e de um ao 
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outro, todo o seu exército, a chamá-lo unicamente por Vossa Alteza. Essa gangrena, 

rapidamente, alcançou até os tenentes generais e as pessoas mais distintas [...] Assim 

morreu, na sexta-feira, 10 de junho, o mais incrível dos homens, [...] sua morte 

devolveu a alegria e a vida a Espanha inteira1 (Saint-Simon, 2011, p.152-161). 

 

Sendo assim, Saint-Simon começa retratando Vendôme como se fosse um espetáculo 

prodigioso, para, no final, desconstruir toda uma imagem sublime do aclamado general em 

versão de um homem em estado de calamidade social, um odiado, um verdadeiro escroque da 

humanidade. 

Acreditamos que alguns aspectos da sua escrita nos permitiriam sustentar essa tese, pois 

observamos em sua obra certos traços clássicos do barroco, como essa mistura do grotesco e do 

sublime, ao analisarmos, a título de exemplo, diversos episódios na descrição da vida do Duque 

de Vendôme, como a chegada de Alberoni em seu domínio, seus gostos alimentares tais como 

“ensopados estranhos e peixe, e mais ainda aquele passado e, frequentemente, mais o fedorento 

do que o bom e sua morte em que gritou miseravelmente com eles para não o deixar morrer nu 

sobre o seu colchão de palha, e não sei se obteve isso deles” (Saint-Simon, 2011, p. 57).  

Reforçamos a figura da decadência de um homem tão poderoso, tão rico, general do exército, 

de alta nobreza e que desfrutava de toda a consideração do rei, e, no entanto, tinha gostos 

culinários tão estranhos, se barbeava na mesma água na qual acabava de se aliviar, uma 

simplicidade de costumes, dizia Saint-Simon, e por fim, veio a morrer de forma miserável e 

desonrosa. Identificamos nessas passagens algumas características próprias do burlesco, de 

acordo com Marie-Françoise Leudet e com o Dictionnaire du théâtre2 (1996): 

 

Discordância estilística fundada na inadequação hierárquica (contraste entre uma 

posição elevada e uma linguagem baixa). O estilo herói-cômico seria ao inverso de 

descrever, por exemplo, um incidente trivial com toda a pompa que exigiria um 

acontecimento grave. Exagero sistemático dos efeitos cômicos, parecido com a 

deformação caricatural e grotesca. Discordância e excesso podem estar ligados a uma 

parcialidade na inversão sistemática dos signos do universo representado. Assim 

como o humor, o burlesco procede de uma fantasia inversiva. Pode-se também falar 

de incongruidade. Uma definição mínima do burlesco poderia estar na inadequação 

entre o estilo e um assunto, a dissonância entre o assunto e o objeto de inspiração do 

enunciador. 

 

                                                           
1 Disponível em: http://rouvroy.medusis.com/tomes.html. Tome 5 – Capítulo 8.   
2 LEUDET, Marie-françoise. Burlesque et absurde. Disponível em: 

<http://www.lettresvolees.fr/queneau/documents/Definitions.pdf>. Acesso em: 28 maio 2016. Discordance 

stylistique fondée sur l’inadéquation hiérarchique (contraste entre un rang élevé et un langage bas). Le style 

héroïcomique serait à l’inverse de décrire par exemple un incident trivial avec toute la pompe qu’exigerait un 

événement grave. Outrance systématique des effets comiques, apparentée à la déformation caricaturale et 

grotesque. Discordance et excès peuvent être rattachés à un parti-pris d’inversion systématique des signes de 

l’univers représenté. Tout comme l’humour, le burlesque procède d’une fantaisie inversante. On peut aussi parler 

d’incongruité. Une définition minimale du burlesque pourrait être dans l’inadéquation entre un style et un sujet, la 

dissonance entre le sujet et l’objet de l’inspiration de l’énonciateur. 
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 Cômico caricatural: a realidade é deformada, frequentemente de forma exagerada, o 

que gera entidades (personagens, objetos etc.) que apresentam todo tipo de 

deformidades. 

 Bizarro: as deformações trazidas para a realidade podem produzir efeitos de 

estranheza, de incoerência. 

 Combinação dos gêneros e dos estilos. O grotesco aprecia as formas híbridas. É 

igualmente verdade para o que tange os gêneros. O sério e a farça se misturam 

frequentemente nas obras grotescas. O grotesco perverte a separação entre o alto e o 

baixo.  

 Outra fronteira transgredida: a que separa o cômico do trágico. Frequentemente, uma 

mesma situação aparece no grotesco como sendo trágico e rizível ao mesmo tempo. 

O que reforça a impressão do caos que produz a realidade representada pela obra1. 

 

Vemos, portanto, o cômico caricatural representado na descrição do personagem 

Vendôme, a extravagância e bizarrice das cenas que causam um estranhamento pela sua posição 

social, a mistura de estilos do que é sério e do que é hilário quando, por exemplo, recebe pessoas 

tão influentes quanto ele, para negociações, na sua cadeira de retrete e, por fim, da tragédia e 

do cômico quando resolve, para satisfação pessoal, se instalar em “um pequeno burgo quase 

abandonado e longe de tudo, na beira do mar, no reino de Valência, para comer peixe tanto 

quanto quisesse” (p.349), e assim, morrer de forma tão humilhante e indigna, provavelmente 

de infecção intestinal, abandonado por tudo e por todos, nu. 

O burlesco assumiria, aqui, igualmente o sentido caricatural extravagante, de mau gosto 

e, mesmo, ridículo.  

Jantava amplamente com seus íntimos; era um grande comedor, de uma gula 

extraordinária, não tinha um prato do qual não gostasse, adorava peixe, e mais ainda 

aquele passado e, frequentemente, mais o fedorento do que o bom. A mesa se 

prolongava em teses, em disputas, e além de tudo, lisonja, elogios, homenagens o dia 

todo e por todos os lados. [...] Alberoni que não tinha orgulho a preservar e que sabia 

muito bem quem era Vendôme, resolveu lhe agradar a qualquer preço que fosse, para 

alcançar seus objetivos conforme o desejo do seu mestre e, assim, se aproximar dele. 

Então, tratou com o Sr. de Vendôme em sua cadeira de retrete, alegrou seu negócio 

com piadas, que fizeram rir mais ainda o general, que tinha preparado com muitas 

lisonjas e homenagens. Vendôme fez o mesmo com ele, assim como tinha feito com 

o Bispo, limpou a bunda na sua frente. Vendo isso, Alberoni se exclama: O culo di 

angelo!... e correu beijá-la. Nada avançou tão bem seus negócios quanto essa infame 

palhaçada. [...] Fez, para o Sr. de Vendôme que gostava de todos os pratos 

extraordinários, sopas de queijo e outros ensopados estranhos que ele achou 

excelentes. Quis que Alberoni comesse com ele, e dessa forma, ficaram tão bem, [...] 

                                                           
1  PAVIS, Patrick. Dictionnaire du théâtre: Grotesque. Paris: Dunod, 1996. Disponível em: 

<http://www.bertbrecht.be/grotesque.php>. Acesso em: 28 maio 2016. Comique de caricature: la réalité est 

déformée, souvent de façon outrancière, ce qui produit des entités (personnages, objets, …) présentant toutes sortes 

de difformités. O texto em língua original é :Bizarre: les déformations apportées à la réalité peuvent produire des 

effets d’étrangeté, d’incohérence. 

Mélange des genres et des styles. Le grotesque aime les formes hybrides. C’est vrai aussi en ce qui concerne les 

genres. Le sérieux et le bouffon se côtoient fréquemment dans les œuvres grotesques. Le grotesque pervertit la 

séparation entre le haut et le bas. 

Autre frontière transgressée: celle qui sépare le comique et le tragique. Souvent une même situation apparaît dans 

le grotesque comme étant à la fois tragique et risible. Ce qui renforce l’impression de chaos que produit la réalité 

représentée par l’œuvre. 
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fazendo acreditar ao Sr. de Vendôme que a admiração e o apego que tinha concebido 

por ele o faziam sacrificar tudo o que podia esperar de fortuna em Parma, assim trocou 

de mestre. Para ganhar mais liberdade, se separou dos oficiais generais e se 

estabeleceu com dois ou três de seus mais íntimos e subalternos, que em todo lugar 

faziam a sua companhia mais querida, em Vignarez, um pequeno burgo quase 

abandonado e longe de tudo, na beira do mar, no reino de Valência, para comer peixe 

tanto quanto quisesse. Manteve sua palavra e se entregou alegremente a isso durante 

quase um mês. Ficou indisposto, acreditou-se facilmente que precisaria apenas de uma 

dieta, mas a doença aumentou tão subitamente e de uma forma tão estranha, depois de 

ter parecido bastante tempo não ser nada, que aqueles que estavam perto dele, em 

pequeno número, não duvidaram ser veneno e pediram socorro por todos os lados; 

mas a doença não quis esperar por eles; repentinamente redobrou de sintomas 

estranhos. [...] Todos que estavam a sua volta fugiram e o abandonaram, tanto que foi 

deixado nas mãos dos mais baixos subalternos, enquanto os outros saqueavam tudo e 

se aproveitavam ilicitamente e iam embora. Assim, passou os dois ou três últimos dias 

da sua vida sem padre, sem que fosse pelo menos questão de se falar nisso, sem outro 

socorro a não ser de um único cirurgião. Os três ou quatro subalternos que 

permaneceram perto dele, vendo-o na última extremidade, tomaram as poucas coisas 

que sobraram ao seu redor, e na falta de algo melhor, tiraram suas cobertas e o colchão 

que tinha de baixo dele. Gritou miseravelmente com eles para não o deixar morrer nu 

sobre o seu colchão de palha, e não sei se obteve isso deles. Assim morreu, na sexta-

feira, 10 de junho, o mais incrível dos homens, e para eu não dizer nada além disso 

após ter sido obrigado a falar tanto dele, o mais feliz até seus últimos dias1 (Saint-

Simon, 2011, p.152-161). 

 

Entretanto, considerando que Saint-Simon era um homem engajado nos seus ideais 

sócio-políticos, que levava o seu trabalho de historiador com extrema seriedade – podemos vê-

lo como historiador, pois, mesmo que nos dias de hoje suas Memórias sejam consideradas como 

uma obra literária, o autor desejava, na realidade, deixar para a posteridade a história do seu 

tempo; ele mesmo dizia que não se considerava um homem de letras, um literário: “Nunca fui 

um sujeito acadêmico, não pude cessar de escrever rapidamente”2 (Saint-Simon apud 

SOLLERS, 2008, tradução nossa) - a pergunta que se faz é, por que o autor, em meio a tanta 

austeridade, se abandona em um estilo por vezes tão contraditório à sua intenção?  

Segundo Henry Amer, o retrato literário pode surgir de uma escrita feita sob o impulso 

do ódio, da indignação. Inferimos, ao ler o retrato de Vendôme escrito por Saint-Simon, que 

ele tinha imenso desprezo e repulsa por esse homem. Ao escrever sobre Vendôme, talvez 

desejasse se vingar, deixar para a posterioridade uma imagem detestável desse homem que ele 

considerava ser infame. Henry Amer afirma ainda que desenhar o retrato de um inimigo 

também é uma forma de saciar sua vontade de vingança. Portanto, o autor se valerá de formas 

estilísticas e da deformação para compor o seu retrato grotesco. 

 

Ainda como o retrato imaginário, o retrato literário pode nascer sob o impulso do ódio. 

O escritor sente o desejo de deixar ao julgamento da posteridade a imagem de um ser 

                                                           
1 Disponível em: http://rouvroy.medusis.com/tomes.html. Tome 5 – Capítulo 8. 
2 O texto em língua estrangeira é: “Je ne fus jamais un sujet académique, je n’ai pu me défaire d’écrire rapidement”  
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execrável, mas antes de incovar a sanção dos outros, seu primeiro movimento é um 

movimento de vingança e de agressão. Vingar-se por meio da escrita é, como nos 

procedimentos de feitiço, criar um material duplo do inimigo, tão material quanto a 

figura de cera, para exercer na pessoa real, viva ou mesmo falecida, as sevícias que se 

quer ou que se teria querido lhe infligir. Desenhando o retrato de um inimigo, o 

escritor sacia seu ódio reprimido; ele o mantém toda vez que relê seu escrito ou que 

ele o faz ler por outros. Estilização e deformação o ajudarão a compor a caricatura 

odiosa ou grotesca. Ele tem o cuidado de escolher no modelo os traços mais adequados 

para servir ao seu propósito. O retrato literário vicioso é uma síntese física e moral do 

que um ser pode conter dentro de sí de mais detestável1 (AMER, 1967, p.135, tradução 

nossa).   

 

Ou seja, podemos observar um certo caráter pernicioso, que beira bastante a vingança 

propriamente dita ou, como diria Cécile Guilbert, ele seria um “Grande mestre no manuseio da 

invectiva e do sarcasmo na vindicta, irascível, feroz, ele não gosta de nada tanto quanto o ódio 

do qual ele extrai, como em um estoque infinito, a energia renovada dos seus combates”2 

(GUILBERT, 1994, p. 62, tradução nossa). 

O autor também compõe seu texto a partir de inúmeras figuras de linguagem, tais como 

a ironia, e as alegorias. Escreve com uma abundância de detalhes, trata sobre o tema da morte, 

pois, para a maioria dos personagens descritos, Saint-Simon dedica um título à morte do 

personagem e à repercussão da mesma, como por exemplo: “Morte da Senhora de Maintenon. 

Sua vida e sua conduta em Saint-Cyr” ou “Morte e caráter do Príncipe de Conti”. Como afirma 

Henry Amer: “Ele parece se colocar no limiar da morte para redigir a ficha sinalética do 

falecido”.3 

Diz-se ainda de Saint-Simon que uma das principais características de sua escrita é levar 

a arte do retrato a um tão alto nível que chega ao extremo da caricatura. Esse aspecto caricatural 

se torna muito interessante na medida em que, por vezes, em meio a uma linguagem 

excepcionalmente culta e formal, o leitor se depara com uma linguagem mais popular, que 

expõe, por vezes, o fato ao grotesco.  

                                                           
1 O texto em língua estrangeira é : “Comme le portrait imaginaire encore, le portrait littéraire peut naître sous 

l'impulsion de la haine. L'écrivain éprouve le désir de laisser au jugement de la postérité l'image d'un être exécrable, 

mais avant d'invoquer la sanction des autres, son premier mouvement est un mouvement de vengeance et 

d'agression. Se venger par l'écriture, c'est, comme dans les procédés d'envoûtement, créer un double matériel de 

l'ennemi, aussi matériel que la figurine de cire, pour exercer sur la personne réelle, vivante ou même défunte, les 

sévices qu'on veut ou qu'on aurait voulu lui infliger. En dessinant le portrait d'un ennemi, l'écrivain assouvit sa 

haine recuite; il l'entretient chaque fois qu'il relit son écrit ou qu'il le fait lire à d'autres. Stylisation et déformation 

l'aideront à composer la caricature odieuse ou grotesque. Il a soin de choisir dans le modèle les traits les plus 

propres à servir son dessein. Le portrait littéraire haineux est une synthèse physique et morale de ce qu'un être 

renferme de plus haïssable. ” 
2  O texto em língua estrangeira é : “Grand maître dans le maniement de l’invective et du sarcasme tenace dans la 

vindicte, hargneux, féroce, il n’aime rien tant que la haine où il puise commme dans un stock infini, l’énergie 

renouvelée de ses combats. ” 
3 O texto em língua estrangeira é: “Il a l’air de se placer au seuil de la mort pour rédiger la fiche signalétique du 

défunt. ” 
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Segundo Van Der Cruysse, os memorialistas do século XVII não se preocupavam em 

tratar de personagens importantes da corte, da política ou das forças armadas, mas sim daqueles 

que, de alguma forma, não apareciam em cena e que não tinham a oportunidade de mostrar o 

seu caráter e seu espírito humano. Assim, os memorialistas conseguiam, já que a idéia era 

também humanista e moralista, falar do homem que existia naquela sociedade e época, 

abrangendo não só os poderosos. No entanto, podemos afirmar, com base nos trechos 

selecionados para a tradução que, na obra de Saint-Simon, existe uma prioridade na produção 

de retratos palacianos, ou seja, das pessoas que viviam na corte ou que, de certo modo, a 

frequentavam, como por exemplo, Louis XIV, a Sra de Maintenon, amante e esposa secreta do 

rei, o Duque do Vendôme, o Príncipe de Conti ou a Princesa d’Harcourt, isto é, apenas 

personagens importantes que já estão no palco. Para melhor ilustrar nosso raciocínio, 

observemos os fragmentos extraídos da tradução, nos quais vemos que todos esses personagens 

tinham uma real relevância, o que justificaria a escolha de Saint-Simon: 

 

Não se deve falar aqui dos primeiros anos [de Luís XIV]. Rei quase desde o 

nascimento, sufocado pela política de uma mãe que queria governar, sobretudo pelo 

forte interesse de um ministro pernicioso, que arriscou mil vezes o Estado unicamente 

por sua grandeza, e sujeito a esse jugo enquanto viveu seu primeiro ministro, um 

tempo a se retalhar do reinado desse monarca1 (Saint-Simon, 2011, p. 394-398). 

 

(A Sra. de Maintenon) Era uma mulher de muito espírito, que as melhores 

companhias, que primeiro a suportaram, mas que logo se entusiasmaram com ela, 

tinham intensamente polido e ornado com a ciência do mundo, e que a galanteria 

deixou ainda mais agradável. [...]Podem-se julgar os espinhos da sua corte, a qual, 

aliás, era quase inacessível pela sua vontade e pelo gosto do rei, e, ainda, pela 

mecânica dos tempos e das horas, de uma corte que, todavia, operava uma grande e 

íntima parte de todas as coisas, e que quase sempre influía sobre o resto2. 

 

Sua Alteza, perto do qual fora criado, mantinha por ele toda a distinção da qual era 

capaz, mas não tinha menos distinção pelo Sr. de Vendôme, e o interior da sua corte 

era dividido entre eles. O rei sempre elogiava em tudo o Sr. de Vendôme. Então, a 

rivalidade era grande entre eles (Príncipe de Conti e o Duque de Vendôme)3 (Saint-

Simon, 2011, p.201-2012). 

 

Essa princesa (d’Harcourt) foi uma espécie de personagem que é bom apresentar, para 

trazer ao conhecimento, mais particularmente, uma corte que não deixava de receber 

tal pessoa4 (Saint-Simon, 2011, p. 124-130). 

 

 

Vê-se, por aí, que Saint-Simon não obedece a essa suposta tendência apontada por Van 

Der Cruysse, uma vez que, segundo fontes de pesquisas contidas no Museu virtual de Saint-

                                                           
1 Disponível em: http://rouvroy.medusis.com/tomes.html. Tome 12 – Capítulo 15.   
2 Disponível em: http://rouvroy.medusis.com/tomes.html. Tome 13 – Capítulo 2. 
3 Disponível em: http://rouvroy.medusis.com/tomes.html. Tome 7 – Capítulo 6.   
4 Disponível em: http://rouvroy.medusis.com/tomes.html. Tome 4 – Capítulo 3.   
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Simon (Musée Virtuel Saint-Simon1) e a sua própria obra impressa e virtual, os personagens 

principais e marcantes das suas Memórias são aqueles que fazem parte da genealogia da Casa 

Real Francesa, os membros da Casa Real, os grandes senhores, ministros, celebridades e 

eclesiásticos. 

Os personagens protagonistas têm seus retratos dipersos ao longo da obra, e ressaltamos 

que a mesma foi escrita ao longo de mais de trinta anos, isto é, de 1691 à 1723, sugerindo que 

todos eles foram, logicamente, se transformando e evoluindo. Como afirma R. Doumic: 

 

Trata-se do seu método usual, o que ele aplica a todos os personagens de qualquer 

importância. Ele começa dando esboços, rápidos, notas e impressões, cada vez que a 

oportunidade se apresenta. Vê-se, aos poucos, o homem se modificar com os anos, 

evoluir com a vida. Depois, quando ele é golpeado pela morte, Saint-Simon, 

abraçando do olhar toda sua carreira, apresenta uma panorâmica completa. Tem-se 

assim esboços sucessivos e o retrato definitivo (DOUMIC, 1919, p.116-117, apud 

CRUYSSE, 2005, tradução nossa).2  

 

 

Constatamos esse efeito na medida em que, para montarmos a série de trechos a serem 

traduzidos, tivemos que pesquisá-los com base na obra toda. Sendo assim, os fragmentos foram 

procurados e montados com base em toda a extensão da obra. 

Com esse procedimento que consiste, então, em espalhar esses retratos ao longo de mais 

de trinta anos no convívio da vida da corte e seus membros, ao descrever os personagens nobres, 

Saint-Simon não descarta, contudo, a presença dos demais personagens que não possuem título 

de nobreza, mas que desempenham papeis notáveis, tornando assim possível o surgimento do 

portrait da vida palaciana. Como por exemplo, observamos breves, porém, relevantes citações 

sobre os domésticos que, apesar de não lhes darem importância, não os excluem da pictorização: 

 

Pagava mal ou nem pagava seus domésticos, que, um belo dia de concerto, a pararam na 

ponte Nova. O cocheiro desceu e os lacaios vieram lhe dizer algumas palavras novas à sua 

portinhola. Seu escudeiro e sua criada abriram-na, e todos juntos foram embora e a deixaram 

entregue à sua própria sorte. [...] Pegou, entre outros, uma criada forte e robusta, em quem, 

nos primeiros dias, distribuiu muitos tapas e bofetadas. A criada não disse nada, e como não 

lhe deviam nada, empregada há apenas cinco ou seis dias, ela avisou aos outros, de quem 

soube o ar da casa, e em uma manhã em que estava sozinha no quarto da princesa d’Harcourt, 

e que já tinha deixado suas trouxas fora da casa, fecha a porta por dentro sem que ela 

percebesse; responde ao ponto de apanhar, como já tinha apanhado, e na primeira bofetada, 

pula sobre a princesa d’Harcourt, dá-lhe cem bofetadas e tantos socos e pontapés, a derruba, 

                                                           
1 MICHELLE FRêLON (França) (Org.). Musée Virtuel Saint-Simon. Disponível em: <http://saint-simon-la-ferte-

vidame.fr/accueilMusee.html>. Acesso em: 28 maio 2016. 
2 O texto em língua estrangeria é: “C’est sa méthode ordinaire, celle qu’il aplique à tout personnage de quelque 

importance. Il commence par nous en donner des croquis, rapides, notes et impressions, chaque fois que l’occasion 

s’en presente. Nous voyons peu à peu l’homme se modifier avec les années, évoluer avec la vie. Puis, lorsqu’il est 

frappé par la mort, Saint-Simon, embrassant du regard toute sa carrière, brosse le tableau d’ensemble. Nous avons 

ainsi des ébauches successives et le portrait définitif. ” 
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a golpeia da cabeça aos pés, e quando bateu nela bem à vontade e ao seu prazer, a deixa no 

chão toda rasgada e descabelada, urrando feito louca, abre a porta, a fecha por fora dando 

duas voltas, vai até a escada e sai da casa1 (Saint-Simon, 2011, 124-130).  

 

Farei aqui uma alegoria para clarificar o raciocínio sobre a importância desses trinta e 

três anos e na composição da característica única de Saint-Simon que tratarei mais a seguir. 

Falemos nesse momento de você, leitor, hoje, levando em conta seu convívio social, seu 

contexto histórico-político no qual está inserido; as tendências e convenções; e retornemos a 

falar de você outra vez, daqui a quinze, vinte, ou que seja os mesmos trinta anos em que foi 

redigida toda a obra de Saint-Simon. Convencionalmente, a pessoa se modifica; o ambiente, a 

política, o contexto sócio-político, todas as questões que compõem a biografia de um dado 

sujeito como você ou de uma dada sociedade, como a palaciana em Saint-Simon. Então, tal 

procedimento confere aos personagens uma característica de extrema vivacidade. Visto pela 

análise de Van Der Cruysse, pela dimensão de duração, o retrato acentua os pontos culminantes 

da biografia e casa-se com as linhas de força da vida humana. Lentamente, uma certa 

familiaridade se constitui entre os personagens de Saint-Simon e o leitor que, por meio dessas 

imagens sucessivas, os vê crescerem e ganharem em relevo e profundidade.  

 

Os personagens andam ou respiram no espírito de Saint-Simon, e só tem de olhar para eles. 

Ele vive tanto com eles que refaz seus retratos, segundo as datas. O outro, foi o Fénélon de 

1680, mas agora é o Fénélon de 1715. Que os pintores, por abstração, vêem nele o mesmo 

homem, ou seja, o esqueleto é o mesmo, mas a vida é a forma de se portar, a aparência, mais 

flexível outrora, mais nobre hoje... Há dez homens que vivem diferentemente na vida de um 

homem2 (FAGUET, 1971, p. 126 apud CRUYSSE, 2005, tradução nossa). 

 

 

Esse traço de duração se mostra de extrema relevância para o reconhecimento da sua 

obra, pois foi graças a esse tempo de observação e de análise que Saint-Simon pôde escrever 

de forma tão profunda sobre aqueles homens que construíram uma sociedade. Acreditamos que, 

para erigir uma sociedade, não o fazemos de um dia para o outro, tampouco em um dia, leva-

se décadas não só na sua construção, como também na sua desconstrução e mudanças. Há, 

portanto, certa veracidade dentro da escrita do autor, mesmo que seja considerada uma ficção 

literária, e por isso, ainda hoje, muitos historiadores e filólogos trabalham com a obra de Saint-

                                                           
1 Disponível em: http://rouvroy.medusis.com/tomes.html. Tome 4 – Capítulo 3.   
2 O texto em língua estrangeira é :“Les personnages marchent et respirent dans l’esprit de Saint-Simon, et il n’a 

qu’à les regarder. Il vit tellement avec eux que ces portraits, selon les dates, il les recommence. L’autre, c’était le 

Fénélon de 1680, mais maintenant c’est le Fénélon de 1715. Que les peintres par abstraction y voient le même 

homme, soit: le squelette est le même; mais la vie, c’est l’air de tête, l’allure, plus souple autrefois, plus noble 

aujourd’hui... Il y a dix hommes vivants différents dans la vie d’un homme. ” 
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Simon, a exemplo de Emmanuel Le Roy Ladurie e sua obra Saint-Simon ou le système de la 

cour. 
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3. Do original à tradução 

3.1 A relação entre tradução e original 

 

 O conceito de relação e/ou relações, quando se tenta compreender o outro nas suas 

diferenças, se revela essencial na medida em que há aqui uma espécie de interdependência, 

visivelmente existente no ato tradutório, seja entre pessoas, línguas ou fenômenos culturais.  

Segundo o dicionário Escola da Língua Portuguesa (1975), ele é definido como uma 

 
conexão entre duas grandezas; relação entre a causa e o efeito; correspondência entre 

duas pessoas, fatores ou coisas; ligação de atividades; associação por certo grau de 

semelhança, analogia [...] conhecimento recíproco de pessoas [...]; humanas: 

comportamento do indivíduo em seus contatos pessoais, de pessoa a pessoa, de pessoa 

a grupo ou de pessoa a sociedade; observância de um conjunto de princípios no campo 

dos contatos pessoais com a finalidade de uma perfeita compreensão [...]. 

 

 

 Nesse sentido, partindo da ideia de que a tradutologia existe há milênios no propósito 

de ser um dos veículos para as relações humanas, indaga-se a respeito do que vem a ser o 

objetivo da tradução, a sua intenção. Segundo Vermeer, o tradutor sempre estará frente a um 

dilema, entre se distanciar do texto de partida em prol do seu receptor ou manter-se o mais fiel 

possível ao original, se afastando, portanto, da cultura de chegada. O filósofo Wilhelm von 

Humboldt define perfeitamente esse questionamento quando diz que 

 

Cada tradutor deve, inevitavelmente, se deparar com um desses dois obstáculos 

seguintes: se ater com demasiada exatidão ou ao original, em detrimento do gosto e 

da língua de seu povo, ou à originalidade do seu povo em detrimento da obra a ser 

traduzida1 (HUMBOLDT apud BERMAN, 1984, p. 2, tradução nossa) 

 

 Para Antoine Berman, trata-se do drama irresolúvel do tradutor quando este precisa 

servir a dois mestres: o primeiro, isto é, a obra, o autor e a língua estrangeira, e o segundo, nossa 

própria língua e o público. Como o autor pode manter sua fidelidade perante seus dois mestres, 

como servir o próprio, sem parecer desleal frente à sua língua e cultura e, ao mesmo tempo, 

sem ser um devedor ou mesmo um ladrão. Berman define perfeitamente esse impasse com o 

qual todo tradutor se depara:  

 
Será que ele escolhe como mestre exclusivo o autor, a obra e a língua estrangeira, será 

que ele ambiciona impô-las em sua pura estranheza ao seu próprio espaço cultural – 

elle corre o risco de aparecer como um estranho, um traidor aos olhos dos seus. E ele 

                                                           
1 HUMBOLDT, apud BERMAN, Antoine. L´épreuve de l´étranger. Paris: Gallimard, 1984. Coll (tradução 

nossa). 
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não tem certeza que essa tentativa radical não se derrame et não produza um texto que 

beire o incompreensível. Se, por outro lado, a tentativa tem sucesso, e por sorte seja 

reconhecida, ele não tem certeza de que a outra cultura não se sinta “roubada”, privada 

de uma obra que ela jugava sua. Tocamos aqui num assunto muito delicado das 

relações entre o tradutor e “seus” autores1 (BERMAN, 1984, p. 15, tradução nossa). 

 

 Esse impasse se torna muito relevante quando tratamos de uma obra que se distancia 

não apenas da cultura, mas também da época e dos costumes da língua de chegada. Como 

aproximar uma determinada obra do que nos é próprio, trazê-la de um espaço estrangeiro e 

adaptá-la de forma que seja compreensível, mas que, ao mesmo tempo, mantenha igualmente o 

que lhe é próprio? 

 O papel do tradutor nessas relações poderá ser comparado ao do comerciante, fazendo-

se assim uma releitura do texto de Georg Simmel (1908, p. 509-512), O Estrangeiro, aquele 

que vai trocar, negociar, que fará o papel de mediador do produto do produtor, entendido aqui 

como o autor da obra original, aquele que fará com que as partes envolvidas, obra e tradução, 

saiam dessa troca com “um sentimento de satisfação razoável e recíproca2” (ECO, p. 19, 2003, 

tradução nossa), assim como são as relações do comerciante nas suas negociações. 

 Outra questão a se observar no que tange as relações, e, por consequência, a tradução 

dentro do que lhe é estranho, seriam as unidades de proximidade e de distância que se ligam a 

um lugar, um território ou a um país, o que Georg Simmel entende por: 

 
A unidade de proximidade e de distância que contêm cada relação entre os seres 

humanos, então, pode ser o mais resumidamente possível assim formulada: a distância 

nas relações significa que o próximo está remoto, e o ser estrangeiro ou o estranho, 

contudo, seria aquele que se encontra mais perto do distante (SIMMEL, 1908, p. 1).  

 

 

 A tradução seria, então, entendida como o que se tem de mais próximo do original, antes 

situado em um lugar distante e estranho. O tradutor, consciente da sua existência, faz com que 

esse original se torne visível no horizonte, apreensível para sua própria cultura, como também 

para um eventual receptor dessa tradução. Questiona-se, portanto, se o original, uma vez 

traduzido, deixaria de ser um estranho para se tornar um estrangeiro aos olhos do seu(s) 

receptor(es), ou se tornaria parte integrante da nova cultura. 

                                                           
1 O texto em língua estrangeira é: “Choisit-il pour maître exclusif l’auteur, l’oeuvre et la langue étrangère, 

ambitionne-t-il de les imposer dans leur pure étrangeté à son propre espace culturel – il risque d’apparaître comme 

un étranger, un traître aux yeux des siens. Et il n’est pas sûr que cette tentative radicale ne se renverse pas et ne 

produise pas un texte côtoyant l’inintelligible. Si, par contre, la tentative réussit, et est même par chance reconnue, 

il n’est pas sûr que l’autre culture ne se sente pas “volée”, privée d’une oeuvre qu’elle jugeait sienne. On touche 

là au domaine hyper-délicat des rapports entre le traducteur et “ses” auteurs. ” 
2 O texto em língua estrangeira é: “un sentimento de satisfaction raisonnable et reciproque”.  
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 Estimamos que uma tradução nunca poderá ser plenamente própria ao ambiente para o 

qual foi trazida, o que há de distante, estrangeiro e inacessível deverá se manter como tal, não 

procurando solucionar o problema, mas sim, compreendendo o estranho, acessando o 

inacessível, pois negando o que nos é alheio, negamos o que é outro. Para o tradutor se trataria 

de um sério equívoco, pois segundo Berman, essa resistência cultural, “geralmente, sob o 

disfarce da transmissibilidade, opera-se uma negação sistemática da estranheza da obra 

estrangeira” 1 (BERMAN, 1984, p. 17, tradução nossa). Berman considera, portanto, essa 

resistência cultural como a qualidade do que seria uma má tradução.  

 Sendo assim, como se daria a manutenção e compreensão do que talvez seja 

incompreensível e inacessível? Como pode existir uma relação interdependente em que se busca 

a perfeita união e percepção, sabendo de antemão que elas serão inalcançáveis? 

 Uma das primeiras considerações levantadas pelo autor Walter Benjamin, em seu ensaio 

A Tarefa do tradutor2, indaga sobre a relevância do propósito comunicacional das obras de arte, 

neste contexto, das obras literárias. Para o filósofo, nenhuma produção artística deve esperar 

pela atenção do seu receptor, apenas pressupor a sua existência. Nesse sentido, tratando de 

tradução, e considerando que o seu original não tem como objetivo essencial a comunicação, 

considerada inessencial, o autor afirma que, do mesmo modo, a tradução de uma obra literária 

não tem como finalidade primeira a transmissão de um conteúdo para leitores que não 

compreendem esse original, impedidos pelas barreiras das línguas. Nesse sentido, teríamos, em 

princípio, o primeiro ponto em comum na relação tradução e original, isto é, ambos não 

pressupõem a existência de um leitor para aquela obra. Evidentemente, se queremos valorizar 

a tradução e o trabalho do tradutor, trata-se de uma consideração coerente e legítima.  

 No entanto, é preciso ressaltar que o autor se referiu as obras de arte enquanto, 

principalmente, textos literários e poesias. Sabemos, contudo, que a tradução existe desde 

tempos antiquíssimos, em diferentes situações e em todas as idades. A tradução sempre teve 

um lugar muito importante dentro do ato comunicacional entre diferentes povos e comunidades 

e com inúmeros tipos de objetivos.  

Deste modo, o que poderia delinear o percurso a se seguir é uma delimitação muito 

precisa e exata do objetivo, da intenção da tradução, pois o principal é que essa “intenção a 

comunicar seja realizada no texto de chegada3” afirma Vermeer. O tradutor deverá escolher 

                                                           
1 O texto na obra estrangeira é: “[...] généralement sous couvert de transmissibilité, opère une négation 

systématique de l’étrangeté de l’oeuvre étrangère”. 
2 BENJAMIN, W. A tarefa do tradutor. Trad. Susana Kampff Lages e Ernande Chaves. In: ________. Escritos 

sobre mito e linguagem. São Paulo: Editora 34, 2011. p.101-119. 
3 VEERMER, H.J. Op. Cit., p. 7. 
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entre manutenção da forma e aproximação do efeito, pois, segundo Vermeer (1986, p.7) “não 

é possível obter os dois resultados ao mesmo tempo”. O tradutor se defrontará, ainda assim, 

com a impossibilidade de escolher a manutenção da forma, pois, certamente, produzirá uma 

tradução incompreensível na cultura de chegada, se vendo então obrigado a optar pela 

manutenção do efeito. 

Por conseguinte, considera-se o objetivo um ponto essencial a ser estudado antes de 

qualquer tradução, pois será a partir deste que se poderá definir qual o tipo de relação o tradutor 

manterá entre a obra original e sua tradução, entre o estrangeiro e o próprio. Portanto, o tipo de 

relação que se estabelecerá entre original e tradução só poderá ser estabelecido uma vez que a 

intenção for determinada, como afirma Vermeer:  

 

Em nenhum caso, repetimos, será possível uma tradução sem objetivo bem definido 

e é este que, em todos os casos, determina a estratégia a adoptar para que tal objetivo 

seja obtido da melhor maneira possível nas circunstâncias de chegada. Não é o texto 

de partida o fator determinante, não o é a fidelidade a este, mas a fidelidade ao 

objectivo, à intenção, ao destino que se dá ao texto de chegada (1986, p.8).  

 

Essa intenção pode ser vista aqui como o caráter norteador do fazer tradutório. Ou seja, 

o papel que o tradutor desempenha ao enxergar as duas margens do mesmo rio, outrossim, as 

duas formas que se apresentam um mesmo texto, ora na língua de partida, ora na língua de 

chegada. Me posicionando aqui como tradutora dessa obra, sendo franco-brasileira, fruindo de 

um acesso constante a essas duas culturas, vejo-me num impasse, sempre na fronteira, partindo 

do português ou do francês, entre o que me é alheio e o que me é próprio, e ciente de que, nas 

traduções realizadas por mim, esse dilema agregará inevitavelmente traços estrangeirizantes 

nas minhas produções, até que eu consiga me separar de um ou de outro. Não acreditamos que, 

com isso, possuo um déficit, e sim, um traço pessoal que permitirá a manutenção das 

características da cultura estrangeira.  

Afinal, sabemos hoje que a tradução não envolve apenas a transferência de um código 

linguístico para o outro, precisa-se traduzir de uma cultura para outra cultura, conforme mostra 

Umberto Eco:  

 

Já foi dito, e trata-se hoje em dia de ideia aceita, que uma tradução não diz respeito 

apenas a uma passagem entre duas línguas, mas entre duas culturas, ou duas 

enciclopédias. Um tradutor não deve levar em conta somente as regras estritamente 

linguísticas, mas também os elementos culturais, no sentido mais amplo do termo [...] 

(ECO, 2011, p. 180). 
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 Acreditamos que, apesar da aparente distância (cultural e temporal) entre o texto de 

partida e o de chegada, nesta tradução é possível perceber que, socialmente, eles estão mais 

próximos do que poderia se esperar, pois existe uma certa afinidade com a cultura de chegada. 

Referindo-se ao social, o leitor pode encontrar identificação com sua própria época e seu 

ambiente cultural. Afinal, nesses tempos modernos, ainda há a supremacia de uma classe 

dominante, detentora do poder e que se destaca diariamente através de jornais e revistas, por 

meio dos quais é observada, retratada, criticada e elogiada, isto é, um processo não muito 

diferente do que Saint-Simon praticou durante muitos anos da sua vida.  Nesse ponto, está uma 

das principais finalidades dessa tradução: apresentar as ideias desse autor, respeitando o estilo 

de sua obra e demonstrando com a tradução que, apesar de muitos costumes terem se 

modificado ao longo dos séculos, ainda estão presentes sob formas contemporâneas. 

Quanto ao estilo, a dificuldade da tradução envolve, principalmente, o tipo de 

linguagem: língua francesa do século XVII e XVIII, em diferentes registros de linguagem, 

predominando o formal, uma escrita detalhista, minuciosa, repleta de um vocabulário de época 

em diferentes aspectos, longas frases sintaticamente complexas. Enfim, certamente, como já se 

disse acima, não é uma linguagem fácil de se apreender. No entanto, se tratando de um texto 

literário, é preciso ser fiel ao que o autor escreveu e ao seu estilo, um estilo que alterna entre os 

opostos de uma linguagem extremamente formal e uma linguagem, por vezes, popular, que 

chega a atingir o grotesco, com uma virtuosidade nessa maneira de entrelaçar esses diferentes 

estilos que, certamente, se precisará manter em sua tradução. Considera-se que, para manter 

esse estilo, não será necessário voltar a um português do século XVII, e sim entretecer os 

diferentes registros de linguagem que se tem hoje no português do Brasil contemporâneo 

 Para tanto, o tradutor deverá buscar no original, no alheio, para além de uma simples 

transferência linguística, o que há de misterioso e inalcançável nesse original. No entanto, 

mesmo que o tradutor tente e acredite ter encontrado a essência da obra literária que traduz, 

ainda corre o risco de uma “transmissão inexata de um conteúdo inessencial” (Benjamin, 2011, 

p. 102). O tradutor, em sua difícil tarefa, terá de pagar sua dívida tentando devolver a essência 

da obra e, para isso, terá de se tornar poeta. Porém, como afirma Derrida relendo o pensamento 

tradutório de Benjamin, haverá essa promessa que nunca poderá ser cumprida, pois sempre 

existirá algo de inalcançável para o tradutor. Nisso, estaria o que está além da comunicação 

dentro da tradução: 

 

Esse reino, ele [o original em tradução] nunca o atinge completamente, mas nisso está 

o que faz que traduzir é mais do que comunicar. Mais precisamente, pode-se definir 
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este núcleo essencial como o que, na tradução, não é novamente traduzível. Pois, por 

mais que se possa dele extrair o comunicável para traduzi-lo, sempre permanece esse 

intocável em direção ao qual se orienta o trabalho do verdadeiro tradutor1 (DERRIDA, 

1985, p. 13, tradução nossa). 

 

A tradução, não sendo considerada nem cópia, nem restituição, e isto porque o original 

sobrevive e se transforma, frente a sua responsabilidade, vai se tornar responsável pelo 

crescimento do original. Por conseguinte, entende-se que o tradutor, do mesmo modo, está 

endividado, pois ele “[...] deve redimir (erlösen), absolver, resolver, tratanto dele mesmo se 

absolver da sua própria dívida, que no fundo é a mesma -  e sem fundo”.  “Redimir na sua 

própia língua essa linguagem pura exilada na língua estrangeira, liberá-la, transpondo essa 

linguagem pura cativa no interior da obra, tal é a tarefa do tradutor”2 (DERRIDA, 1985, p. 11).    

Outro ponto de destaque nesta releitura de Derrida, refere-se à afinidade das línguas e a 

linguagem pura que seria o vetor da verdade, mencionada por Benjamin e representada através 

da metáfora da ânfora, descrito por Derrida como um movimento, uma relação de amor 

existente na tradução:  

 

Ele não reproduz, não restitui, não representa, para o essencial ele não devolve o 

sentido do original, exceto nesse ponto de contato ou de carícia, o infinitamente 

pequeno do sentido. Ele estende o corpo das línguas, coloca a língua em expansão 

simbólica; e simbólica aqui quer dizer que, tão pouca seja a restituição a realizar, o 

maior, o novo conjunto mais vasto deve ainda reconstituir alguma coisa3 (DERRIDA, 

1985, p.12)  

 

 

O conceito de verdade não remete à ideia de que a tradução seja a fidelidade perante o 

seu original, nem tampouco a representação de determinada realidade, mas é assim entendido 

por Derrida:  

A verdade seria mais a linguagem pura na qual o sentido e a letra não se dissociam 

mais. Se tal lugar, a ocorrência de tal evento, permanecesse desaparecido, não se 

                                                           
1 O texto em língua estrangeira é: “Ce royaume, il [l’original en traduction] ne l’atteint jamais complètement, mais 

c’est là que se trouve ce qui fait que traduire est plus que communiquer. Plus précisément on peut définir ce noyau 

essentiel comme ce qui, dans la traduction, n’est pas à nouveau traduisible. Car, autant qu’on en puisse extraire du 

communicable pour le traduire, il reste toujours cet intouchable vers quoi s’oriente le travail du vrai traducteur.” 
2 O texto em língua estrangeira é: “[...] doit racheter (erlösen), absoudre, résoudre, en tâchant de s’absoudre lui-

même de sa propre dette, qui est au fond la même — et sans fond”. “Racheter dans sa propre langue ce pur langage 

exilé dans la langue étrangère, libérer en le transposant ce pur langage captif dans l’oeuvre, telle est la tâche du 

traducteur.” 
3 O texto em língua estrangeira é: “Il ne reproduit pas, ne restitue pas, ne représente pas, pour l’essentiel il ne rend 

pas le sens de l’original, sauf en ce point de contact ou de caresse, l’infiniment petit du sens. Il étend le corps des 

langues, il met la langue en expansion symbolique; et symbolique ici veut dire que, si peu de restitution qu’il y ait 

à accomplir, le plus grand, le nouvel ensemble plus vaste doit encore reconstituer quelque chose. ” 
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poderia mais, nem por direito, distinguir entre um original e uma tradução1 

(DERRIDA, 1985, p.15). 

 

A tradução não se resume a uma mera cópia do original, nem mesmo a uma 

restituição, entretanto, ambas estão intimamente conectadas, ligadas por uma relação muito 

profunda, na qual apenas o tradutor, enquanto negociador de sua dívida, poderá fazer com que 

a tradução seja a sobrevida do original, se tornando, então, responsável pelo seu crescimento, 

pelo despertar de sua fama, uma vez que, a partir de seu trabalho, ela poderá não apenas 

perdurar no tempo, mas ser conhecida por outras culturas, deixando de ser uma obra estranha 

para se tornar estrangeira, ou talvez até parte integrante dessa nova cultura. 

Mesmo que a tradução esteja totalmente imersa na cultura de chegada, é preciso 

considerar que toda obra se caracteriza por uma certa intraduzibilidade e, no entanto, exige uma 

tradução, poder-se-ia admitir que tanto a tradução quanto o original estão endividados, 

impossibilitados de quitar esta dívida; por um lado a exigência de uma tradução que talvez 

nunca será completa, plena, por outro, o compromisso do tradutor de se redimir, de se absolver 

dessa dívida impagável, de restituir o que lhe foi dado. 

Por fim, acredita-se que o que se procura no final das contas, independentemente 

das relações existentes entre a tradução e seu original, na intenção final, é um acordo harmônico 

entre as línguas. 

  

                                                           
1 O texto em língua estrangeira é: “La vérité serait plutôt le langage pur en lequel le sens et la lettre ne se dissocient 

plus. Si un tel lieu, l’avoir-lieu de tel événement, restait introuvable, on ne pourrait plus, fût-ce en droit, distinguer 

entre un original et une traduction.” 
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3.2 A tradução 

Apresenta-se aqui a tradução comentada de alguns retratos escritos por Louis de 

Rouvroy, Duque de Saint-Simon, gênero literário integrado às suas Memórias, na qual se 

evidencia a dificuldade de tradução devido ao estilo complexo e singular da sua escrita 

comentado nos capítulos anteriores. 

 

  

TRADUÇÃO COMENTADA 

MEMÓRIAS DO DUQUE DE SAINT-SIMON, LOUIS DE ROUVROY 

 

LOUIS XIV 

 

Caráter de Louis XIV 

Era um príncipe a quem não se pode negar muito de bondade, até mesmo de grandeza, 

em quem não se pode desconhecer maior pequenez e ruindade, da qual não é possível discernir 

o que era dele ou emprestado; e nisto ou naquilo, nada mais raro do que escritores que tenham 

sido bem informados ao seu respeito, nada mais difícil de se encontrar do que pessoas que o 

tenham conhecido pessoalmente, por experiência e capazes de escrever ao seu respeito, ao 

mesmo tempo, suficientemente mestres de si para falarem sem ódio ou sem lisonja, de nada  

dizerem, a não ser ditado pela verdade nua, tanto a boa quanto a má. Para a primeira parte, 

podemos, aqui, contar com ela; para a outra, trataremos de alcançá-la abstraindo de boa-fé 

qualquer paixão. 

 

Não se deve falar aqui dos primeiros anos [de Luís XIV]. Rei quase desde o nascimento, 

sufocado pela política de uma mãe que queria governar, sobretudo pelo forte interesse de um 

ministro pernicioso, que arriscou mil vezes o Estado unicamente por sua própria grandeza, e 

sujeito a esse jugo enquanto viveu seu primeiro ministro, um tempo a ser subtraído do reinado 

desse monarca. Todavia, ele despontava sob esse jugo. Ele sentiu o amor, ele percebia a 

ociosidade como a inimiga da glória; tentara fracas experiências de um e da outra. Teve 

sentimentos suficientes para se achar livre quando da morte de Mazarin, se não teve força 

suficiente para se libertar mais cedo. É até um desses belos trechos da sua vida, cujo fruto foi 

de pelo menos tomar essa máxima, que nada pôde abalar desde então, de abominar qualquer 

primeiro ministro, e não menos qualquer eclesiástico em seu conselho. Logo tomou outra, mas 
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que não pôde sustentar com a mesma firmeza, porque quase não percebeu em seu efeito que ela 

lhe escapava sempre, governar por si mesmo, que foi a coisa que ele mais valorizava, pela qual 

foi mais louvado e elogiado, e que ele menos executou. 

 

Nascido com um espírito abaixo do medíocre, porém um espírito capaz de se formar, de 

se polir, de se refinar, de pegar emprestado a outrem sem imitação e sem embaraço, ele se 

aproveitou infinitamente de ter vivido toda sua vida com todas as pessoas que mais o tinham 

no mundo, e dos mais diversos tipos, com homens e mulheres de todas as idades, de todos os 

gêneros e de todos os papéis.  

 

Se é preciso falar assim de um rei de vinte e três anos, sua primeira entrada no mundo 

foi feliz em espíritos notáveis de toda espécie. Seus ministros, tanto de dentro quanto de fora 

eram, neste momento, os mais fortes da Europa, seus generais, os maiores, seus encarregados, 

os melhores, e que se tornaram capitães em sua escola, e os nomes de uns e de outros passaram 

como tais para a posteridade com um consentimento unânime. Os movimentos pelos quais o 

Estado foi tão furiosamente agitado por dentro e por fora, desde a morte de Luís XIII, tinham 

formado quantidade de homens que compunham uma corte de hábeis e ilustres personagens e 

de cortesãos refinados.  

 

A casa da Condessa de Soissons, que, como superintendente da casa da rainha, residia 

em Paris, no Palácio das Tulherias, onde estava a corte, que lá reinava por um resto de esplendor 

do falecido cardeal Mazarin, seu tio, e mais ainda pelo seu espírito e sua habilidade, tinha se 

tornado o centro dela, selecionadíssimo. Era aonde ia, todos os dias, o que havia de mais distinto 

entre homens e mulheres e que tornava essa casa o centro da galanteria da corte, das intrigas e 

dos caminhos da ambição, para os quais o parentesco influenciava muito, tão contado, prezado 

e respeitado quanto, agora, esquecido. Foi nesse importante e brilhante turbilhão no qual o rei 

se jogou primeiro e ganhou esse ar de polidez e galanteria que sempre soube conservar durante 

toda sua vida, que conseguiu tão bem aliar com a decência e a majestade. Pode-se dizer que ele 

era feito para ela, e que, no meio de todos os outros homens, seu tamanho, seu porte, as graças, 

a beleza, e a grande feição que sucedeu à beleza, até o som da sua voz e a destreza e a graça 

natural e majestosa de toda sua pessoa, o destacaram até sua morte como o rei das abelhas, e 
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que, se só tivesse nascido particular1, também teria tido o talento para as festas, os prazeres, a 

galanteria e criar as maiores desordens de amor.  

 

Graças naturais do rei em tudo; sua destreza, 

seu ar galante, grande, imponente. 

Nada se igualava a ele nas revistas das tropas, nas festas, e em qualquer lugar em que 

um ar de galanteria pudesse ocorrer pela presença das damas. Já o dissemos, ele se impregnara 

dela na corte da rainha sua mãe, e na casa da Condessa de Soissons; a companhia de suas 

amantes o tinha acostumado cada vez mais a ela; mas sempre majestosa, embora algumas vezes 

com alegria, e nunca, perante o mundo, nada inadequado nem arriscado; mas até no menor 

gesto, seu andar, seu porte, toda sua continência, tudo medido, tudo decente, nobre, grande, 

majestoso, e, todavia, muito natural, ao que o hábito e a vantagem incomparável e única de toda 

sua figura dava uma grande facilidade. Além disso, nas coisas sérias, as audiências de 

embaixadores, as cerimônias, nunca homem impôs tanto respeito; era preciso começar por se 

acostumar a vê-lo, se, arengando com ele, não quiséssemos nos expor a ficar sem palavra. Suas 

respostas, nessas ocasiões, eram sempre curtas, justas, cheias e muito raramente sem algo de 

prestimoso, algumas vezes até lisonjeador, quando o discurso o merecia. O respeito que sua 

presença também trazia em qualquer lugar onde estivesse impunha um silêncio e até uma 

espécie de temor.  

 

Ele gostava muito de ar e de exercícios, enquanto pôde praticá-los. Foi excelente na 

dança, no malho2, na péla3. Era, ainda, admirável a cavalo apesar da sua idade. Ele gostava de 

ver praticar todas essas coisas com graça e destreza. Atuar com sucesso ou não na sua frente 

era mérito ou demérito. Dizia que essas coisas, que não eram necessárias, não deviam nem ser 

tentadas se não fosse para executá-las bem. Gostava muito de atirar e não existia exímio atirador 

como ele, nem com tantas graças. Queria excelentes cadelas de caça; eram sempre sete ou oito 

em seus gabinetes e apreciava alimentá-las por si próprio para que elas o conhecessem. Do 

                                                           
1 Cabe informar aqui que, segundo o Centre national de ressources textuelles et lexicales disponível em: 

http://www.cnrtl.fr/definition/priv%C3%A9e, o termo particulier traduzido por particular se referia as pessoas 

que não participavam das relações públicas; que eram consideradas simples cidadãs, simples particulares; sem 

missão política ou oficial. N.T. 
2 O malho é um jogo que consiste em empurrar uma bola com o mínimo de tacada até terminar o percurso 

preestabelecido. O vencedor é aquele que termina o percurso com menos tacadas. N.T. 
3 O jogo da péla foi um jogo muito praticado outrora e consistia em atirar uma bola, a péla, de um lado para o outro 

com a mão, ou com o auxílio de um instrumento (raquete, bastão, pandeiro) em local aparelhado para esse fim. O 

jogo da péla é considerado um dos ancestrais do tênis (https://pt.wikipedia.org/wiki/Pela_(jogo). N.T. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pela_(jogo)
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mesmo modo, gostava muito de caçar cervos, porém de carruagem, desde que quebrara o braço 

caçando em Fontainebleau, logo após a morte da rainha. Ia sozinho em um tipo de faetonte1 

puxado por quatro cavalinhos, revezado cinco ou seis vezes, e ele próprio o levava a toda 

velocidade com uma destreza e uma precisão que os melhores cocheiros não tinham, e sempre 

a mesma graça em tudo que fazia. Seus cocheiros eram crianças de nove ou dez anos até os 

quinze, e ele os guiava.   

 

Política do grande luxo; seu mau gosto 

Ele gostou em tudo do esplendor, da magnificência, da profusão. Tornou esse gosto em 

uma máxima por política, e o inspirou em tudo na sua corte. Era agradá-lo, se atirar nisso em 

mesas, em roupas, em equipagens, em construções, em jogo. Eram ocasiões para que ele falasse 

com as pessoas. O importante era que pretendia, e conseguiu com isso, esgotar a todos pondo 

o luxo em primeiro lugar, e para alguns fez disso uma necessidade, e, assim, restringiu pouco a 

pouco todos a dependerem inteiramente dos seus benefícios para subsistirem. Nisso, ainda 

encontrava a satisfação do seu orgulho com uma corte esplêndida, e com uma grande confusão 

que extinguia paulatinamente as distinções naturais.  

 

É uma chaga que, uma vez inserida, se tornou o câncer interior que corrói todos os 

particulares, porque da corte prontamente se comunicou em Paris e nas províncias e nos 

exércitos, onde as pessoas em qualquer posição são contadas apenas considerando a proporção 

de suas mesas e de sua magnificência, desde essa infeliz inserção que corrói todos os 

particulares, que força aqueles de uma situação em que podem roubar a não se pouparem disso 

na maioria dos casos, na necessidade de sustentar suas despesas, e pela confusão dos Estados, 

que o orgulho, que até as regras de etiqueta alimentam, que pela loucura da fartura vai sempre 

aumentando, cujas consequências são infinitas, e não levam a nada menos do que à falência e 

à derrocada geral.  

 

O rei pouco lamentado 

                                                           
1 Faetonte (português europeu) ou fáeton (português brasileiro), segundo o dicionário online Priberam e outras 

fontes de domínio público, designa uma pequena carruagem, descoberta e leve, de quatro rodas. É interessante 

salientar que o termo tem origem na mitologia grega, Phaeton, que era filho do deus do sol, Hélio; há uma curiosa 

alusão ao Rei Louis XIV, apelidado de Rei Sol, andar em uma carruagem do nome do filho do deus do sol. N.T. 
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Louis XIV só foi lamentado pelos seus domésticos particulares, por poucas outras 

pessoas, e pelos chefes da questão constitucional1. Seu sucessor não tinha idade adequada. Sua 

Majestade só tinha por ele medo e decoro. A Duquesa de Berry não o apreciava e pretendia 

reinar. O Duque de Orléans não era pago para chorar por ele, e os que eram não fizeram dessa 

sua tarefa. A Sra. de Maintenon estava farta do rei, desde a perda da Delfina; ela não sabia o 

que fazer com ele nem como diverti-lo; sua obrigação era triplicada porque ele ficava muito 

mais na casa dela, ou em atividades com ela. Sua saúde, seus negócios, suas maquinações que 

fizeram tudo acontecer, ou para falar de forma mais exata, que tinham arrancado tudo para o 

Duque do Maine, fizeram a Sra. de Maintenon continuamente suportar humores estranhos, e 

frequentes ataques verbais. Ela tinha chegado ao seu objetivo; assim, apesar do que perdeu, 

perdendo o rei, sentiu-se libertada e só foi capaz de ter esse sentimento. O tédio e o vazio a 

seguir trouxeram os lamentos; mas como, do seu retiro, não tinha mais influência, não é hora 

de falar dela nem das ocupações que arranjou para si.  

 

Viu-se até que ponto de alegria, de indecência bárbara, a possibilidade próxima de um 

poder absoluto lançou o Duque do Maine. A tranquilidade glacial do seu irmão não aumentou 

nem diminuiu. A Duquesa, desobrigada de todos os seus laços, não precisava mais do apoio do 

rei, só sentia dele o medo e a opressão, não podia suportar a Sra. de Maintenon; não podia 

duvidar da parcialidade do rei com o Duque do Maine nos processos de sucessão; acusaram-na 

a vida toda de não ter coração, mas apenas uma moela; ela estava, portanto, muito satisfeita e 

em liberdade e disso não se incomodou.  

 

A Duquesa de Orléans surpreendeu-me. Eu esperava o sofrimento; só percebi algumas 

lágrimas que, sobre qualquer assunto, escorriam facilmente dos seus olhos, e que logo secaram. 

Sua cama, de que gostava muito, substituiu tudo durante alguns dias, com a escuridão que não 

odiava. Mas logo as cortinas das janelas se reabriram, e não transpareceu nela mais que uma 

lembrança, de vez em quando, de um resquício de decoro. 

 

No que diz respeito aos príncipes de sangue, eram crianças.  

                                                           
1 A “questão constitucional” a qual o autor faz alusão neste trecho, refere-se à “Bula Unigenitus” publicada pelo 

papa Clemente XI em 1713 e com a qual denuncia o Jansenismo. Condena como falsas e heréticas cento e uma 

proposições do livro “Reflexões morais sobre o Novo Testamento” de Pasquier Quesnel. Ao invés de acabar com 

as divisões da igreja, pelo contrário, essa bula acarreta na aliança de vários opositores. Confrontado com a recusa 

do Parlamento de Paris em registrá-la e com as resistências de certos Bispos, Luís XIV tenta impô-la. 

(Encyclopedia Universalis) N.T. 
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A Duquesa de Ventadour e o Marechal de Villeroy se prestaram um pouco à comédia; 

nenhum outro se deu esse trabalho. Contudo, alguns velhos e insossos cortesãos como Dangeau, 

Cavoye e alguns pouquíssimos outros, que se viam fora de qualquer medida, apesar de vindos 

de uma situação muito comum, lamentaram não terem mais que se achar superiores entre os 

tolos, os ignorantes, os estrangeiros, nos raciocínios e nas diversões diárias de uma corte que 

desaparecia com o rei.  

 

Tudo o que a compunha era de dois tipos: uns, na esperança de figurar, de se intrometer, 

de se inserir, estavam muito satisfeitos de ver terminar um reino sob o qual não havia nada que 

pudessem esperar; outros, cansados de um jugo pesado, sempre esmagador, e vindo muito mais 

dos ministros do que do rei, estavam encantados de se encontrarem fora; todos, em geral, de 

estarem livres de um incômodo contínuo, e apaixonados pelas novidades. 

 

Paris, farta de uma dependência que tinha assujeitado tudo, respirou na esperança de 

alguma liberdade e na alegria de ver acabar a autoridade de tantas pessoas que abusavam dela. 

As províncias, no desespero de sua ruína e de seu aniquilamento, respiraram e estremeceram de 

alegria; e os parlamentos e qualquer membro da judicatura, aniquilado pelos éditos e pelas 

destituições, se orgulharam, os primeiros, de aparecerem, e os outros, de se verem livres. O 

povo arruinado, oprimido, desesperado, deu graças a Deus, com uma repercussão escandalosa, 

por uma libertação da qual seus desejos mais ardentes não duvidavam mais. 

 

Os estrangeiros satisfeitos por finalmente se desfazerem, após tão longos anos, de um 

monarca que tão longamente lhes impôs a lei, e que lhes escapara por uma espécie de milagre 

quando contavam com mais certeza tê-lo enfim subjugado, se contiveram com mais decência 

do que os franceses. As maravilhas dos três primeiros quartos desse reinado de mais de sessenta 

anos, e a pessoal magnanimidade desse rei até então tão feliz, e depois tão abandonado pela 

fortuna durante o último quarto do seu reinado, os tinha justamente deslumbrado. Deram-se a 

honra de lhe devolver após sua morte o que lhe negaram constantemente durante sua vida. 

Nenhuma corte estrangeira exultou; todas fizeram questão de louvar e honrar sua memória. 

 

SENHORA DE MAINTENON 

 

Caráter da Senhora de Maintenon 
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Era uma mulher de muito espírito, que as melhores companhias, que primeiro a 

toleraram, mas que logo se entusiasmaram com ela, tinham intensamente polido e ornado com 

a ciência do mundo, e que a galanteria deixou ainda mais agradável. Seus diversos estados a 

tinham tornado amável, insinuante, complacente, buscando sempre agradar. A necessidade da 

intriga, todas aquelas que tinha visto, de mais de um gênero, e muitas daquelas em que esteve 

presente, tanto para ela mesma quanto para servir a outros, a tinham formado, e tinham-lhe dado 

o gosto, o hábito e todas as habilidades respectivas. Uma graça incomparável em tudo, um ar 

de tranquilidade, e, todavia, de discrição e de respeito, que pela sua longa baixeza tinha se 

tornado natural, ajudavam maravilhosamente bem seus talentos, com uma linguagem suave, 

exata, em bons termos, e naturalmente eloquente e curta. Seus bons tempos, pois ela tinha três 

ou quatro anos a mais que o rei, foram aqueles das belas conversas, da bela galanteria, em uma 

palavra, daquilo que se chamava saleta; deram-lhe tanto espírito, que sempre manteve o gosto 

e a mais forte impressão deles. O precioso e o pomposo acrescentado ao ar desse tempo, que 

disso tinha um pouco, aumentara pelo verniz da importância, e, desde então, acresceu-se pelo 

da devoção, que se tornou o caráter principal e que fingiu absorver o resto. Era-lhe capital para 

se manter onde ele a tinha levado, e não o foi menos para governar. Este último ponto era seu 

ser; todo o resto foi sacrificado sem reserva. A retidão e a franqueza eram muito difíceis de 

conciliar com tal propósito, e com tal fortuna posteriormente, para imaginar que ela manteve 

disso mais que o ornamento. Não era tão falsa quanto teria gostado, mas a necessidade a 

acostumara há muito tempo a isso, e sua leviandade natural a fazia parecer ter o dobro da 

falsidade que realmente tinha. 

 

Não tinha sequência em nada, a não ser por obrigação e força. Gostava de volitar em 

torno de conhecidos e de amigos como em torno de diversões, exceto por alguns amigos fiéis 

do tempo antigo dos quais já falamos, e para os quais ela nunca mudou, e alguns novos dos 

últimos tempos que se tornaram necessários. A respeito das diversões, não pôde variá-las desde 

que se tornara rainha. Sua desigualdade se consolidou e, com isso, causou grandes males. Era, 

em excesso, facilmente entusiasmada; tão facilmente desprendida, enjoava da mesma maneira, 

e tanto um quanto outro, frequentemente, sem causa nem razão.   

 

A abjeção e o desespero em que vivera tanto tempo encolheram seu espírito e aviltaram 

seu coração e seus sentimentos. Pensava e sentia tão pequeno, sobre todas as coisas, que era 

efetivamente menos ainda que a Sra. Scarron, e em tudo e em todo lugar se encontrava como 
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tal. Nada era mais repulsivo que essa baixeza aliada a uma situação tão radiante; nada era para 

o bem um impedimento tão dirimente, como nada de tão perigoso quanto essa facilidade de 

trocar de amizade e de confiança.  

 

Tinha ainda outro atrativo enganoso. Por pouco que se fosse admitido em sua audiência, 

e que ela encontrasse algo ao seu gosto, se expandia com uma abertura que surpreendia e abria 

as maiores esperanças; no segundo seguinte, se importunava e se tornava seca e lacônica. 

Quebrava-se a cabeça para deslindar a graça e a desgraça, tão súbitas uma quanto a outra; 

perdia-se tempo. A inconstância era a única causa e essa inconstância era tal que não se podia 

imaginar. Não é que alguns não tivessem escapado a essas vacilações tão comuns, mas essas 

pessoas foram apenas exceções que confirmaram tanto mais essa regra quanto elas mesmas 

sentiram dificuldade em seu favor, e de qualquer modo que fosse, isto é, desde seu último 

casamento, nenhuma pessoa se aproximou sem precauções, e na incerteza. 

 

Podem-se julgar os espinhos da sua corte, a qual, aliás, era quase inacessível pela sua 

vontade e pelo gosto do rei, e, ainda, pela mecânica dos tempos e das horas, de uma corte que, 

todavia, operava uma grande e íntima parte de todas as coisas, e que quase sempre influía sobre 

o resto.  

 

Gosto pela liderança espiritual 

Ela teve a fraqueza de ser governada pela confiança, mais ainda pelas espécies de 

confissões, e de ser enganada por trás dos muros em que tinha se enclausurado. Também foi 

doente por direção, o que levou o pouco de liberdade da qual podia aproveitar. O que Saint-

Cyr1 a fez perder de tempo nesse sentido é incrível; não menos do que lhe custaram mil outros 

conventos. Se achava a abadessa universal, sobretudo para o espiritual, e a partir disso 

empreendeu diretrizes das dioceses. Eram suas ocupações favoritas. Imaginava ser uma mãe da 

Igreja. Ela pesava seus pastores de primeira ordem, os superiores de seminários e comunidades, 

os monastérios e as jovens que os conduziam ou que eram as superioras. Daí um mar de 

ocupações frívolas, ilusórias, penosas, sempre enganosas, infinitas cartas e respostas, direções 

                                                           
1 Saint-Cyr, refere-se aqui a Casa real de Saint-Louis (La Maison royale de Saint-Louis), um pensionato para 

moças criado em 1684 pelo rei Louis XIV à pedido da Sra. de Maintenon que queria a criação de uma escola 

destinada às moças da baixa nobreza. No antigo regime este estabelecimento marcou uma evolução na educação 

das jovens. O pensionato fechou definitivamente em 1793, mais de setenta (70) anos após a morte da Sra. de 

Maintenon que fora enterrada lá, durante a revolução francesa (http://www.chateauversailles.fr/l-

histoire/personnages-de-cour/epoque-louis-xiv/madame-de-maintenon - 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_royale_de_Saint-Louis ). N.T. 

http://www.chateauversailles.fr/l-histoire/personnages-de-cour/epoque-louis-xiv/madame-de-maintenon
http://www.chateauversailles.fr/l-histoire/personnages-de-cour/epoque-louis-xiv/madame-de-maintenon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_royale_de_Saint-Louis
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de almas escolhidas, e todo tipo de puerilidades que geralmente não levavam a nada, algumas 

vezes a coisas importantes, e a deploráveis equívocos nas decisões, em eventos de negócios e 

escolhas.  

 

Mecânica, vida particular e conduta da Sra. de Maintenon 

Dado esse grande passo da expulsão sem volta da Sra. de Montespan, a Sra. de 

Maintenon tomou um novo brilho. Tendo faltado pela segunda vez a declaração do seu 

casamento, entendeu que não havia porque voltar naquilo e encontrou força suficiente nela 

mesma para passar por cima suavemente e não inventar uma desgraça por não ter sido declarada 

rainha1. O rei, que se sentiu livre, apreciou essa conduta e redobrou por ela sua afeição, sua 

consideração, sua confiança. Ela poderia ter sucumbido sob o peso do brilho daquilo que ela 

quisera transparecer, ela se estabeleceu cada vez mais pela confirmação do seu transparente 

enigma.  

 

Mas não se pode imaginar que, para usufruir e se sustentar, não precisou de alguma 

habilidade. Ao contrário, seu reinado foi apenas uma maquinação contínua, e o do rei, uma 

perpétua enganação. Não via ninguém de visita em sua casa, também não ia na casa de ninguém. 

Só havia pouquíssimas exceções. Ela ia ver a rainha da Inglaterra e a recebia em sua casa, 

algumas vezes na casa da Sra. de Montchevreuil, sua amiga mais íntima, que ia continuamente 

em sua casa. Desde sua morte, foi visitar algumas raras vezes o Sr. Montchevreuil que entrava 

em sua casa sempre que queria, mas permanecia por alguns instantes. O Duque de Richelieu 

teve o mesmo privilégio por toda sua vida. Ela ia, ainda, algumas vezes na casa da Sra. de 

Caylus, sua apreciável sobrinha, que estava frequentemente em sua casa. Se, em dois anos uma 

vez, ela ia na casa da Duquesa do Lude, ou de alguma mulher tão notável quanto, três ou quatro 

no mais, era uma distinção e uma novidade, apesar de se tratar de uma simples visita. A Sra. 

d’Heudicourt, sua velha amiga, também ia em sua casa quase sempre que queria, e no final o 

marechal de Villeroy, algumas vezes Harcourt, nunca outros. Viu-se, quando da brilhante 

viagem da Sra. dos Ursins, que ela também ia muito frequentemente em sua casa, em particular, 

em Marly; e a Sra. de Maintenon foi vê-la uma vez. Nunca ia visitar nenhuma princesa de 

                                                           
1 O rei teria se casado com a Sr. de Maintenon secretamente após a morte da rainha, a Sra. de Montespan, pois a 

Sra. de Maintenon não só era a viúva do poeta Paul Scarron, como também vinha da baixa nobreza. Sendo assim, 

apenas um casamento morganático seria possível, impedindo-lhe de assumir o título de rainha. A união 

permanecerá secreta, levando-nos a acreditar, portanto, que Saint-Simon não estava ciente desse casamento. 

(VOLKMANN, J-C. Généalogies des rois de France. Luçon: ed. Jean-Paul GISSEROT, 1997 p.101. - 

http://histoire-et-secrets.com/articles.php?lng=fr&pg=1291 ). N.T. 

http://histoire-et-secrets.com/articles.php?lng=fr&pg=1291
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sangue, mesmo na casa da Senhora1. Igualmente, nenhuma delas ia em sua casa, a menos que 

fosse por audiência; o que era extremamente raro e que virava notícia. Mas se ela precisasse 

falar com as filhas do rei, o que não acontecia muito, e raramente não era para lhes dar sermões, 

mandava buscá-las. Chegavam lá tremendo e saiam chorando. Para o Duque do Maine, as portas 

sempre caíam diante dele em qualquer lugar que estivesse; e desde o casamento do Duque de 

Noailles, a via tanto quanto queria, seu pai com precaução, sua mãe muito fortuitamente; o rei 

e ela a temiam e não a apreciavam.  

 

Morte da Senhora de Maintenon 

Sua vida e sua conduta em Saint-Cyr 

No sábado à noite, dia 15 de abril, véspera do Quasímodo, faleceu em Saint-Cyr a 

famosa e fatal Sra. de Maintenon. Que repercussão esse evento teria tido na Europa se tivesse 

acontecido alguns anos antes! Talvez tenha sido ignorado em Versalhes que é tão próximo; 

quase nem se falou disso em Paris. Falou-se tanto a respeito dessa mulher, tão infelizmente 

famosa, na ocasião da morte do rei, que não resta mais nada a dizer desde então. Figurou tão 

potente e funestamente durante trinta e cinco anos, sem a menor lacuna, que tudo parece 

curioso, até seus últimos anos de retiro. 

 

Retirou-se em Saint-Cyr no momento da morte do rei, e teve o bom senso de se reputar 

morta para o mundo e de nunca ter colocado o pé fora dos limites dessa casa. Não quis ver 

ninguém de fora, sem exceção, apenas o pequeno grupo do qual se falará, nada pediu, nem 

recomendações a ninguém, nem se comprometeu em nada em que o nome dela pudesse ser 

mencionado. As Senhoras de Caylus, de Dangeau, de Lévi eram admitidas eventualmente, as 

duas últimas mais raramente ainda, para jantar. O cardeal de Rohan a via todas as semanas, o 

Duque do Maine também, e passava três ou quatro horas com ela, frente a frente. Tudo era 

felicidade quando ele era anunciado. Ela beijava seu favorito, pois o chamava sempre assim, 

com extrema ternura, apesar dele feder intensamente. Frequentemente, o Duque de Noailles, 

com o qual ela parecia se preocupar mediocremente, com a esposa dele ainda menos, apesar de 

ser sua própria sobrinha, que ia muito raramente, com um ar de contrariedade e má vontade; 

assim sendo, a recepção era igual; o marechal de Villeroy, toda vez que tinha tempo e sempre 

                                                           
1 Optou-se por traduzir o termo original “Madame” por “Senhora”. No entanto, é preciso salientar que, no original, 

este termo de tratamento referir-se-ia à filha primogênita do rei, neste caso Anne-Elisabeth, ou, na sua ausência, à 

esposa de Sua Alteza Real. N.T. 
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com uma grande recepção; o cardeal de Bissy, quase nunca; alguns bispos obscuros e fanáticos, 

às vezes; frequentemente, o arcebispo de Rouen, Aubigny; Bloin, de vez em quando; e o bispo 

de Chartres, Mérinville, da diocese e superior da casa.   

 

Uma vez por semana, quando a rainha da Inglaterra estava em Saint-Germain, ia jantar 

com ela, mas quando estava em Chaillot, onde passava tempos consideráveis, não ia. As duas 

tinham poltronas semelhantes, frente a frente uma da outra. Na hora do jantar, colocava-se uma 

mesa entre as duas, seus talheres, o início do cardápio e um sino. Eram as senhoritas que a 

serviam que preparavam tudo e que serviam bebidas, pratos e um novo serviço quando o sino 

as chamava; a rainha sempre lhes demonstrava algumas bondades. Terminada a refeição, 

desserviam e tiravam tudo do quarto, levavam e traziam o café. A rainha passava duas ou três 

horas ali frente a frente, e então se abraçavam; A Sra. de Maintenon andava três ou quatro 

passos para recebê-la e reconduzi-la; as senhoritas, que estavam na antessala, a acompanhavam 

até sua carruagem, e gostavam muito dela, pois era muito graciosa com elas. 

 

Eram, sobretudo, muito encantadas pelo cardeal de Rohan que nunca vinha de mãos 

vazias, e que lhes trazia quitutes e bombons para se fartarem por vários dias. Essas bagatelas 

agradavam a Sra. de Maintenon. No entanto, é verdade que, mesmo com poucas visitas, não 

poderiam acontecer sem que ela mesma marcasse o dia e a hora, após serem requisitadas, à 

exceção do seu favorito, que sempre era recebido de braços abertos, eram raros os dias em que 

não recebesse ninguém. Esses tempos e o vazio das manhãs eram preenchidos por muitas cartas 

que recebia e pelas respostas que dava, quase todas para superioras de comunidades de padres 

ou de seminários, para abadessas, ou mesmo para simples religiosas; porque o gosto de direção 

sempre se sobrepôs a tudo e como escrevia particularmente bem e facilmente, gostava de ditar 

suas cartas. Eu soube de todos esses detalhes por meio da Sra. de Tibouville, que era 

Rochechouart, sem bens e colocada em Saint-Cyr quando criança. 

 

A Sra. de Maintenon, além de suas senhoritas, pois nenhum homem de sua gente entrava 

no recinto, tinha duas, às vezes três, antigas senhoritas e seis jovens para ser suas camareiras 

das quais velhas e jovens, por vezes trocava. A Srta. de Rochechouart foi uma das jovens; 

tornou-se sua amiga e, na mesma proporção, com um certo grau de confiança que sua jovem 

idade permitia; e já que via nela espírito e boa escrita, era para ela que sempre ditava. Só saiu 

de Saint-Cyr após a morte da Sra. de Maintenon, que sempre lamentou muito apesar de não ter 
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lhe dado nada. O casamento que por sua total falta de bens fez para ela d’Antin, que sempre a 

teve em sua casa desde que saiu de Saint-Cyr, não foi feliz. Tibouville comeu seus bens sem 

fazer nada, apesar de muito consideráveis, vendeu seu regimento assim que a guerra começou 

e se comportou de tal maneira que sua esposa só teve o recurso de se retirar na casa do bispo de 

Évreux, seu irmão. A casa de campo do bispado de Évreux está a apenas cinco pequenas léguas 

de La Ferté; nós éramos continuamente vizinhos e, de modo frequente, passavam meses inteiros 

em La Ferté. Esse detalhe é de pouco interesse; mas o que eu não vi ou não toquei, quero citar 

como eu o sei e de onde eu o soube.  

 

A Sra. de Maintenon, como na corte, levantava de manhã e deitava cedo. Suas rezas 

demoravam; também lia livros de piedade, algumas vezes mandava suas moças ler um pouco 

de história e gostava de fazê-las raciocinar e instruí-las. Escutava a missa de uma tribuna junto 

ao seu quarto, frequentemente alguns ofícios, muito raramente no coro. Comungava, não como 

disse Dangeau em suas Memórias, nem a cada dois dias, nem à meia noite, mas duas vezes por 

semana, normalmente entre sete e oito horas da manhã, e voltava para sua tribuna, na qual 

permanecia muito tempo nesses dias. 

 

Seu almoço era simples, porém delicado e rebuscado na sua simplicidade, e muito 

abundante em tudo. O Duque de Noailles, após Mornay e Bloin, não deixavam faltar caça de 

Saint-Germain e de Versalhes, nem frutas nos aposentos. Quando não tinha damas de fora, 

comia sozinha, servida pelas suas senhoritas camareiras, que mandava sentar à mesa três a 

quatro vezes por ano no máximo. A Senhorita de Aumale, que era velha e que estivera muito 

tempo na corte, não era nesse ponto muito distinguida. Colocava-se novamente a mesa para 

essa Srta. d’Aumale e para as senhoritas, das quais era como governanta. A Sra. de Maintenon 

não consumia nada à noite; algumas vezes, nos dias muito bonitos, sem vento, passeava um 

pouco no jardim.  

 

Nomeava todas as superioras, governanta e subalternas, e todas as oficialas. 

Entregavam-lhe um resumo do cotidiano; mas, para tudo além disso, a primeira superiora 

recebia suas ordens. Ela era simplesmente Senhora dentro da casa, onde tudo estava em suas 

mãos; e, apesar de ter hábitos honestos e suaves com as damas de Saint-Cyr e ser bondosa com 

as senhoritas, todas tremiam perante ela. Ver outras além das superioras e oficialas era 

raríssimo, apenas no caso de mandar buscá-las, ou ainda mais raramente, quando alguma 
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ousasse pedir uma audiência, que ela não recusava. A primeira superiora vinha na sua casa 

quando queria, mas sem abusar; ela prestava conta de tudo e recebia suas ordens em tudo. A 

Sra. de Maintenon quase que via somente a ela. Nenhuma abadessa, filha da França1, como 

houve outrora, foi tão absoluta, tão pontualmente obedecida, tão temida, tão respeitada, e, com 

isso, era amada de quase todos que estavam enclausurados em Saint-Cyr. Os padres de fora 

eram igualmente submissos e dependentes. Nunca, em frente às suas senhoritas, falara de nada 

que pudesse se aproximar do governo ou da corte, falava com frequência do falecido rei com 

elogios, mas sem se aprofundar em nada, e nunca sobre intrigas, cabalas, nem sobre os negócios.  

 

Viu-se que, após a declaração da regência, o Duque de Orléans foi ver a Sra. de 

Maintenon em Saint-Cyr, ela não lhe pediu nada a não ser sua proteção para essa casa. 

Assegurou-lhe, à Sra. de Maintenon, que as quatro mil libras que o rei lhe dava todos os meses 

continuariam a ser pagas da mesma forma, com exatidão, a cada primeiro dia do mês, e isso 

sempre foi pontualmente executado. Assim, tinha do rei quarenta e oito mil libras de pensão. 

Nem sei se ela não manteve a de governanta dos filhos do rei e da Sra. de Montespan, algumas 

outras rendas que tinha naqueles tempos, e a remuneração de segunda dama de companhia da 

Sua Alteza, a Delfina Bavière, assim como a Marechala de Rochefort, primeira dama de 

companhia da mesma, mantinha ainda a sua, e como a Duquesa de Arpajon, dama de honra, 

tinha recebido a sua enquanto vivera, desde a morte da Sua Alteza, a Delfina de Bavière. Fora 

isso, a Sra. de Maintenon gozava da terra de Maintenon e alguns outros bens. Saint-Cyr, pela 

sua fundação, era encarregado, caso ela se retirasse lá, de alojá-la, ela e todos os seus domésticos 

e equipagem, e de alimentá-los, pessoas e cavalos, tantos quanto quisesse ter, sem pagar nada 

por isso, às custas da casa, o que foi fielmente executado até para madeira, carvão, vela, candeia, 

em uma palavra, sem que para ela, nem para sua gente e cavalos, lhe custasse um tostão, de 

nenhuma forma, apenas para sua vestimenta pessoal e dos seus acompanhantes. Fora de Saint-

Cyr tinha um mordomo, um valete de quarto, gente para a oficina e cozinha, uma carruagem, 

uma tropa de sete ou oito cavalos e um ou dois de sela, e, dentro de Saint-Cyr, a Senhorita 

d’Aumale e suas camareiras, e as senhoritas das quais falamos, mas que eram de Saint-Cyr: 

toda a sua despesa se resumia, então, a doações para caridade e salários dos seus domésticos.  

 

                                                           
1 Segundo pesquisas, filhos da França era um título honorífico dado aos filhos legítimos do Rei e Delfins da França. 

O mesmo era concedido para os filhos do Delfim e para os filhos do primogênito do Delfim. Fala-se então de 

Filhos da França. Os membros femininos da família real eram conhecidos como filhas da França. A Sra. de 

Maintenon, considerada companheira do rei, mesmo que o casamento não tenha sido oficializado na época, gozava 

de um prestígio comparável ao da família real. N.T. 
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Muitas vezes admirei que os marechais, d’Harcourt tão intrinsecamente ligado a ela, 

Tallard, Villars que lhe deviam tanto, a Sra. do Maine e seus filhos para quem pisara sobre todas 

as leis divinas e humanas, o príncipe de Rohan e tantos outros, nunca a tenham vindo ver.   

 

A queda do Duque do Maine na Corte das Tulherias deu-lhe o primeiro golpe fatal. Não 

é muito presumir nos persuadirmos que ela estava bem instruída sobre as medidas e sobre os 

projetos desse favorito e que essa esperança a sustentou, mas quando o viu preso, sucumbiu; 

foi tomada por uma febre contínua e morreu aos oitenta e três anos com toda sua cabeça e todo 

seu espírito.    

 

Os lamentos da sua perda, que não foram universais em Saint-Cyr, quase não 

ultrapassaram seus muros. Eu só soube de Aubigny, arcebispo de Rouen, seu pretenso primo, 

que tenha sido o bastante tolo para morrer disso. Ele ficou tão comovido por essa perda que 

adoeceu e logo a seguiu. 

 

    

Sr. o Príncipe de Conti 

 

Morte e caráter do Príncipe de Conti 

O Príncipe de Conti faleceu na quinta-feira, dia 21 de fevereiro, às nove horas da manhã, 

após uma longa doença que terminou com uma hidropisia. Em razão da gota, era alimentado 

apenas com leite, o que lhe fez bem durante muito tempo. Seu estômago, porém, se cansou. Seu 

médico teimou com esse tratamento e o matou. Quando já era tarde demais, pediu e obteve que 

viesse da Suíça um excelente médico francês refugiado, chamado Trouillon, que o condenou 

logo que chegou. Ainda não tinha quarenta e cinco anos. 

 

Sua figura tinha sido encantadora. Até os defeitos do seu corpo e do seu espírito tinham 

graças infinitas. Ombros altos demais, a cabeça um pouco inclinada para o lado, uma risada que 

teria sido um zurro se fosse outro, enfim, uma distração estranha. Galante com todas as 

mulheres, apaixonado por várias, bem tratado por muitas, ainda era vaidoso com todos os 

homens. Buscava, por todos os meios, agradar ao sapateiro, ao lacaio, ao carregador de cadeira, 

bem como ao ministro de Estado, ao grande senhor, ao general do exército, e de forma tão 

natural, que o sucesso era certo. Também fez as constantes delícias do mundo, da corte, dos 
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exércitos, foi a divindade do povo, o ídolo dos soldados, o herói dos oficiais, a esperança do 

que havia de mais distinto, o amor do parlamento, o amigo, com discernimento, dos sábios, e, 

frequentemente, a admiração da Sorbonne, dos jurisconsultos, dos astrônomos e dos 

matemáticos mais profundos. Era um espírito muito bonito, luminoso, justo, exato, vasto, 

extenso, de uma leitura infinita, que não esquecia nada, que possuía as histórias gerais e 

particulares, que conhecia as genealogias, suas quimeras e suas realidades, que sabia aonde 

tinha aprendido cada coisa e cada fato, que discernia as fontes, e que lembrava e julgava da 

mesma forma tudo o [que] a conversa lhe ensinara, sem confusão, sem mistura, com uma nitidez 

singular. 

 

O Sr. de Montausier et o Sr. de Meaux que o viram crescer perto de Sua Alteza, sempre 

o amaram com ternura, e ele, reciprocamente, com confiança. Comportava-se da mesma 

maneira com os duques de Chevreuse e de Beauvilliers, e com o arcebispo de Cambrai, e com 

os cardeais de Estrées e de Janson. Sua Alteza, o Príncipe herói, não escondia uma predileção 

por ele acima de seus filhos; foi a consolação dos seus últimos anos. Instruiu-se no seu exílio e 

retiro perto dele; escreveu, sob sua influência, muitas coisas curiosas. Foi o coração e o 

confidente do Sr. de Luxembourg nos seus últimos anos. 

  

Nele, o útil e o fútil, o agradável e o sábio, tudo era distinto e no seu devido lugar. Tinha 

amigos; sabia escolhê-los, cultivá-los, visitá-los, viver com eles, se colocar no nível deles sem 

altivez e sem baixeza. Também tinha amigas, independentemente de amor. Nisto, foi acusado 

de gostar de mais de um gênero, e era uma de suas pretensas analogias com César.  

 

Gentil até ser complacente na frequentação, extremamente polido, porém uma polidez 

distinta em função do grau, da idade, do mérito, e medida com todos. Não roubava nada de 

ninguém. Prestava tudo o que os príncipes de sangue devem, e que não prestam mais; até 

fornecia explicações sobre isso, sobre suas usurpações e sobre o histórico dos usos e de suas 

alterações. A história dos livros e das conversas lhe forneciam o que colocar, com uma arte 

imperceptível, o mais obsequioso que podia sobre o nascimento, os empregos, as ações. Seu 

espírito era natural, brilhante, vivo; suas réplicas, ágeis, prazerosas, nunca ofensivas; o gracioso 

difundido por todos os lados sem afeição; com toda a futilidade do mundo, da corte, das 

mulheres, e sua linguagem com elas, o espírito sólido e infinitamente sensato; oferecia isso a 

todos; colocava-se sempre, e de forma maravilhosa, ao alcance e ao nível de todos, falando a 
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linguagem de cada um com uma facilidade sem igual. Com ele tudo parecia fácil. Tinha o valor 

dos heróis, sua postura na guerra, sua simplicidade em qualquer lugar, o que, todavia, escondia 

muita arte. As marcas do seu talento poderiam parecer a última pincelada do seu retrato, mas 

como todos os homens ele tinha sua contrapartida.  

 

Esse homem tão amável, tão encantador, tão delicioso, não gostava de nada. Tinha e 

queria amigos como se querem e como se têm móveis. Ainda que se respeitasse, era baixo 

cortesão, poupava tudo e mostrava demais o quanto sentia suas necessidades por todos os 

gêneros de coisas e homens; avarento, ávido de bens, ardente, injusto. O contraste das suas 

viagens da Polônia e de Neuchâtel não lhe foram honrosas. Seus processos contra a Sra. de 

Nemours, e sua maneira de segui-los, também não, bem menos ainda a sua baixa complacência 

pela pessoa e pela hierarquia dos bastardos que não suportava, e por todos aqueles dos quais 

um dia pudesse vir a precisar, todavia com mais reserva, sem comparação, do que o Sr. Príncipe. 

 

O rei estava realmente sentido da consideração que não podia lhe recusar, na qual era 

exato ao não a ultrapassar de uma linha. Nunca lhe perdoara sua viagem da Hungria. As cartas 

interceptadas que lhe foram escritas e que condenaram os escritores, apesar de filhos de 

favoritos, acenderam um ódio na Sra. de Maintenon, e uma indignação no rei, que nada pôde 

apagar. As virtudes, os talentos, as aceitações, a grande reputação que esse príncipe adquirira, 

o amor geral que conciliara para si, se tornaram crimes. O contraste com o Sr. do Maine excitava 

uma decepção diária em sua governanta e em seu terno pai, que era visível apesar dos seus 

esforços. Finalmente, a pureza do seu sangue, o único que não fosse mesclado com a bastardia, 

era outro demérito que se fazia sentir em todos os momentos. Até seus amigos eram odiosos, e 

eles o sentiam. 

 

No entanto, apesar do temor servil, os próprios cortesãos gostavam de se aproximar 

desse príncipe. Sentiam-se lisonjeados por ter um acesso tão familiar perto dele; as pessoas 

mais importantes, mais rebuscadas, o procuravam. Até no salão de Marly era rodeado dos mais 

finos. Lá, mantinha conversas encantadoras sobre tudo que se apresentava, indiferentemente; 

jovens e velhos encontravam nele sua instrução e seu prazer, pelo jeito agradável como se 

pronunciava sobre qualquer assunto, pela nitidez da sua memória, pela sua abundância sem ser 

falador. Não é apenas modo de se falar, é uma verdade cem vezes provada, que lá se esquecia 

a hora da refeição. O rei o sabia e se sentia incomodado, e às vezes, mesmo, gostava que as 
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pessoas o percebessem. Com tudo isso, dele, não se podiam desgarrar; a servidão tão reinante 

até nas pequenas coisas, ali, sempre encalhava. 

 

Homem nenhum já teve tanta arte escondida debaixo de uma simplicidade tão ingênua, 

sem nada que fosse afetado. Tudo nele era natural: nunca nada forçado, rebuscado; nada lhe 

custava esforço. Não ignoravam que não gostava de nada, nem seus outros defeitos. Todos eram 

aceitos, e era verdadeiramente amado, algumas vezes ao ponto de se repreenderem por isso, 

sem nunca se corrigirem.   

 

Sua Alteza, perto do qual fora criado, mantinha por ele toda a distinção da qual era 

capaz, mas não tinha menos distinção pelo Sr. de Vendôme, e o interior da sua corte era dividido 

entre eles. O rei sempre elogiava em tudo o Sr. de Vendôme. Então, a rivalidade entre eles era 

grande. Viram-se algumas explosões da violência do grande prior. O mais velho, mais sábio, 

trabalhava melhor por baixo. Sua elevação rápida, com a ajuda da sua bastardia e do Sr. do 

Maine, sobretudo a preferência no comando dos exércitos, foi o cúmulo entre eles, sem, porém, 

romper com o decoro.  

 

Sua Excelência, o Duque de Bourgogne, criado por mãos favoráveis ao príncipe de 

Conti, era por fora muito comedido com ele; mas o laço interior de estima e de amizade era 

íntima e solidamente estabelecido. Tinham os mesmos amigos, mesmos invejosos, mesmos 

inimigos, e, sem um exterior muito unido, era a união perfeita.  

 

O Duque de Orléans e o Príncipe de Conti nunca simpatizaram; a extrema superioridade 

de hierarquia ferira demais os príncipes de sangue. O Príncipe de Conti se deixara levar pelos 

dois outros. Ele e o Sr. Duque o trataram exageradamente como um garotinho na sua primeira 

campanha, e na segunda, com muito pouca deferência e sem poupá-lo. A inveja de espírito, de 

saber, de valor os afastou ainda mais. O Duque de Orléans que nunca soube juntar pessoas para 

si, não se desfez da decepção de vê-las, sem parar, zumbindo em torno do príncipe de Conti. 

Um amor doméstico acabou de ultrajá-lo. Conti encantou [uma pessoa] que, sem ser cruel, 

nunca teve olhos para outro senão para ele. É o que o segurava na Polônia, e esse amor acabou 

somente junto com ele. Até durou muito tempo depois no objeto que o fizera nascer, e talvez 

esteja durando ainda após tantos anos, no fundo de um coração que não deixou de se abandonar 

em outros lugares. O Príncipe não podia se impedir de amar seu genro, que lhe prestava grandes 
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respeitos. Apesar de grandes discussões domésticas, seu gosto e sua inclinação o arrastavam 

em direção a ele. Não era sem contendas. A estima vinha socorrer o gosto, e quase sempre 

triunfavam da decepção. Esse genro era o coração e todo o consolo da Princesa.  

 

Vivia com uma consideração infinita pela sua esposa, até com amizade, não sem ser 

frequentemente importunado pelos seus humores, pelos seus caprichos, pelos seus ciúmes. 

Deslizava sobre tudo isso e estava raramente com ela. A respeito do seu filho, tão jovem, não o 

suportava, e mostrava isso demais no seu ambiente doméstico. Seu discernimento o apresentava 

a ele, antes da hora, tal qual deveria parecer um dia. Teria preferido não ter tido nenhum e o 

tempo mostrou que não estava errado, senão para continuar a descendência. Sua filha, morta 

como duquesa de Bourbon, era toda a sua ternura; a outra, ele se contentava de tratá-la bem.  

 

O Duque e ele sempre foram a praga um do outro e tanto mais praga recíproca quanto a 

paridade da idade e da hierarquia, a mais estreita proximidade redobrada, tudo tinha contribuído 

para fazê-los viver juntos no exército, na corte, quase sempre nos mesmos lugares, algumas 

vezes, ainda, em Paris. Além das causas mais íntimas, nunca dois homens foram tão opostos. 

A inveja pela qual o duque foi levado durante toda sua vida era um tipo de raiva que não 

conseguia esconder, de todos os tipos de aplausos que cercavam seu cunhado e ainda se 

incomodava mais com isso quando o Príncipe de Conti condenava todos diante dele ele e o 

enchia de respeitos e de precauções. Havia vinte anos que não colocava o pé na casa da 

Duquesa, quando ele morreu. Nem ela nunca ousou procurar ter notícias, nem as pedir frente 

ao mundo durante sua longa doença. Ela só as teve às escondidas, a maioria das vezes pela 

Princesa de Conti, sua irmã. Sua gravidez e seu parto do filho do Conde de Clermont chegaram 

bem a propósito para esconder o que teria lhe custado esforço demais para esconder. Essa 

princesa de Conti e seu cunhado viveram sempre com união, amizade e confiança. Ela foi 

razoável a respeito da Choin1, que o príncipe de Conti cortejou como os outros, e que não havia 

jeito de negligenciar.  

 

                                                           
1 Segundo Histoire pour tous disponível em: <http://www.histoire-pour-tous.fr/histoire-de-france/4757-

mademoiselle-de-choin-la-maintenon-du-grand-dauphin.html>, la Choin, se referia a companheira de Louis de 

Bourbon, filho de Louis XIV. Foi caricaturada por Saint-Simon: “la Choin” era “uma moça gorda e esmagada, 

grande demais, forte demais, bronzeada demais, muito fedorenta e de uma figura repugnante” (tradução nossa). E 

no entanto, foi apreciada pelo Rei e pela Sra. de Maintenon; permanecerá como uma bela e digna figura do século 

XVII. N.T. 
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Com o Sr. do Maine, só tinha o mais indispensável decoro; igualmente com a duquesa 

do Maine, aliás com pouco temor. O Príncipe de Conti sabia e sentia demais a esse respeito 

para não se permitir certa liberdade, que lhe era ainda mais doce sendo aplaudida.  

 

Por mais cortesão que ele fosse, era-lhe difícil deixar de tocar sempre no lugar sensível, 

e que, geralmente, não se ousava encarar, o rei, com quem nunca pôde se reconciliar, qualquer 

que fosse o trato, qualquer que fosse a humilhação, por mais arte, por mais perseverança que 

ele tivesse tão constantemente empregado, e foi desse ódio tão implacável que ele finalmente 

morreu, desesperado por não poder atingir o que quer que fosse, ainda menos o comando dos 

exércitos, e por ser o único príncipe sem cargo, sem governo, até mesmo sem regimento, 

enquanto os outros, e sobretudo os bastardos, disso tudo, estavam repletos.  

 

Cansado de tudo, procurou afogar seus desprazeres no vinho e em outros divertimentos 

que não eram mais para sua idade e para os quais seu corpo estava muito fraco e que os prazeres 

da sua juventude já tinham alterado. A gota o atacou. Assim, sem os prazeres e entregue às 

dores do corpo e do espírito, afundou, e para o cúmulo da amargura, viu um retorno glorioso e 

certo apenas para lamentá-lo.  

  

Viu-se que foi escolhido para comandar como chefe todas as diversas tropas da liga da 

Itália. Esse projeto, que nunca se concretizou realmente, nem em ideia subsistiu por muito 

tempo. Chamillart que, controlado demais, teimoso demais com luzes curtas demais, tinha o 

coração direto e francês, sempre ia para o bem tanto quanto o percebia, sentia a desordem dos 

negócios, as necessidades urgentes de Flandres, e usou dessa primeira volta forçada ao príncipe 

de Conti, na Itália, para levar a Sra. de Maintenon e, por ela, o rei, a sentir a necessidade de 

levantar o estado tão precário dessa fronteira e desse exército que a defendia, por esse mesmo 

príncipe cujo próprio nascimento cedia lugar a sua reputação. Finalmente, venceu e teve 

permissão de avisá-lo que tinha sido escolhido para comandar o exército de Flandres.  

 

Conti exultou de alegria; nunca tinha contado muito com a execução da liga da Itália, 

tinha visto seu projeto se esvanecer aos poucos. Não contava ser de mais nada, então se deixou 

levar pelas mais agradecidas esperanças. Porém não era mais tempo: sua saúde estava 

desesperante; ele o sentiu logo; e essa volta tardia só lhe fez sentir mais saudades da vida. 

Faleceu lentamente nos lamentos de ter sido levado à morte pela desgraça e de não poder ser 
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trazido de volta à vida por esse retorno inesperado do rei e pela abertura de uma brilhante 

carreira. 

 

Ele fora, ao contrário daqueles da sua hierarquia, extremamente bem-educado, era muito 

instruído. As desordens da sua vida só ofuscaram seus conhecimentos, sem apagá-los; não tinha 

deixado nem mesmo de ler frequentemente o necessário para mantê-los acordados.  

 

Escolheu o Padre de la Tour, general da Congregação do Oratório, para prepará-lo e 

ajudá-lo a morrer bem. Prezava tanto a vida e tinha acabado de ser tão fortemente ligado a ela, 

que precisou da maior coragem; durante três meses, a multidão encheu toda sua casa, e a massa 

do povo, a praça em frente. Das igrejas ecoavam os votos de todos, dos mais obscuros bem 

como dos mais conhecidos, e aconteceu, várias vezes, que criados das princesas sua esposa e 

suas filhas fossem de igreja em igreja da parte delas, para mandar rezar missas e de encontrarem 

todas elas já reservadas para ele. Nada de tão lisonjeador aconteceu com ninguém; na corte, na 

cidade, informavam-se sem parar sobre a sua saúde. Os transeuntes se perguntavam nas ruas. 

Eram parados, nas portas e nas lojas, onde indagavam a todos.  

 

Enquanto durou, uma melhoria permitiu respirar, mais do que devolver a esperança, o 

divertiram com todas as curiosidades que se podiam; ele aceitava, mas não cessava de ver o 

Padre de La Tour e de pensar nele. O Duque de Bourgogne foi visitá-lo e o viu sozinho 

longamente. Sentiu-se muito sensibilizado. Porém o mal redobrou e tornou-se urgente. Recebeu 

mais de uma vez os sacramentos com os maiores sentimentos.  

 

Aconteceu uma vez que Sua Alteza, indo para a ópera, passou de um lado do rio junto 

ao Louvre, enquanto, no mesmo momento, o santo sacramento era levado, em frente, do outro 

lado, ao Príncipe de Conti. A Duquesa de Bourgogne sentiu o contraste; ficou ultrajada e, 

entrando no camarim o disse à Duquesa do Lude. Paris e a corte ficaram indignados. A Srta. de 

Melun, a qual a Senhora Princesa de Conti primeiro, e, em seguida a Duquesa tinham colocado 

na familiaridade de Sua Alteza, ajudada pela Sra. d’Espinoy, sua cunhada, foi a única que ousou 

lhe prestar o serviço de mostrar o mau efeito de uma ópera tão inapropriada, e de aconselhar de 

consertar o escândalo com uma visita a esse príncipe, na casa do qual ele não tinha imaginado 

ir. Acreditou nela, sua visita foi curta. 
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Ela foi seguida por outra, dos seus filhos. Fazia tempo que a Princesa passava suas noites 

lá. O Príncipe não estava em estado de vê-lo; o Duque manteve algum tipo de decoro, sobretudo 

nos últimos dias; o Sr. do Maine muito pouco; o Príncipe de Conti sempre vira alguns amigos, 

à noite emocionado pela afeição pública, via o relatório de todos que tinham vindo. 

 

Chegando ao fim, ele não quis ver mais ninguém, nem as princesas, e só aguentou o 

mais necessário para seu serviço, o Padre de La Tour, Sr. Fleury, que tinha sido seu preceptor, 

desde então o subpreceptor dos filhos da França, que se imortalizou pela sua admirável História 

eclesiástica, e duas ou três pessoas de bem. Conservou toda sua presença de espírito até o último 

momento, e aproveitou disso. Morreu no meio deles, na sua poltrona, nos maiores sentimentos 

de piedade, dos quais ouvi contar ao Padre de La Tour coisas admiráveis. 

 

Os lamentos foram amargos e universais. Sua memória ainda é querida. Mas digamos 

tudo: talvez ele tenha ganhado pela sua desgraça. A firmeza de espírito cedia nele à do coração: 

foi muito grande pela esperança; talvez tivesse sido tímido no comando de um exército, mais 

ainda aparentemente no conselho do rei, se tivesse entrado lá.  

 

O rei se sentiu muito aliviado, a Sra. de Maintenon também, o Duque infinitamente 

mais; para o Sr. do Maine, foi uma libertação, e para Sr. de Vendôme, um alívio, no ponto em 

que começava a perceber que sua queda era possível; Sua Alteza soube da sua morte em 

Meudon, de saída para a caça. Não transpareceu nele a menor alteração.  

 

A princesa d’Harcourt 

 

Vida e caráter da princesa d’Harcourt 

Essa princesa foi uma espécie de personagem que é bom apresentar, para trazer ao 

conhecimento, mais particularmente, uma corte que não deixava de receber tal pessoa. Ela fora 

muito bonita e galante; apesar de não ser velha, as graças e a beleza se tornaram uma roseira 

brava. Assim, era uma grande e gorda criatura, muito enérgica, cor de sopa de leite, com lábios 

espessos e feios, e cabelos feito uma palha, soltos e largados, como toda a sua roupa. Suja, 

encardida, sempre causando intriga, teimando, provocando, sempre brigando e baixa como a 

grama, ou em cima do arco-íris, dependendo da pessoa com quem se relacionava. Era uma fúria 

loura, e além disso uma harpia; tinha disso o desaforo, a ruindade, a trapaça e a violência; tinha 
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disso a avareza e a avidez; tinha ainda, a gula e a prontidão em se aliviar, e deixava em desespero 

àqueles na casa dos quais ia jantar, porque não se privava de satisfazer suas necessidades ao 

sair da mesa, pois de maneira frequente não tinha nem tempo de alcançar as comodidades  

sujando o caminho com um abominável rastro, o que inúmeras vezes fez os domésticos da Sra. 

do Maine e do Sr. Delfim1 mandá-la ao diabo.  Não se constrangia nem um pouco, levantava 

suas saias e seguia seu caminho, e voltava dizendo que tinha se sentido mal: estava-se 

acostumados com isso.  

 

Em negócios, fazia de tudo e para qualquer um, e corria tanto para cem francos quanto 

para cem mil; os controladores gerais não se livravam dela facilmente; e, o quanto ela podia, 

enganava os negociantes para conseguir mais dinheiro. Sua ousadia para roubar no jogo era 

inconcebível, e isso, abertamente. Era pega, injuriava e embolsava; e como nunca era diferente, 

olhavam-na como uma megera com quem não queriam se comprometer, e, isso, em pleno salão 

de Marly, no lansquenete2, na presença do Duque e da Duquesa de Bourgogne. Em outros jogos, 

como o hombre,3 etc..., evitavam-na, mas nem sempre era possível; e como roubava também 

nesses jogos o quanto podia, não deixava de dizer, no final das partidas, que devolvia o que 

podia ter sido jogo errado da sua parte e pedia também que lhe devolvessem, e se assegurava 

disso sem que pudessem lhe responder. É que ela era grande devota de profissão e, assim, 

contava colocar sua consciência em segurança, pois, dizia ela, no jogo sempre há alguns 

equívocos. Ia em todas as devoções e comungava incessantemente, de forma muito ordinária 

após ter jogado até quatro horas da manhã.  

 

Um dia de grande festa em Fontainebleau, em que o marechal de Villeroy estava 

aquartelado, ela foi ver a marechala de Villeroy entre as Vésperas e a Saudação. Com malícia, 

a marechala lhe propôs jogar, para fazê-la perder a Saudação. A outra se defendeu disso, e disse 

por fim que a Sra. de Maintenon ia à Saudação. A marechala insiste, e diz que isso era muito 

                                                           
1 Optou-se por traduzir aqui “Sr. Delfim” ao invés de “Sr. o Grande”, pois segundo pesquisas, não se trata aqui de 

um nome propriamente dito, mas de uma distinção entre os filhos do rei, designando-se com “Grand” o filho 

primogênito do mesmo, Louis de France (1661-1711), “Le Grand Dauphin”, futuro rei Louis XV. N.T.  
2 O Lansquenete era um jogo de carta que se jogou principalmente sob o reino de Louis XIII e Louis XIV e no 

início do reino de Louis XV. Enquanto jogo de azar, conheceu muitas proibições mas que sempre foram 

contornadas (tradução nossa – disponível em http://academiedesjeux.jeuxsoc.fr/lansquenet.htm). N.T. 
3 O jogo do Hombre, de origem espanhola, foi jogado principalmente na França durante toda a metade do século 

XVII e início do século XVIII. Ele é provavelmente um dos primeiros jogos de leilão conhecido dos jogos de carta 

(tradução nossa - disponível em <http://academiedesjeux.jeuxsoc.fr/hombre.htm>). 

Considerando que se trata de um jogo de origem espanhola e que, aparentemente, mantiveram na língua francesa 

o termo original, optou-se por mantê-lo também na tradução. N.T. 

http://academiedesjeux.jeuxsoc.fr/lansquenet.htm
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engraçado, até parece que a Sra. de Maintenon podia ver e observar os que estariam ou não 

estariam na capela. Lá estavam elas jogando. Na saída da Saudação, a Sra. de Maintenon, que 

praticamente não ia a lugar nenhum, resolveu visitar a marechala de Villeroy, em frente ao 

apartamento da qual ia passar. Abriram a porta e anunciaram-na; foi um choque para a princesa 

d’Harcourt. “Estou perdida, gritou a princesa com toda a sua força, pois não conseguia se 

segurar; ela vai me ver jogando ao invés de estar na Saudação,” deixa cair suas cartas e si mesma 

na sua poltrona, completamente transtornada. A marechala ria de chorar de uma aventura tão 

completa. A Sra. de Maintenon entra lentamente e as encontra nesse estado com cinco ou seis 

pessoas. A marechala de Villeroy, com um espírito infinito, disse-lhe que com a honra que ela 

lhe fizera, causava uma grande desordem; e lhe mostra a princesa d’Harcourt em desespero. A 

Sra. de Maintenon sorriu com uma majestosa bondade e dirigindo-se a princesa d’Harcourt: 

“Senhora, disse, é dessa forma que você vai à Saudação hoje?” Nisso, a princesa sai como uma 

fúria da sua espécie de desmaio; disse que estavam aprontando com ela, que aparentemente a 

marechala de Villeroy suspeitava da visita da Sra. de Maintenon, e foi por isso que ela a 

assediou para jogar e lhe fazer perder a Saudação. “Assediada! respondeu a marechala, eu achei 

que eu não poderia recebê-la melhor do que lhe propondo um jogo; é verdade que você esteve, 

um momento, na decepção de não ser vista na Saudação, mas o gosto venceu. Pronto, senhora, 

se dirigindo à Sra. de Maintenon, aqui está todo o meu crime,” e todos riram, mais alto que 

antes. A Sra. de Maintenon, para fazer cessar a briga, quis que continuassem a jogar; a princesa 

d’Harcourt, sem parar de resmungar, e ainda em desespero, não sabia o que fazia, e a fúria 

redobrava seus erros. Enfim, foi uma farsa que divertiu toda a corte por vários dias, pois essa 

bela princesa era também temida, odiada e desprezada. 

 

O Duque e a Duquesa de Bourgogne lhe faziam travessuras contínuas. Um dia, eles 

colocaram bombinhas ao longo de todo o caminho que, do Castelo de Marly, seguia em direção 

ao local onde ela se alojava. Ela temia tudo horrivelmente. Enviaram dois carregadores de 

cadeiras para se apresentar à porta quando quis ir embora. Quando estava chegando ao meio do 

caminho, todo o salão estava na porta para ver o espetáculo; as bombinhas começaram a 

disparar, ela gritou misericórdia, e os carregadores a colocaram no chão e fugiram. Debatia-se 

na cadeira, com uma raiva de derrubá-la, e gritava feito um demônio. A companhia acorreu para 

se dar o prazer mais de perto e ouvi-la injuriar todos que se aproximavam, começando pelo 

Duque e a Duquesa de Bourgogne. Outra vez, esse príncipe acomodou uma bombinha debaixo 



70 
 

da sua poltrona, no salão em que ela jogava piquete. Quando ele ia colocar fogo, alguma alma 

caridosa avisou que essa bombinha a estropiaria, e o impediu.  

 

Algumas vezes eles faziam entrar cerca de vinte suíços com tambores no seu quarto, 

que a acordavam no seu primeiro sono com esse estrondo. Outra vez, e essas cenas sempre 

aconteciam em Marly, esperaram até bem tarde, até que estivesse deitada e dormindo. Nessa 

viagem, estava alojada dentro do castelo, suficientemente perto do capitão dos guardas 

aquartelados que era, então, o Sr. marechal de Lorges. Tinha nevado muito e gelava; a Duquesa 

de Bourgogne e seus seguidores pegaram neve no terraço que está em torno do alto do salão, e 

no mesmo nível dos aposentos altos, para se abastecer melhor, acordaram os criados do 

marechal, que não deixaram faltar pelotas; em seguida, com uma chave-mestra e velas, se 

infiltram suavemente no quarto da princesa d’Harcourt, e, puxando repentinamente as cortinas, 

cobrem-na com um monte de pelotas de neve. Essa imunda criatura na cama, acordada no susto, 

crispada e ensopada de neve nas orelhas e por todos os lados, descabelada, gritando loucamente, 

remexendo-se feito uma enguia, sem saber aonde se enfiar, foi um espetáculo que os divertiu 

durante mais de meia hora, de modo que a ninfa nadava em sua cama, de onde a água, 

escorrendo por todos os lados, inundava o quarto. Era o suficiente para poder matá-la. No dia 

seguinte estava amuada; zombaram mais ainda dela.  

 

Esses amuos lhe aconteciam às vezes, ou quando as brincadeiras eram fortes demais, ou 

quando o Sr. Delfim a tinha maltratado. Ele considerava, com razão, que uma pessoa que tinha 

o nome Lorraine não podia se fazer de palhaça; e como ele era brutal, ele lhe dizia algumas 

vezes no meio da mesa os piores horrores e a princesa d’Harcourt começava a chorar, logo 

ficava enfurecida e amuada. A Duquesa de Bourgogne fazia de conta de estar amuada também 

e se divertia com isso. A outra não aguentava por muito tempo, vinha rastejando nas 

recriminações, que não tinha mais bondades para com ela, e chegava até mesmo a chorar, pedir 

desculpas por ter ficado amuada, e implorar para que não cessassem de brincar com ela. Quando 

a tinham acossado o suficiente, a Duquesa de Bourgogne se deixava tocar; era para lhe aprontar 

uma pior do que antes; para o rei e a Sra. de Maintenon, tudo era bom na Sra. de Bourgogne, e 

a Princesa d’Harcourt não tinha recursos; nem ousava cobrar de nenhuma daquelas que 

ajudavam a atormentá-la, mas, não teria sido mesmo bom aborrecê-la.  
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Pagava mal ou nem pagava seus domésticos que, um belo dia, concertados, a pararam 

na ponte Nova. O cocheiro desceu e os lacaios vieram lhe dizer algumas palavras novas à sua 

portinhola. Seu escudeiro e sua criada abriram-na, e todos juntos foram embora e a deixaram 

entregue à sua própria sorte. Começou a arengar com o que se tinha juntado ali de canalhas e 

teve a sorte de encontrar um cocheiro de aluguel, que subiu na sua cadeira e a levou a sua casa. 

Outra vez, a Sra. de Saint-Simon, voltando em sua cadeira da missa nos Récollets, em 

Versalhes, encontrou a princesa d’Harcourt, a pé na rua, sozinha, em vestido de gala, segurando 

a cauda nos seus braços. A Sra. de Saint-Simon parou e lhe ofereceu ajuda: é porque todos os 

seus domésticos a abandonaram e lhe fizeram o segundo capítulo da ponte Nova, e quando eles 

desertaram na rua, aqueles que ficaram em sua casa foram embora; ela batia neles, era forte e 

violenta, e trocava de doméstico todos os dias.  

 

Pegou, entre outros, uma criada forte e robusta, em quem, nos primeiros dias, distribuiu 

muitos tapas e bofetadas. A criada não disse nada, e como não lhe deviam nada, empregada há 

apenas cinco ou seis dias, ela avisou aos outros, de quem soube o como era a casa, e em uma 

manhã em que estava sozinha no quarto da princesa d’Harcourt, e que já tinha deixado suas 

trouxas fora da casa1, fecha a porta por dentro sem que ela percebesse; responde ao ponto de 

apanhar, como já tinha apanhado, e na primeira bofetada, pula sobre a princesa d’Harcourt, lhe 

dá cem bofetadas e outros tantos socos e pontapés, a derruba, a golpeia da cabeça aos pés, e 

quando bateu nela bem à vontade e ao seu prazer, a deixa no chão toda rasgada e descabelada, 

urrando feito louca, abre a porta, a fecha por fora dando duas voltas, vai até a escada e sai da 

casa.  

 

Todos os dias eram combates e aventuras novas. Suas vizinhas em Marly diziam que 

não podiam dormir todas as noites por causa da barulheira, e eu me lembro que após uma dessas 

cenas, todos iam ver o quarto da duquesa de Villeroy e o da Sra. d’Espinoy, que tinham 

colocado suas camas bem no meio, e que contavam suas vigílias a todo mundo. Tal era essa 

favorita da Sra. de Maintenon, tão insolente e insuportável para todos, e que, apesar disso, para 

o que a concernia, tinha todos os favores e preferência, e que, no que diz respeito às finanças e 

aos filhos de família e outras pessoas que arruinou, ganhara tesouros e era temida e poupada 

até pelas princesas e pelos ministros. Voltemos à seriedade. 

                                                           
1 Optou-se, aqui, por traduzir “elle avait envoyé son paquet dehors” por “tinha deixado suas trouxas fora de 

casa”; reformulou-se a frase para deixar mais claro o sentido do texto. Segundo Antoine Berman, trata-se de 

“clarificar” o texto. N.T. 
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Morte da princesa d’Harcourt 

A condessa d’Acigné, última dessa boa antiga casa da Bretagne por ela e pelo seu 

falecido marido, morreu muito idosa em Paris. O duque de Richelieu, seu genro, e que só tinha 

filhos da sua filha, a seguiu de muito perto, com oitenta e seis anos. Já falei dele em vários 

lugares para que o conheçam, bem como da princesa d’Harcourt, irmã da duquesa de Brancas, 

que morreu bem bruscamente em sua casa em Clermont, e pela qual ninguém lamentou.  

 

O Duque de Vendôme 

 

Duque de Vendôme, seus costumes, seu caráter, sua conduta 

 

A corte e Paris viram, nesse tempo, um espetáculo realmente prodigioso. O Sr. de 

Vendôme não tinha deixado a Itália, desde que tinha sucedido ao marechal de Villeroy após o 

caso de Cremona. Suas lutas, tais quais, os lugares que tinha tomado, a autoridade que tinha 

alcançado, a reputação que tinha usurpado, seus sucessos incompreensíveis no espírito e na 

vontade do rei, a certeza de seus apoios, tudo isso lhe deu o desejo de vir gozar na corte de uma 

situação tão brilhante, e que superava de muito longe tudo o que podia esperar. Mas antes de 

ver chegar um homem que vai ter um poder tão incrível, e que, até o momento, apenas 

mencionei, é bom apresentá-lo mais e até mesmo entrar nos detalhes que hão de surpreender e 

que o pintarão in natura.  

 

Era de tamanho comum para sua altura, meio gordo, mas vigoroso, forte e alerta; um 

rosto fortemente nobre e com ar altivo; graça natural na postura e na palavra; com muito espírito 

natural que nunca cultivou, uma enunciação fácil, calçada em uma ousadia natural, que se 

tornou, desde então, a audácia mais desenfreada; muito conhecimento do mundo, da corte, dos 

personagens sucessivos, e sob uma aparente incúria, um cuidado e uma habilidade contínua a 

se aproveitar disso de todas as maneiras; sobretudo, admirável cortesão e que soube tirar 

vantagem até dos seus maiores vícios, abrigado pela fraqueza do rei pelo seu nascimento: polido 

por arte, mas com uma escolha, uma medida avarenta, insolente em excesso assim que 

acreditasse poder ousá-lo impunemente e, ao mesmo tempo, familiar e popular com o comum 

por uma afeição que velava sua vaidade e o fazia ser amado do vulgar; no fundo, o orgulho em 

pessoa, e um orgulho que queria tudo, que devorava tudo. À medida que sua posição se elevava 
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e que seu favor aumentava, sua altivez, sua pouca discrição, sua obstinação levada à teimosia, 

tudo isso aumentou proporcionalmente, até tornar inútil para si qualquer tipo de opinião, e se 

tornar inacessível, salvo para um número muito pequeno de familiares e domésticos. A adulação 

e a admiração, finalmente a adoração, foram o único canal pelo qual fosse possível se aproximar 

desse semideus, que sustentava teses ineptas sem que ninguém ousasse sequer desaprovar e 

muito menos contradizer.  

 

Conheceu e abusou mais do que ninguém da baixeza do francês. Pouco a pouco 

acostumou os subalternos, e de um ao outro, todo o seu exército, a chamá-lo unicamente por 

Vossa Alteza. Essa gangrena, rapidamente, alcançou até os tenentes generais e as pessoas mais 

distintas, das quais nenhuma, como carneiros ao exemplo uns dos outros, nunca mais ousou lhe 

falar de outra maneira, e o uso tendo se tornado um direito, teriam arriscado o insulto, caso 

algum deles tivesse se atrevido a lhe falar de outra maneira. 

 

O que é prodigioso para quem conheceu o rei, galante com as damas em uma tão longa 

parte da sua vida, devoto na outra, frequentemente com incômodo para outrem, e em todas essas 

duas partes da sua vida cheio de um justo, porém de um singular horror por todos os habitantes 

de Sodoma, e até a menor suspeita desse vício, Sr. Vendôme foi, mais que ninguém, sujamente 

mergulhado nisso durante toda sua vida, e tão publicamente, que ele mesmo não tinha mais pejo 

do que se tratasse da mais leve e da mais ordinária galanteria, sem que o rei, que sempre o 

soube, nunca  tivesse considerado isso ruim, nem ficasse insatisfeito com ele. Esse escândalo o 

seguiu toda sua vida na corte, em Anet, nos exércitos. Seus domésticos e oficiais subalternos 

sempre satisfizeram esse horrível gosto, eram conhecidos como tais, e como tais eram 

cortejados pelos íntimos do Sr. Vendôme e pelos que queriam aproximar-se dele. Vimos com 

qual audacioso atrevimento ele fez publicamente o grande remédio1, por duas vezes se despediu 

para ir fazê-lo, o que foi o primeiro a ousar, e o que fez com que sua saúde se tornasse a notícia 

da corte, e com que baixeza ela, ali, entrou, a exemplo do rei, que não teria perdoado a um filho 

da França o que tolerou com uma fraqueza tão estranha e tão pronunciada por Vendôme. 

 

Sua preguiça chegava a tal ponto que não se podia conceber. Pensou em ser sequestrado 

mais de uma vez por ter teimado ficar em um aposento mais agradável, porém muito afastado, 

                                                           
1 Optou-se por manter o “grande remédio” como uso do termo vernáculo à época. O procedimento faz referência 

à “lavagem intestinal” ou “hidrocolonterapia” – termo técnico médico segundo 

http://www.infoescola.com/medicina/lavagem-intestinal/. N.T. 

http://www.infoescola.com/medicina/lavagem-intestinal/
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e ter arriscado o sucesso de suas campanhas, até dar vantagens consideráveis ao inimigo, por 

não conseguir se resolver a deixar um acampamento onde considerava estar bem alojado. No 

exército, via pouco por si mesmo, confiava em seus íntimos nos quais, muito frequentemente, 

nem acreditava. Seu dia, do qual não podia perturbar a ordem usual, não lhe permitia fazer de 

outra forma. Sua sujeira era extrema, se vangloriava disso; os tolos o consideravam um homem 

simples. Era cheio de cães e cadelas na sua cama que, ali, procriavam seus pequenos ao seu 

lado. Ele mesmo não se abstinha de nada em sua cama. Uma de suas teses era que todo mundo 

fazia o mesmo, mas não tinha a boa-fé de admiti-lo assim como ele. Um dia, sustentou isso para 

a Sra. Princesa de Conti, a pessoa mais limpa do mundo e mais rebuscada na sua limpeza. 

 

No exército, se levantava bem tarde, sentava em sua cadeira de retrete e, ali, fazia suas 

cartas e dava suas ordens da manhã. Quem lidava com ele, isto é, os oficiais generais e as 

pessoas ilustres, para esses, era o momento de falar com ele. Ele tinha acostumado o exército 

com essa infâmia. Lá, tomava o desjejum copiosamente, e, frequentemente, com dois ou três 

íntimos, defecava na mesma proporção, seja comendo, seja ouvindo ou dando suas ordens, e 

com a sala sempre cheia de espectadores em pé. É preciso passar esses detalhes vergonhosos 

para conhecê-lo bem. Defecava muito; quando a bacia estava cheia de transbordar, tiravam-na 

e passavam-na debaixo do nariz de toda a companhia para ir esvaziá-la, e, frequentemente, mais 

de uma vez. Nos dias de barba, a mesma bacia na qual ele acabava de se aliviar servia para lhe 

fazer a barba. Era uma simplicidade de costumes, segundo ele, digna dos primeiros romanos, e 

que condenava toda a pompa e o supérfluo dos outros. Quando tudo isso acabava, se vestia e 

apostava alto no piquete ou no hombre, ou se era preciso, impreterivelmente, montar a cavalo 

para alguma coisa, essa era a hora. A ordem dada na sua volta, tudo tinha terminado na sua 

casa. Jantava amplamente com seus íntimos; era um grande comedor, de uma gula 

extraordinária, não sabia avaliar nenhum prato, adorava peixe, e mais ainda aquele passado e, 

frequentemente, mais o fedorento do que o bom. A mesa se prolongava em teses, em disputas, 

e além de tudo, lisonja, elogios, homenagens o dia todo e por todos os lados.   

 

 Ele não teria perdoado a menor crítica de ninguém. Queria ser o primeiro capitão do 

seu século, e falava indecentemente do príncipe Eugène e de todos os outros. A menor 

contradição teria sido um crime. O soldado e o baixo oficial o adoravam pela sua familiaridade 

com eles, e a licença que tolerava para ganhar seus corações, que compensava com sua altivez 

sem medida com tudo o que era elevado em hierarquia ou em nascimento. Tratava 
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aproximadamente igual o que havia de maior na Itália, que lidava tão frequentemente com ele. 

Foi o que fez a fortuna do famoso Alberoni. 

 

Alberoni; começo da sua fortuna 

O duque de Parme teve que tratar com Sr. de Vendôme; lhe enviou o bispo de Parma, 

que se surpreendeu ao ser recebido por Sr. de Vendôme em sua cadeira de retrete, e mais ainda 

de vê-lo se levantar no meio da conferência e limpar a bunda na sua frente. Ficou tão indignado 

que, todavia, sem dizer palavra, retornou à Parma sem terminar o que o tinha levado, e declarou 

ao seu mestre que não voltaria lá em toda sua vida após o que lhe tinha acontecido. Alberoni 

era um filho de jardineiro que, acreditando ter espírito, vestia um colarinho, sob uma figura de 

abade, para alcançar o que seu avental de tela não lhe daria acesso.  

 

Era um palhaço; agradou ao Sr. de Parma como um baixo doméstico com o qual a gente 

se diverte; e, se divertindo com ele, encontrou algum espírito, e que poderia não ser tão incapaz 

em negócios. Não acreditou que a cadeira de retrete do Sr. de Vendôme precisasse de um outro 

enviado, o encarregou de ir continuar e terminar o que o bispo de Parma tinha deixado para ser 

finalizado.  

 

Alberoni que não tinha orgulho a preservar e que sabia muito bem quem era Vendôme, 

resolveu lhe agradar a qualquer preço que fosse, para alcançar seus objetivos conforme o desejo 

do seu mestre e, assim, se aproximar dele. Então, tratou com o Sr. de Vendôme em sua cadeira 

de retrete, alegrou seu negócio com piadas, que fizeram rir mais ainda o general, que tinha 

preparado com muitas lisonjas e homenagens. Vendôme fez o mesmo com ele, assim como 

tinha feito com o Bispo, limpou a bunda na sua frente. Vendo isso, Alberoni se exclama: O culo 

di angelo!... e correu para beijá-lo. Nada fez avançar tão bem seus negócios quanto essa infame 

palhaçada. O Sr. de Parma que, na sua posição, tinha mais de uma coisa a tratar com Sr. de 

Vendôme, vendo o quanto Alberoni tinha favoravelmente começado, se servia sempre dele; e, 

buscando, por todos os meios, agradar os principais domésticos, se familiarizar com todos, 

prolongava suas viagens. Fez, para o Sr. de Vendôme que gostava de todos os pratos 

extraordinários, sopas de queijo e outros ensopados estranhos que ele achou excelentes. Quis 

que Alberoni comesse com ele, e dessa forma, ficaram tão bem que, esperando maior fortuna 

em uma casa de boêmias e fantasias do que na corte do seu mestre, onde se encontrava num 

escalão baixo demais, manobrou de maneira a mudar de mestre, fazendo acreditar ao Sr. de 
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Vendôme que a admiração e o apego que tinha concebido por ele o faziam sacrificar tudo o que 

podia esperar de fortuna em Parma, assim, trocou de mestre; e logo depois, sem cessar com seu 

trabalho de bufão e de preparador de sopas e ensopados esquisitos, colocou o nariz nas cartas 

do Sr. de Vendôme, alcançou  sua intenção, se tornou seu principal secretário, e aquele em 

quem ele confiava tudo o que tinha de mais particular e secreto. Isso desagradou fortemente aos 

outros. A inveja chegou a um tal ponto que, tendo brigado em uma marcha, Magnani correu 

mil passos atrás dele dando-lhe pauladas à vista de todo o exército. Sr. de Vendôme achou ruim, 

mas sem mais; e Alberoni, que não era homem de largar de mão por tão pouca coisa e rumo a 

um tão belo caminho, fez com isso um mérito junto ao seu mestre que, gostando dele cada vez 

mais e confiando-lhe tudo, fez com que participasse de todas as suas diversões no nível de um 

amigo de confiança, mais do que de um doméstico, o qual seus íntimos, mesmos os mais 

graduados do seu exército, cortejaram. 

 

Viagem triunfante de Vendôme na corte 

Vimos o que o nascimento do Sr. de Vendôme pôde sobre o rei; os benefícios que soube 

tirar por meio do Sr. do Maine e da Sra. de Maintenon, sempre subindo; de que maneira ganhou 

Chamillart; e o interesse que Vaudémont e suas habilidosas sobrinhas encontraram ao se juntar 

a ele. Bem, desde sempre, com Sua Alteza, pela caça e por outros lugares da antiga juventude, 

até ser no interior dessa corte o êmulo do príncipe de Conti; essa emulação agradou ao rei, que 

odiava o príncipe e que, antes de tudo que acabamos de ver, tinha tomado gosto e distinção por 

Vendôme, que o tinha lisonjeado pelo seu gosto pela caça, pelo campo, pela sua assiduidade 

perto dele, e sobretudo pela aversão por Paris, aonde não ia nunca. Vimos sua arte e sua audácia 

ao entreter o rei de projetos, de pequenos combates um pouco adornados, de verdadeiros 

combates duvidosos dados como decisivos, com uma ousadia à prova de qualquer contestação, 

resumidamente, de correspondências contínuas pelas quais o rei não se incomodava em ser 

iludido e em se persuadir de tudo o que Vendôme queria, apoiado e exaltado tão solidamente 

no mais interior dos gabinetes e contradito por ninguém, com as precauções que vimos que 

tinha tomado com as cartas da Itália, e o silêncio profundo, exceto para exaltá-lo, que seu peso 

e seu favor imprimiram ao seu exército.   

 

A situação em que se encontrava e a ausência do príncipe Eugène, que estava em Viena, 

lhe pareceu uma conjuntura favorável para ir colher os frutos dos seus trabalhos. Teve 

permissão para dar uma volta na corte e deixar seu exército sob as ordens de Médavy, o mais 
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antigo general de divisão, pois a política de Vaudémont ou o orgulho de não comandar pela 

ausência de outro, o fez reconhecer o serviço prestado por Médavy. 

 

Vendôme chegou diretamente em Marly, onde estávamos no dia 12 de fevereiro. Foi 

um rumor assustador: os ajudantes de cozinha, os carregadores de cadeiras, todos os criados da 

corte deixaram tudo para rodear sua cadeira de transporte. Mal tinha subido para o seu quarto, 

todos correram para lá. Os príncipes de sangue, tão incomodados com sua preferência sobre 

eles em servir e em várias outras coisas, chegaram lá primeiro. Podemos julgar se os dois 

bastardos se fizeram esperar. Os ministros apressaram-se para lá, todos os cortesãos e de tal 

maneira, que restaram no salão apenas as damas: Sr. de Beauvilliers estava em Vaucresson; e 

eu, permaneci espectador e não fui adorar o ídolo.  

 

O rei e Sua Alteza mandaram buscá-lo. Assim que ele pôde estar vestido no meio dessa 

multidão, foi ao salão, levado por ela, mais do que rodeado. Sua Alteza fez a música parar onde 

ele estava para abraçá-lo. O rei, que estava na casa da Sra. de Maintenon, trabalhando com 

Chamillart, mandou buscá-lo de novo, e saiu do pequeno quarto onde trabalhava para o grande 

gabinete à sua frente, beijou-o diversas vezes, ficou ali algum tempo, e disse-lhe que o veria à 

vontade no dia seguinte, de fato o entreteve na casa da Sra. de Maintenon mais de duas horas. 

 

Chamillart, com a justificativa de trabalhar mais em repouso no Pavilhão da Lagoa, lhe 

deu durante dois dias uma festa maravilhosa. Ao seu exemplo, Pontchartrain, Torcy e os 

senhores mais ilustres da corte, acreditaram que era bom fazer o mesmo. Cada um quis aparecer; 

Vendôme retido e requisitado de todas as partes não bastou. Afanavam-se para dar-lhe festas, 

afanavam-se para serem convidados. Nenhum triunfo igualou o seu; cada passo que dava 

ocasionava-lhe um novo. Não é se dizer demais que tudo desapareceu da sua frente, príncipe 

de sangue, ministros e os maiores senhores, ou somente apareceu para fazê-lo estourar bem 

longe acima deles, e que o rei só aparentou permanecer rei apenas para elevá-lo ainda mais. 

 

O povo se juntou a ele em Versalhes e em Paris, onde quis gozar de um entusiasmo tão 

estranho, sob o pretexto de ir à Ópera. Foi acompanhado pelas ruas com aclamações; ele foi 

exibido; tudo foi reservado na Ópera com antecedência; sufocava-se em toda parte, e os lugares 

foram duplicados como nas primeiras representações. 
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Vendôme, que recebia todas essas homenagens com uma extrema facilidade, no entanto, 

estava interiormente surpreso de uma loucura tão universal. Por mais curta que tivesse resolvido 

fazer sua estadia, temia que este entusiasmo não pudesse durar. Para se fazer mais raro, pediu 

ao rei permissão para ir a Anet, entre um Marly e outro, e só ficou dois dias em Versalhes, que 

ainda cortou por uma noite em Meudon, com a qual quis gratificar Sua Alteza. Vendôme mal 

chegou em Anet, com pouca gente escolhida, que, de um a outro, a corte ficou deserta, e o 

castelo e vilarejo de Anet lotados até o teto. Sua Alteza foi caçar junto aos príncipes de sangue 

e ministros; foi uma moda pela qual cada um se entusiasmou. Inflado com uma recepção tão 

prodigiosa e intensa, ele tratou em Anet com toda essa multidão de cortesãos e foi tal a baixeza, 

que todos aguentaram sem se queixar como algo tolerável no campo e que ninguém deixou de 

ir correndo para lá. O rei, tão ofendido por ser abandonado em qualquer circunstância, gostava 

da solidão de Versalhes trocado por Anet, e perguntava para uns se eles foram, para outros 

quando iriam. 

 

Tudo mostrava deliberadamente que se decidira elevar Vendôme à categoria de herói; 

ele o sentiu, quis aproveitar-se disso. Renovou suas pretensões em comandar os marechais da 

França; era erigido em Deus Marte, como recusar-lhe isso? 

 

Patente de marechal-general dada et recusada por Vendôme 

A patente de marechal-general lhe foi então confidencialmente concedida e feita tal 

como aquela de M. de Turenne, desde a qual não se tinha mais visto igual. Não era de interesse 

nem do Vendôme e nem do Sr. do Maine. A patente só foi ofertada para salvar o que o rei nunca 

quis; ela só foi aceita por falta de algo melhor e para se legitimar o nascimento. Vendôme propôs 

então que esse motivo fosse ali inserido, mais do que na patente do Sr. de Turenne. Não sei por 

onde o marechal de Villeroy ficou sabendo, mas ele o soube em tempo de fazer seus protestos 

ao rei. No momento, ainda estavam conforme o seu gosto; o marechal estava em grande 

vantagem, venceu e foi declarado ao Sr. de Vendôme que nada seria acrescentado à sua patente, 

idêntica em tudo à patente do M. de Turenne. Abespinhou-se e rejeitou a patente. A recusa foi 

singularmente audaciosa; mas sabia com quem estava lidando e conhecia a força dos seus 

apoios. Tinha sido obstinadamente recusado de comandar aqueles dentre os marechais da 

França que somente o eram desde que comandava os exércitos; não obedeceu às ordens 

reiteradas do rei, o que Tessé sempre o fizera lembrar, que só conseguiu burlar por uma 

voluntária habilidade; dali à patente que lhe foi oferecida para comandar a todos, havia mais 



79 
 

distância para alcançar a patente que lhe ofereciam do que aquela que ele pretendia. Veremos 

nesse mesmo ano que não se enganou. 

 

Seu irmão, embora mediocramente bem com ele, o fez buscar em Anet para ser 

recolocado nas suas funções. Vendôme ofereceu de apresentá-lo ao rei e de lhe dar uma pensão 

de dez mil escudos; mas o insolente e grande prior não quis nada menos do que voltar a 

comandar um exército na Itália e, no entanto, pôs fim a sua viagem em Anet muito desapontado 

e recusou tudo e, quando seu irmão retornou à corte, voltou enfurecido para Clichy.  

 

Morte do duque de Vendôme 

Vendôme triunfava na Espanha, não dos inimigos dessa coroa, mas dos espanhóis e dos 

nossos infortúnios. Na sua idade e na dos que nós lamentávamos, ele acreditava ter sido 

expatriado pelo resto da sua vida. Suas mortes lhe fizeram alcançar as mais lisonjeiras 

esperanças de retornar a deleitar-se em nossa corte e de voltar a ser um personagem que nela 

faria novamente com que contassem com ele. A Alteza fora um fruto tão ligeiro quanto 

delicioso de uma surpreendente liberação; a assimilação aos don Juan foi uma outra sucessão 

de acontecimentos que acabou de embriagá-lo com as lágrimas da França, onde, elevado nesse 

novo pedestal, projetava vir se mostrar como príncipe de sangue puro pelo seu título de ter feito 

a Espanha se desesperar. Sua preguiça, sua liberdade de vida, suas luxúrias tinham prolongado 

sua estadia na fronteira, onde se encontrava mais cômodo para satisfazer todos os seus gostos 

do que em Madrid, onde, apesar de não se restringir nem um pouco, não podia evitar qualquer 

tipo de obrigação de representação e de se apresentar na corte. Chegou lá para receber as 

profusões interessadas do poder absoluto da princesa dos Ursins; mas, como eu observei, seu 

propósito se limitava à Alteza comum e ao logro, ao invés do efeito bem estabelecido dos 

tratamentos dos dois don Juan que ela lhe fizera dar. Então, ela se apressou para expedir com 

ele o que para o militar necessitava da sua presença, e para enviá-lo imediatamente de volta 

para a fronteira. Ele mesmo, cheio de distinções onde não ousaria pretendê-las, embaraçado 

pela solidão na qual o deixava o extremo despeito dos grandes e dos senhores por sua súbita 

humilhação em relação a ele, e chamado de volta aos seus aposentos pela sua preguiça e seus 

infames prazeres, com muita satisfação, prontamente retornou. Não havia nada para se fazer. 

Os austríacos, surpresos e enfraquecidos pela partida dos ingleses, se encontravam bem 

afastados da ofensiva; e Vendôme, nadando nos encantos do seu novo destino, só pensava em 
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desfrutar dele em uma ociosidade profunda, sob o pretexto de que nem tudo estava pronto para 

começar as operações.  

 

Para ganhar mais liberdade, se separou dos oficiais generais e se estabeleceu com dois 

ou três de seus mais íntimos e seus criados, que em todo lugar faziam a sua companhia mais 

querida, em Vignarez, um pequeno burgo quase abandonado e longe de tudo, na beira do mar, 

no reino de Valência, para comer peixe tanto quanto quisesse. Manteve sua palavra e se 

entregou alegremente a isso durante quase um mês. Ficou indisposto, acreditou-se facilmente 

que precisaria apenas de uma dieta, mas a doença aumentou tão subitamente e de uma forma 

tão estranha, depois de ter parecido bastante tempo não ser nada, que aqueles que estavam perto 

dele, em pequeno número, não duvidaram ser veneno e pediram socorro por todos os lados; 

mas a doença não quis esperar por eles; repentinamente redobrou de sintomas estranhos. Não 

pôde assinar um testamento que lhe foi apresentado, nem uma carta ao rei pela qual lhe pedia a 

volta do seu irmão à corte. Tudo que estava a sua volta fugiu e o abandonou, tanto que foi 

deixado nas mãos dos mais baixos criados, enquanto os outros saqueavam tudo e se 

aproveitavam ilicitamente e iam embora. Assim, passou os dois ou três últimos dias da sua vida 

sem padre, sem que fosse pelo menos questão de se falar nisso, sem outro socorro a não ser de 

um único cirurgião. Os três ou quatro criados que permaneceram perto dele, vendo-o na última 

extremidade, tomaram as poucas coisas que sobraram ao seu redor, e na falta de algo melhor, 

tiraram suas cobertas e o colchão que tinha debaixo dele. Gritou miseravelmente com eles para 

não o deixarem morrer nu sobre o seu colchão de palha, e não sei se obteve isso deles. Assim 

morreu, na sexta-feira, 10 de junho, o mais incrível dos homens, e para eu não dizer nada além 

disso após ter sido obrigado a falar tanto dele, o mais feliz até seus últimos dias. Tinha cinquenta 

e oito anos, sem que um favor tão prodigioso e tão cego pudesse fazer mais do que um herói de 

cabala de um capitão que foi um péssimo general, de um sujeito que se mostrou o mais 

pernicioso, e de um homem cujos vícios fizeram em todos os gêneros a vergonha da 

humanidade. Sua morte devolveu a vida e a alegria à Espanha inteira. 

 

Aguilar, o amigo do Duque de Noailles, regressou do exílio para servir sob o seu 

comando, e foi fortemente acusado de tê-lo envenenado, mas não se deu ao trabalho de se 

defender, do mesmo modo que não se deram ao trabalho de investigar. A Princesa dos Ursins, 

que pela sua particular grandeza soube tão bem aproveitar da vida dele, não aproveitou menos 

da sua morte. Sentiu sua libertação de um novo dom Juan à frente dos exércitos espanhóis, que 
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não estava mais lá em refúgio e em asilo submisso a ela por necessidade, e que ao contrário, 

libertado de tudo que o tinha relegado ali, reconquistava plenamente todas suas antigas forças 

na França, de onde tiraria todos os tipos de proteção e de autoridade. Assim, não se surpreendeu 

com a súbita alegria sem restrição, nem dos discursos mais livres da corte, da cidade, do 

exército, da Espanha inteira; nem, por conseguinte o rei e a rainha, que não se manifestaram. 

Mas para sustentar o que fizera e cortejar sem muito tormento o Sr. do Maine e a Sra de 

Maintenon, e até o rei, ordenou que o corpo desse monstro hediondo de grandeza e de fortuna 

fosse levado ao Escorial. Era ultrapassar a medida dos maiores tratamentos.  

 

Esclarecimento sobre a sepultura do Duque de Vendôme 

Ele não morreu na batalha, e além do mais, não se vê nenhum particular enterrado no 

Escurial, como há vários em Saint-Denis. Essa honra foi assim deferida àqueles que acabavam 

de ser doados ao seu nascimento. Foi também o que envaideceu o Sr. do Maine ao ponto de não 

poder se conter. Mas até que eu fale da viagem que eu fiz ao Escorial, se eu tiver vida suficiente 

para levar essas Memórias até a morte do Duque de Orléans, é preciso explicar aqui essa 

sepultura ilustre.  

 

O panteão é o lugar em que só entram os corpos dos reis e das rainhas que tiveram 

posteridade. Um outro lugar separado, não no mesmo andar, porém próximo, feito como uma 

biblioteca, é aquele em que se guardam os corpos das rainhas que não tiveram posteridade e 

dos infantes. Um terceiro lugar, semelhante à antessala deste último, se chama propriamente o 

apodrecedouro, se bem que este último também tenha impropriamente esse nome. Há apenas 

quatro muralhas brancas com uma grande mesa nua no meio. Essas paredes são muito espessas; 

fazem-se buracos nos quais se coloca um corpo em cada um, que se muram por cima, de forma 

que nada apareça. Quando se julga que já há tempo suficiente para que tudo esteja bem 

consumado e não possa mais exalar odores, reabre-se a muralha, tira-se o corpo, este é posto 

em um caixão que deixa transparecer alguma coisa pelos pés. Esse caixão é coberto por um 

tecido rico e é levado para o cômodo vizinho. O corpo do Duque de Vendôme ainda estava há 

nove anos dentro dessa muralha quando eu entrei nesse lugar, onde me mostraram o ponto em 

que ele estava, liso como todo o resto dos quatro paredes e sem nenhuma marca. Informei-me 

discretamente com os monges, encarregados de me conduzir e de fazer as honras, em quanto 

tempo seria transportado à outra sala. Responderam apenas evitando satisfazer essa curiosidade, 

deixando escapar um ar de indignação, e não se incomodaram de me deixar ouvir que não se 
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pretendia fazer esse transporte e que, já que se tinha feito o bastante emparedando-o, poderia 

permanecer ali. Não sei o que o senhor do Maine fez com o testamento não assinado que lhe 

foi enviado e com o qual se acomodou, mas não pôde obter do rei nenhuma demonstração em 

favor do Sr. de Vendôme, nem a volta do grande prior que permaneceu em Lyon até a morte do 

rei; mas o rei ficou alguns dias de luto. A Sra. de Vendôme recolheu as grandes vantagens que 

lhe foram feitas por meio do seu contrato de casamento, em que Anet e Dreux passaram dela 

para a Sra. do Maine, e as outras terras repartidas igualmente entre os herdeiros da duquesa de 

Vendôme depois dela; mas o rei logo recuperou Vendôme e o que era reversível à coroa. O 

grande prior não pretendeu nada e também não teve nada, como que excluído de qualquer 

herança pelos seus votos da ordem de Malta. Pagaram-se os credores pouco a pouco, e os 

criados foram entregues à sua própria sorte. 

  



83 
 

 

3.3 COMENTÁRIOS SOBRE A TRADUÇÃO 

Nestes comentários visaa abordar alguns exemplos das dificuldades com as quais nos 

deparamos ao longo da tradução dos trechos da obra Mémoires do Duque de Saint-Simon, que 

escolhemos traduzir, fazendo uma comparação com o texto original.  

Buscou-se manter o estilo do autor por meio de uma tradução que mantivesse aspectos 

essenciais à estrutura do texto como a sintaxe, a densidade lexical e o emprego dos pronomes, 

principalmente no que concerne a colocação pronominal, que no português sofre mais variações 

que no francês.  

Também se optou por cultivar o ruído do texto com o emprego dos termos de 

tratamento, de vocabulário específico às diferenças hierárquicas palacianas e eclesiásticas e aos 

aspectos sócio-políticos.  Procurou-se igualmente conservar no texto o tom irônico de Saint-

Simon.  

 

Primeiramente, comecemos por observar a questão da sintaxe.  

 

C'était une furie blonde, et de plus une harpie; elle en avait l'effronterie, la méchanceté, 

la fourbe et la violence; elle en avait l'avarice et l'avidité; elle en avait encore la 

gourmandise et la promptitude à s'en soulager, et mettait au désespoir ceux chez qui elle 

allait dîner, parce qu'elle ne se faisait faute de ses commodités au sortir de table, qu'assez 

souvent elle n'avait pas loisir de gagner, et salissait le chemin d'une effroyable traînée, 

qui l'ont mainte fois fait donner au diable par les gens de Mme du Maine et de M. le 

Grand. Elle ne s'en embarrassait pas le moins du monde, troussait ses jupes et allait son 

chemin, puis revenait disant qu'elle s'était trouvée mal: on y était accoutumé (SAINT-

SIMON, 2011, p. 24). 

 

Tradução: 
 

Era uma fúria loura, e além disso uma harpia; tinha disso o desaforo, a ruindade, a trapaça 

e a violência; tinha disso a avareza e a avidez; tinha ainda, a gula e a prontidão em se 

aliviar, e deixava em desespero àqueles na casa dos quais ia jantar porque não se privava 

de satisfazer suas necessidades ao sair da mesa, pois de maneira frequente não tinha nem 

tempo de alcançar as comodidades  sujando o caminho com um abominável rastro, que 

inúmeras vezes fizeram os domésticos da Sra. do Maine e do Sr. Grand mandá-la ao 

diabo. Não se constrangia nem um pouco, levantava suas saias e seguia seu caminho, e 

voltava dizendo que tinha se sentido mal: estávamos acostumados com isso. 

  

 

O trecho acima possui uma construção detalhada, com o uso de uma pontuação não 

corriqueira ao português contemporâneo, como o emprego repetitivo de ponto-vírgulas que dão 

ao texto uma certa musicalidade, semelhante àquela presente no texto original, ainda que a 

estrutura do francês seja, por vezes, não seja coincidente com a do português.   
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Além disso, uma das principais dificuldades, ao longo de toda a tradução, é o uso dos 

inúmeros apostos inseridos nas frases pelo autor no impulso da sua escrita, ansiando por 

descrever, explicar, esclarecer os fatos com a maior minuciosidade possível. Encontramos todo 

tipo de apostos no texto, sendo os principais os enumerativos, explicativos, especificativos, 

distributivos, recapitulativos. Vejamos um exemplo para cada um deles. 

 

Enumerativos, para enumerar partes constituintes de um termo da oração: 

“Le peuple ruiné, accablé, désespéré, rendit grâces à Dieu, avec un éclat scandaleux, 

d'une délivrance dont ses plus ardents désirs ne doutaient plus.” 

Traduzido por: 

O povo arruinado, oprimido, desesperado, deu graças a Deus, com uma repercussão 

escandalosa, por uma liberaçãode que seus desejos mais ardentes não podiam duvidar. 

 

Explicativos, para explicar ou esclarecer um termo da oração: 

“Le besoin de l'intrigue, toutes celles qu'elle avait vues, en plus d'un genre, et de 

beaucoup desquelles elle avait été, tant pour elle-même que pour en servir d'autres, l'y avaient 

formée, et lui en avaient donné le goût, l'habitude et toutes les adresses.” 

Traduzido por: 

“A necessidade da intriga, todas aquelas que tinha visto, de mais de um gênero, e muitas 

daquelas em que esteve presente, tanto para ela mesma quanto para servir outros, a tinham 

formado, e tinham-lhe dado o gosto, o hábito e todas as habilidades respectivas.” 

 

Especificativos, para especificar ou individualizar um termo genérico da oração, ligado 

diretamente ao termo que especifica: 

“ [...] comme la maréchale de Rochefort, première dame d'atours de la même, conservait 

encore les siens [...].” 

Traduzido por: 

“[...] assim como a Marechala de Rochefort, primeira dama de companhia da mesma, 

mantinha ainda a sua [...].” 

ou 

“ [...] et comme la duchesse d'Arpajon, dame d'honneur, avait touché les siens tant 

qu'elle avait vécu, depuis la mort de Mme la dauphine Bavière. ” 
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Traduzido por: 

“[...] e como a Duquesa de Arpajon, dama de honra, tinha recebido a sua enquanto 

vivera, desde a morte da Sua Alteza, a Delfina de Bavière. ” 
 

Distributivos, para distribuir informações de forma separada na oração:  

 “Son inégalité tomba en plein sur le solide, et fit par là de grands maux. Aisément 

engouée, elle l'était à l'excès; aussi facilement déprise, elle se dégoûtait de même, et l'un et 

l'autre très souvent sans cause ni raison.” 

Traduzido por: 

“Sua desigualdade se consolidou e, com isso, causou grandes males. Era, em excesso, 

facilmente entusiasmada; tão facilmente desprendida, enjoava da mesma maneira, e tanto um 

quanto outro, frequentemente, sem causa nem razão.” 

 

Recapitulativo, para resumir numa palavra só vários termos da oração,  

Tout ce qui la composait était de deux sortes: les uns, en espérance de figurer, de se mêler, 

de s'introduire, étaient ravis de voir finir un règne sous lequel il n'y avait rien pour eux à 

attendre; les autres, fatigués d'un joug pesant, toujours accablant, et des ministres bien plus 

que du roi, étaient charmés de se trouver au large; tous, en général, d'être délivrés d'une gêne 

continuelle, et amoureux des nouveautés (SAINT-SIMON, 2011, p. 449-451). 

Traduzido por: 

Tudo o que a compunha era de dois tipos: uns, na esperança de figurar, de se intrometer, de 

se inserir, estavam muito satisfeitos de ver terminar um reino sob o qual não havia nada que 

pudessem esperar; outros, cansados de um jugo pesado, sempre esmagador, e vindo muito 

mais dos ministros do que do rei, estavam encantados de se encontrarem fora; todos, em 

geral, de estarem livres de um incômodo contínuo, e apaixonados pelas novidades. 

 

Essa forma de escrita, enredada, já torna a leitura da obra no original muito complexa 

na medida em que nem sempre conseguimos identificar, ao certo, a que o autor estava querendo 

se referir. Para uma tradução, a identificação correta daquilo a que cada um desses apostos está 

se referindo é imprescindível, primeiro e obviamente para a fidelidade para com o texto original, 

como também para sua boa estruturação sintática no português. Tentamos manter o uso desses 

apostos na tradução, pois consideramos que se trata do estilo de escrita do autor, o qual 

prezamos manter. 

 

 Destacamos a seguir três trechos interessantes na descrição caricatural de personagens, 

trazendo o corriqueiro e insólito dos poderosos, com uma linguagem informal e rica.  
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“beaucoup d’esprit naturel qu’il n’avait jamais cultivé”  

 Traduzido por: 

 “com muito espírito natural que ele nunca cultivou”, caracterizando aqui, certamente, 

preguiça e ociosidade.  

 

 A constante desse primeiro trecho é realmente o sarcasmo. Trata-se de um retrato 

irônico, porém justo, pois qualifica tão bem o personagem tanto pelas suas qualidades quanto 

pelos seus defeitos. Essa passagem demonstra de maneira magistral como devia se elogiar um 

homem tão poderoso para, na realidade, implicitamente, caracterizá-lo nos seus vícios e 

defeitos:  

 

 Nesse mesmo sentido, quando diz: “hardiesse naturelle”   

 Traduzido por: 

 “ousadia natural”, entende-se a perigosa agressividade desses poderosos personagens.   

 

 Outro exemplo pertinente que está no trecho:  

 “surtout admirable courtisan, et qui sut tirer avantage jusque dans ses plus grands vices 

à l’abri du faible du Roi pour sa naissance”  

 Traduzido por:  

 “sobretudo, admirável cortesão e que soube tirar vantagem até dos seus maiores vícios, 

abrigado pela fraqueza do Rei pelo seu nascimento”. 

 

 Essa frase poderia ter um ar de denúncia, afinal, Saint-Simon parece afirmar que o 

Duque de Vendôme abusava do seu poder, encobrindo vícios reprovados pela época e pelo rei, 

mas gozando de uma impunidade pela sua origem nobre.  

 

 O que é relevante analisar nesse trecho de um ponto de vista da tradução é não apenas a 

questão linguística já mencionada acima, mas também a interpretação que o tradutor precisa 

construir dos fatos descritos pelo autor.  

 

 Um exemplo: escolhendo “l’air haut” traduzido por: “ar altivo” interpreta-se que pelo 

comportamento de um nobre com o comum era de altivez, escolheu-se a palavra “altivo”, pois, 

certamente, devia transparecer no ar dele, no jeito de ser, a postura soberba. No entanto, poderia 
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ter sido interpretado como um ar arrogante e agressivo, traduzindo, assim, por “um ar 

arrogante”.   

 

 Mais avant de voir arriver un homme qui va prendre un ascendant si incroyable, et dont 

jusqu’ici je n’ai parlé qu’en passant, il est bon de le faire connaître davantage, et d’entrer 

même dans des détails qui ont de quoi surprendre, et qui le peindront d’après nature. Il était 

d’une taille ordinaire pour la hauteur, un peu gros, mais vigoureux, fort, et alerte; un visage 

fort noble et l’air haut; de la grâce naturelle dans le maintien et dans la parole; beaucoup 

d’esprit naturel qu’il n’avait jamais cultivé, une énonciation facile, soutenue d’une hardiesse 

naturelle, qui se tourna depuis en audace la plus éffrénée; beaucoup de connaissance du 

monde, de la cour, des personnages successifs, et sous une aparente incurie, un soin et une 

adresse continuelle à en profiter en tout genre; surtout admirable courtisan, et qui sut tirer 

avantage jusque dans ses plus grands vices à l’abri du faible du Roi pour sa naissance; poli 

par art, mais avec un choix et une mesure avare, insolent à l’excès dès qu’il crut le pouvoir 

oser impunément, et en même temps familier et populaire avec le commun par une affection 

qui voilait sa vanité et le faisait aimer du vulgaire; au fond l’orgueil même, et un orgueil qui 

voulait tout, qui dévorait tout (Saint-Simon, 2011, p. 152). 

 

 Tradução: 

Mas antes de ver chegar um homem que vai ter um poder tão incrível, e o qual, até o 

momento, apenas mencionei, é bom apresentá-lo mais e até mesmo entrar nos detalhes 

que hão de surpreender e que o pintarão in natura. Era de tamanho comum para sua altura, 

meio gordo, mas vigoroso, forte e alerta; um rosto fortemente nobre e com ar altivo; graça 

natural na postura e na palavra; com muito espírito natural que nunca cultivou, uma 

enunciação fácil, calçada em uma ousadia natural, que se tornou, desde então, a audácia 

mais desenfreada; muito conhecimento do mundo, da corte, dos personagens sucessivos, 

e sob uma aparente incúria, um cuidado e uma habilidade contínua a se aproveitar disso 

de todas as maneiras; sobretudo, admirável cortesão e que soube tirar vantagem até dos 

seus maiores vícios, abrigado pela fraqueza do rei pelo seu nascimento: polido por arte, 

mas com uma escolha, uma medida avarenta, insolente em excesso assim que acreditasse 

poder ousá-lo impunemente e, ao mesmo tempo, familiar e popular com o comum por 

uma afeição que velava sua vaidade e o fazia ser amado do vulgar; no fundo o orgulho 

em pessoa, e um orgulho que queria tudo, que devorava tudo. 

 
 A próxima passagem escolhida tem como principal característica na escrita de Saint-

Simon o grotesco, não apenas pelo palavreado popular, mas também pela própria cena descrita, 

impactando o leitor com uma visão excêntrica, descrevendo o cenário e os personagens, o 

levando a sentir o cômico e o vulgar extremo, assim como o absurdo do desfecho da situação. 

 Interpretamos na tradução a singela palavra “bunda”, não agressiva nos tempos, nem 

ontem e nem hoje, pela palavra “cul” empregada por Saint-Simon. 

 

 O interessante na tradução escolhida, e que procuramos manter na intenção inicial da 

tradução dessa passagem, foi o efeito hilariante do fato descrito.  
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“Vendôme en usa avec lui comme il avait fait avec l’évêque, il se torcha le cul devant 

lui. À cette vue Alberoni s’écrie: O culo di angelo!... et courut le baiser. Rien n’avança 

plus ces affaires que cette infâme bouffonnerie” (Saint-Simon, 2011, p. 157). 

 

Traduzido por:  

 

“Vendôme fez o mesmo com ele, assim como ele tinha feito com o Bispo, ele limpou 

a bunda na sua frente. Vendo isso, Alberonie se exclama: O culo di angelo!...e correu 

beijá-lo. Nada avançou tão bem seus negócios quanto essa infâmia palhaçada.” 

 

 

Na tentativa de demonstrar as características da escrita do autor, vê-se a princesa 

d’Harcourt em um prisma muito especial de uma situação improvável, mas existente, mostrando 

a degenerescência dos nobres. Aliás, vale ressaltar que, inicialmente, Saint-Simon logo descarta 

a honorabilidade da presença e da pessoa da princesa quando diz na primeira frase que é bom 

conhecer essa princesa d’Harcourt para justamente conhecer mais particularmente uma corte 

capaz de receber um tal personagem (que defecava em pé e em qualquer lugar).  

 

No que tange a tradução dessa passagem, uma frase merece particular atenção quando 

a princesa tendo que sair rapidamente da mesa para fazer suas necessidades, nem sempre 

conseguia: “qu’assez souvent elle n’avait pas loisir de gagner”.  

 

Traduzido por: 

“pois de maneira frequente não tinha nem tempo de alcançar as comodidades”.  

 

Ganhar em português também pode ter o mesmo sentido de alcançar, assim como em 

francês, porém, interpreta-se que “não ter o lazer de ganhar” não soa tão natural como na língua 

francesa. A sua ação sendo de tentar alcançar o banheiro, optou-se pelo verbo alcançar 

objetivando clarificar o texto. 

 

Vale igualmente ressaltar que preferimos traduzir as palavras de tratamento franceses, 

“madame” e “monsieur”, respectivamente por Senhora e Senhor para não transparecer na 

tradução um aspecto mais estrangeirizante do que ele, certamente, já é, pela sua época e cultura. 

 

C’était une furie blonde, et de plus une harpie; elle en avait l’effronterie, la 

méchanceté, la fourbe et la violence; elle en avait l’avarice et l’avidité; elle en avait 
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encore la gourmandise et la promptitude à s’en soulager, et mettait au désespoir ceux 

chez qui elle allait dîner parce qu’elle ne se faisait faute de ses commodités au sortir 

de table, qu’assez souvent elle n’avait pas loisir de gagner, et salissait le chemin d’une 

effroyable traînée, qui l’ont maintes fois fait donner au diable par les gens de Mme du 

Maine et de Monseigneur le Grand  (SAINT-SIMON, 2011, p. 24). 

 

Traduzido por: 

   

Era uma fúria loura, e além disso uma harpia; tinha disso o desaforo, a ruindade, a 

trapaça e a violência; tinha disso a avareza e a avidez; tinha ainda, a gula e a prontidão 

em se aliviar, e deixava em desespero àqueles na casa dos quais ia jantar porque não 

se privava de satisfazer suas necessidades ao sair da mesa, pois de maneira frequente 

não tinha nem tempo de alcançar as comodidades  sujando o caminho comum 

abominável rastro, que inúmeras vezes fizeram os domésticos da Sra. do Maine e do 

Sr. Delfim mandá-la ao diabo.   

 

Entrando na esfera lexical, comentemos as escolhas dos termos de tratamento presentes 

no texto. 

 

Após várias leituras da frase “Jamais elle n'allait chez aucune princesse du sang, même 

chez Madame”, optou-se, em um primeiro momento, pelo emprego do termo “Sua Majestade”, 

assim traduzido por “casa de Sua Majestade”, pois de acordo com as pesquisas realizadas “Sua 

Majestade” era termo usado na corte Real para se referir ao rei ou a rainha. Sua justificativa de 

uso se deu pelas duas primeiras possibilidades encontradas: via-se a possibilidade de ser a casa 

da Senhora de Montespan, ou seja, mãe das princesas de sangue, ou de ser a antiga residência 

da Senhora de Maintenon, que também residia na casa do monarca antes da morte do rei. No 

entanto, visamos demonstrar com esse exemplo as várias armadilhas do texto as quais devemos 

nos atentar. 

 

Considerando à referência “as princesas de sangue”, isto é, filhas legítimas do rei, 

constatamos que o uso de “Madame” empregado sozinho, nesse caso, fazia referência a filha 

primogênita do rei, ou seja, Anne-Elisabeth. Optou-se por manter o termo “Senhora” com uma 

nota explicativa: “Nunca ia visitar nenhuma princesa de sangue, mesmo na casa da Senhora.” 

 

Ainda na esfera lexical, no que tange ao vocabulário de época, percebeu-se diversos 

elementos próprios do cotidiano palaciano do século no qual a obra fora escrita. Atenta-se para 

dois exemplos desses elementos: 
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O uso do termo “commodités”, definido em Dictionnaire Le Grand Robert por “Les 

commodités, munies d'une seule demi-porte inférieure et placées dans la salle, permettaient à 

leurs usagers de continuer la conversation commencée à la table (…)”.  

 

Tal definição levou à interpretação de que, nos termos de hoje, o termo se referiria ao 

banheiro, e posteriormente, concluiu-se que, assim como em francês, poderia se utilizar o termo 

equivalente, isto é, comodidades, interpretação essa embasada na definição do dicionário 

informal presente no domínio público como: 

 

Comodidades; a) qualidade daquilo que é cômodo; bem-estar; facilidade 

b) as partes da casa que servem às necessidades de seus usuários (visto assim, pois, na 

esfera atual: banheiros, cozinha, dormitórios, entre outros).  

 

No que tange ao estilo da época, tal “comodidade’’ seria o local de defecar, na descrição 

analisada abaixo: 

“...tinha ainda, a gula e a prontidão em se aliviar, e deixava em desespero àqueles na casa 

dos quais ia jantar porque não se privava de satisfazer suas necessidades ao sair da mesa, 

pois de maneira frequente não tinha nem tempo de alcançar as comodidades sujando o 

caminho com um abominável rastro, que inúmeras vezes fizeram os domésticos da Sra. 

do Maine e do Sr. Grand mandá-la ao diabo.”  

 

O uso da terminologia “grande remédio”: optou-se aqui por manter o “grande remédio” 

como referência ao uso do termo vernáculo à época e, no lugar de um termo técnico, mais atual, 

a utilização de uma nota explicativa na tradução final que defina o procedimento como 

“lavagem intestinal” ou “hidrocolonterapia” – termo técnico apresentado. 

  

Ainda em relação ao vocabulário, uma grande dificuldade com a qual nos deparamos 

foram os inúmeros empregos de locuções1 não apenas próprias à língua francesa como também 

expressões vernáculas da época e que hoje estão obsoletas. Berman se refere a esse tipo de 

impasse na tradução como a destruição das locuções2. Segundo o autor, não se deve sempre 

tentar encontrar equivalências para as locuções, expressões idiomáticas e provérbios, pois ele 

considera que “traduzir não é buscar equivalências” (p.60) e que, ao buscar seu equivalente, 

                                                           
1 Compreende-se aqui a definição de locução verbal pela gramática francesa: a locução verbal é constituída de 

um verbo seguido de uma ou várias palavras que têm as mesmas características gramaticais de uma só palavra.   
2 BERMAN, Antoine. A tradução e a letra, ou O albergue do longínquo. Tradução de Marie-Hélène Catherine 

Torres; Mauri Fuilan; Andréia Guerini. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2007 
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ignoramos que todos temos uma consciência de provérbio, isto é, o leitor será capaz de associar 

o provérbio estrangeiro a um provérbio local.  

Alguns exemplos são: 

“et il fallait commencer par s'accoutumer à le voir, si en le haranguant on ne voulait 

s'exposer à demeurer court.”  

Traduzido por:  

“era preciso começar por se acostumar a vê-lo se, arengando com ele, não quiséssemos 

nos expor a ficar sem palavra.”  

 

A expressão “demeurer court”, segundo o dicionário de domínio público Larousse, 

significa se ver, de forma repentina, incapaz de continuar ou ripostar por falta de ideias ou de 

meios. Essa expressão, classificada como locução verbal pela gramática francesa, traduzida 

para o português de forma literal não significaria nada. Optamos então por traduzir pela 

expressão “ficar sem palavra”, utilizada normalmente quando somos pegos de surpresa e 

ficamos sem reação, sem saber o que dizer.  

 

Outros exemplos de construções sintáticas distintas do português e que exigiram 

pesquisa e adaptação:  

Faire façon de, locução obsoleta do francês, teria o sentido de faire honneur à, ou seja, 

honrar, comportar-se de maneira digna, com apreço à pessoa ou à coisa a qual nós somos fieis 

segundo o Cenre National de Resources textuelles et lexicales: “Loc. verb. vieilli. Faire façon 

de. Faire honneur à”1.  A expressão empregada na forma negativa, traduziríamos por “não 

honrou”, isto é, não se comportou dignamente. 

Sendo assim, precisamos identificar primeiramente ao que a expressão estava se 

referindo, pois pareceu ambígua com o uso do pronome francês “en”; elle ne fit pas grande 

façon de la mort du roi ou de son atitude après la mort du roi? Consideramos a segunda versão 

pela referência do pronome estar mais próxima, dando um sentido mais claro ao mesmo. Por se 

sentir à vontade e em liberdade após a morte do rei, comportamento não digno na situação em 

                                                           
1 http://www.cnrtl.fr/definition/fa%C3%A7on  

http://www.cnrtl.fr/definition/fa%C3%A7on
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que se encontrava, apesar da definição dos termos, entendemos, pelo contexto, que ela não se 

sentia constrangida, incomodada por isso. Optamos, por tanto, por traduzir desta forma: 

“elle se trouva donc fort à son aise et en liberté, et n'en fit pas grandes façons. ”   

Traduzido por: 

“ela estava, portanto, muito à vontade e em liberdade e disso não se incomodou.” 

 

 Após várias pesquisas na internet e em diversos dicionários, não conseguimos localizar 

a exata expressão tomber sur le solide. No entanto, segundo o site Centre National de 

Ressources Textuelles et Lexicales1 de domínio público encontramos diversas expressões com 

o uso do verbo tomber. Localizamos parte da expressão com a seguinte definição na qual nos 

baseamos para interpretar a expressão supracitada: “Tomber sur. Se trouver subitement en 

contact avec quelqu’un ou quelque chose.” Nos restou então definir o conceito abstrato do 

adjetivo sólido. Segundo o dicionário Larousse solide seria, portanto, algo: “Qui est établi de 

manière durable, sur des bases sûres; qui est vigoureux, qui a de la résistance; qui est bien établi, 

sûr, sérieux, sur lequel on peut se fonder”. Optamos então pela tradução de: 

  “Son inégalité tomba en plein sur le solide, et fit par là de grands maux.” 

Traduzido por: 

“Sua desigualdade se consolidou e, com isso, causou grandes males” 

  

No exemplo abaixo, encontramos o uso da palavra nuage (nuvem) no seu sentido 

metafórico. Segundo o site Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales2, nuage, no 

sentido do texto, significa: “− P. métaph. et au fig. 2. Tout ce qui obscurcit, assombrit; Obstacle, 

infortune venant troubler la quietude et le bonheur ou la bonne entente entre des personnes.” 

Sendo assim, optamos por, mais uma vez, encontrar um equivalente à expressão, pois não 

haveria como reutilizar o termo em português e manter o mesmo significado. 

“qu'elles mêmes ont éprouvé force nuages dans leur faveur” 

                                                           
1 http://www.cnrtl.fr/definition/tomber 
2 http://www.cnrtl.fr/definition/NUAGES  

http://www.cnrtl.fr/definition/tomber
http://www.cnrtl.fr/definition/NUAGES
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Traduzido por: 

“quanto elas mesmas sentiram dificuldade em seu favor.” 

 

No seguinte trecho, nos deparamos com o seguinte desafio, a expressão “sur l’arc-en-

ciel”. Decerto, frequentes serão as vezes que não poderemos nos manter fiéis as tendências 

transformadoras compreendidas por Antoine Berman. Como ele afirma, muitas vezes o leitor 

tem capacidade de inferir o significado das expressões e provérbios estrangeiros. O leitor da 

obra, pelo seu conhecimento de mundo, teria a capacidade de atribuir um sentido àquela 

expressão, empregada e compreendida normalmente por outro povo. Certas vezes, na nossa 

própria língua, o autor deixa nas mãos do leitor a livre interpretação para múltiplas expressões 

que poderão construir seu significado por meio do contexto no qual elas estão inseridas.  

Sendo assim, interpretamos inicialmente o uso da expressão sur l’arc-en-ciel, 

considerando a origem da expressão sob um viés religioso, no qual o arco-íris teria aparecido 

para Noé em sinal de paz, aliança, promessa e prosperidade, ou seja, o termo arc-en-ciel, neste 

caso, seria representante de algo em torno dos dogmas cristãos, representando, portanto, a 

reconciliação e a aliança entre a religião e a sociedade francesa. O personagem retratado por 

Saint-Simon, a princesa d’Harcout, fazia de tudo para agradar a Sra. de Maintenon, grande 

devota dos preceitos do cristianismo, e quando, impedida pela vontade de jogar no palácio de 

Versalhes junto aos outros nobres que a incentivavam pelo simples prazer de vê-la em desespero 

caso fosse descoberta pela Sra. de Maintenon em seu comportamento profano, considerado 

herético pelos mais religiosos. Desta forma, quando a princesa d’Harcourt está sobre o arco-

íris, interpretamos a princípio que ela estava “em cima do muro” entre religião e transgressão 

da mesma frente aos poderosos personagens a quem ela não pode deixar de demonstrar sua 

devoção e seu respeito. Portanto, ao estar em presença de personagens tais como a Maintenon, 

comporta-se de forma exemplar, mas perante a outros, considerados por ela de menos 

importância, poderia então ter um compartamento profano, tratando e comportando-se 

impropriamente. 

No entanto, viu-se outra forma possível de se interpretar, ainda sobre o caráter ambíguo 

do comportamento da princesa d’Harcourt, percebemos que ora estaria em apresentação 

execrável, considerada uma reles personagem, ora estaria em posição de apreço, uma verdadeira 

dama, digna de seu título, ou, como diria o autor, e visto por esse ângulo, sobre o arco-íris, um 
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verdadeiro pote de ouro (nossa analogia). Finalmente, chegou-se a conclusão de que seu 

comportamento mudava segundo com quem lidasse: baixa como a grama, isto é, arrogante com 

os pequenos e em cima do arco-íris, isto é, nas nuvens, comportando-se de forma humilde com 

os grandes, demonstrando mais uma vez que há um comportamento ambíguo.  

- Sale, malpropre, toujours intriguant, prétendant, entreprenant, toujours querellant et 

toujours basse comme l'herbe, ou sur l'arc-en-ciel, selon ceux à qui elle avait affaire;  

Traduzido por:  

- Suja, encardida, sempre causando intriga, teimando, provocando, sempre brigando e 

baixa como a grama, ou em cima do arco-íris, dependendo da pessoa com quem se relacionava. 

Segundo o Centre national de ressources textuelles et lexicales, o termo pourissoir 

significa: “Vieilli. Lieu où des choses pourrissent, où l'on abandonne des détritus. [...] En partic. 

Lieu où pourrissent les cadavres; cimetière, tombeau1.” Para esse trecho encontramos uma 

incongruência típica da tradução interlinguística no qual um vocábulo não possui 

correspondência simétrica. Sendo assim, optou-se por criar, não com a mesma maestria do 

grande escritor brasileiro Guimarães Rosa, porém aproveitando-se de sua conterraneidade, 

fazendo uso de um processo de neologismo de sufixação, baseando-se no verbo apodrecer 

(pourrir) seguindo a mesma lógica usada no abater (abattoir), acrescentando-se o sufixo –douro 

que significa, segundo fontes de domínio público2, lugar ou ramo de negócio. Logo, criamos a 

palavra apodrecedouro imprimindo-lhe significado de lugar aonde se apodrece. 

- Un troisième lieu, qui est comme l'antichambre de ce dernier, s'appelle proprement le 

pourrissoir [...]. 

Traduzido por: 

- Um terceiro lugar, semelhante à antessala deste último, se chama propriamente o 

apodrecedouro [...]. 

 

No que tange às relações sociopolíticas, deparamo-nos com aspectos próprios à 

nomenclatura jurídica de época, que tentamos aproximar à compreensão contemporânea sem 

comprometer seu significado na época em que foram empregados. Tais termos são:  

                                                           
1 Centre national de ressources textuelles et lexicales. Acessado em 20/05 de 2016, em: 

http://www.cnrtl.fr/definition/pourrissoir 
2 www.todamateria.com.br/prefixo-e-sufixo/  

http://www.todamateria.com.br/prefixo-e-sufixo/
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- “toute espèce de judicature”  

Traduzido por :  

“Membro da judicatura” 

 

Considerou-se pertinente, neste caso, manter o termo “judicatura”, mais próximo do 

original, em lugar de jurisdição, entendido aqui pelo termo mais contemporâneo.  

 

Após consulta ao dicionário de termos técnicos e ao dicionário de domínio público, foi 

feita uma breve consulta a profissionais da área que informaram a definição de jurisdição (poder 

exercido pelo profissional julgador). Acredita-se que hoje em dia, tanto no francês quanto no 

português, o termo jurisdição possa estar mais em uso, contudo, observou-se relevante manter 

de alguma forma o ruído do século em questão e optar pelo termo judicatura. Mas para ficar 

mais claro optou-se por mudar “o tipo de judicatura”, ou seja, tipo do poder exercido ou tipo de 

jurisdição, para “membro da judicatura”, isto é, componentes que exercem tal poder (membros 

da magistratura). 

 

- “anéantie par les édits et par les évocations”  

Traduzido por: 

“aniquilado pelos éditos e pelas destituições” 

 

Aqui, a questão se deve ao fato de que o termo utilizado em língua francesa não possui 

correspondência literal em língua portuguesa, apenas semelhanças denotativas. Dessa forma, 

partindo da definição presente no dicionário jurídico em língua francesa Dictionnaire du Droit 

Privé de Serge Braudo  

 

A fin de evitar a utilização do recurso como tática dilatória, o Novo código de processo 

civil dispõe que o Tribunal de segunda instância, que tenha sido submetido a um recurso 

dirigido contra um julgamento que tenha ordenado uma medida de instrução ou que tenha 

deliberado sobre uma exceção, principalmente no quadro de um processo que vai contra 

a competência que pôs fim a instância, pode deliberar tanto sobre o incidente quanto o 

mérito do litígio. Diz-se, neste caso, que o Tribunal de segunda instância « trata do caso ». 

Em suma, por evocação, os juízes de recurso têm, em certos casos (artigos 89 e 568 do 
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CPC), o poder de encerrar o litígio deliberando sobre questões não resolvidas em primeira 

instância, se considerarem de boa justiça dar ao caso uma solução definitiva1.  

 

e contrastando com a definição presente no dicionário De Plácido e Silva Vocabulário Jurídico  

 

Derivado do latim destitutio, de destituere, designa o fato de ser alguém privado da 

função ou autoridade de que era investido. Difere acentuadamente, da renúncia ou 

exoneração em que esta pode ser voluntária, enquanto a destituição significa uma 

demissão do cargo ou função independentemente da vontade do ocupante. Em referências 

aos poderes conferidos, também ocorre a destituição que se entende uma revogação deles. 

E, nesse sentido, diz-se então destituição do tutor, do curador ou do mandatário. Mas não 

se pense que a destituição significa a abolição ou supressão do cargo ou função. Pela 

destituição, somente a pessoa se remove, pela privação ou revogação dos poderes que lhe 

eram atribuídos, ou das funções, que lhe eram conferidas. Mas o cargo e a função 

persistem. Na abolição há a extinção do cargo ou da função. 

 

associada à consulta ao professor Prof. Dr. José Helio Bello V. de Vasconcelos (UFRJ e 

Candido Mendes). 

 

Pode-se assim deferir que “évocation” no contexto refere-se à destituição, ou seja, não 

haveria mais, em um determinado momento, a necessidade da atuação dos membros da 

judicatura. 

 

- “lit de justice des Tuileries”  

Traduzido por: 

“Corte das Tulherias”. 

 

Considerando que após extensa pesquisa não encontrei o verbete “lit de justice” em 

tradução, exceto a literal na língua inglesa “bed of justice”, funcionando apenas para explicação 

para o termo francês. Optou-se inicialmente por deixar em itálico o termo original mantendo o 

                                                           
1 O texto em língua estrangeira é: “Afin d'éviter l'utilisation de la voie de l'appel comme moyen dilatoire, le 

Nouveau code de procédure civile dispose que la Cour d'appel, qui se trouve saisie d'un recours dirigé contre un 

jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ou ayant statué sur une exception notamment dans le cadre d'une 

procédure de contredit sur la compétence ayant mis fin l'instance, peut statuer à la fois sur l'incident et sur le fond 

du litige. On dit dans ce cas, que la Cour d'appel "évoque l'affaire". En résumé, par l'évocation, les juges d'appel 

ont, dans certaines hypothèses (articles 89 et 568 du CPC), le pouvoir de mettre fin au litige en statuant sur des 

questions non tranchées en première instance, s'ils estiment de bonne justice de donner à l'affaire une solution 

définitive.” 
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caráter estrangeirizante da tradução ao invés de criar o neologismo “leito de justiça” como fora 

feito em língua inglesa. Por outro lado, após consulta ao especialista supracitado, o termo atual 

que designa o que anteriormente era feito perante ao rei manteve-se Corte, ou a Corte de justiça, 

visto sua herança no período no qual os julgamentos eram feitos perante o monarca. 

 

Em relação às referências as hierarquias eclesiásticas, optou-se traduzir “Goût de 

direction” por “Gosto pela liderança espiritual”, pois confirmou-se através de uma pesquisa no 

campo espiritual, no qual vemos os dirigentes espirituais como orientadores (padre, pastores, 

zeladores espírita, etc) vê-se que o papel de Maintenon era o de dirigir, orientar, espiritualmente 

tanto os afazeres quanto às pessoas de Saint-Cyr. Então, usou-se aqui do método da 

clarificação, que busca tornar a letra do original mais explícita, mais clara segundo Antoine 

Berman, ou mesmo para sustentar o emprego de tal verbete.  

 

Tal qual foi feito para “détails de diocèses” traduzido por “diretrizes das dioceses”. 

Como líder espiritual o papel que lhe cabia era o de dirigir, ou seja, implementar as diretrizes 

et les façons de faire dentro do âmbito diocesano.  

 

“Elle se croyait l'abbesse universelle, surtout pour le spirituel, et de là entreprit des 

détails de diocèses.” 

Traduzido por:  

“Se achava a abadessa universal, sobretudo para o espiritual, e a partir disso empreendeu 

diretrizes das dioceses.” 

 

Havendo assim apresentado alguns exemplos da forma como foi traduzida parte da obra, 

salienta-se que de um modo geral as “Mémoires” do Duque de Saint-Simon apresentam muitas 

dificuldades de tradução que são, contudo, passíveis de serem sanadas levando-se em conta a 

manutenção do estilo da escrita do autor. É preciso ter cautela na escolha de vocabulário e 

estrutura frásica. É importante que seja feita uma tradução fundamentada em pesquisa e que 

atenda aos objetivos do projeto. Nesta questão em particular, o caráter formal, irônico, de escrita 

eloquente, de modo geral, é o que mais fascina os leitores da obra. 
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3.3 ORIGINAL: MÉMOIRES DE LOUIS DE ROUVROY, DUC DE SAINT-SIMON 

 

LOUIS XIV 

 

Caractère de Louis XIV1 

Ce fut un prince à qui on ne peut refuser beaucoup de bon, même de grand, en qui on ne 

peut méconnaître plus de petit et de mauvais, duquel il n'est pas possible de discerner ce qui 

était de lui ou emprunté; et dans l'un et dans l'autre rien de plus rare que des écrivains qui en 

aient été bien informés, rien de plus difficile à rencontrer que des gens qui l'aient connu par 

eux-mêmes et par expérience et capables d'en écrire, en même temps assez maîtres d'eux-

mêmes pour en parler sans haine ou sans flatterie, de n'en rien dire que dicté par la vérité nue 

en bien et en mal. Pour la première partie on peut ici compter sur elle; pour l'autre on tâchera 

d'y atteindre en suspendant de bonne foi toute passion. 

Il ne faut point parler ici des premières années [de Louis XIV]. Roi presque en naissant, 

étouffé par la politique d'une mère qui voulait gouverner, plus encore par le vif intérêt d'un 

pernicieux ministre, qui hasarda mille fois l'État pour son unique grandeur, et asservi sous ce 

joug tant que vécut son premier ministre, c'est autant de retranché sur le règne de ce monarque. 

Toutefois il pointait sous ce joug. Il sentit l'amour, il comprenait l'oisiveté comme l'ennemie de 

la gloire; il avait essayé de faibles parties de main vers l'un et vers l'autre; il eut assez de 

sentiment pour se croire délivré à la mort de Mazarin, s'il n'eut pas assez de force pour se 

délivrer plus tôt. C'est même un des beaux endroits de sa vie, et dont le fruit a été du moins de 

prendre cette maxime, que rien n'a pu ébranler depuis, d'abhorrer tout premier ministre, et non 

moins tout ecclésiastique dans son conseil. Il en prit dès lois une autre, mais qu'il ne put soutenir 

avec la même fermeté, parce qu'il ne s'aperçut presque pas dans l'effet qu'elle lui échappât sans 

cesse, ce fut de gouverner par lui-même, qui fut la chose dont il se piqua le plus, dont on le loua 

et le flatta davantage, et qu'il exécuta le moins. 

 

                                                           
1 SAINT-SIMON, 2011, p. 394-398. Disponível em: http://rouvroy.medusis.com/tomes.html. Tome 12 – Capítulo 

15. 

http://rouvroy.medusis.com/tomes.html
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Né avec un esprit au-dessous du médiocre, mais un esprit capable de se former, de se 

limer, de se raffiner, d'emprunter d'autrui sans imitation et sans gêne, il profita infiniment 

d'avoir toute sa vie vécu avec les personnes du monde qui toutes en avaient le plus, et des plus 

différentes sortes, en hommes et en femmes de tout âge, de tout genre et de tous personnages. 

S'il faut parler ainsi d'un roi de vingt-trois ans, sa première entrée dans le monde fut 

heureuse en esprits distingués de toute espèce. Ses ministres au dedans et au dehors étaient alois 

les plus forts de l'Europe, ses généraux les plus grands, leurs seconds les meilleurs, et qui sont 

devenus des capitaines en leur école, et leurs noms aux uns et aux autre sort passé comme tels 

à la postérité d'un consentement unanime. Les mouvements dont l'État avait été si furieusement 

agité au dedans et au dehors, depuis la mort de Louis XIII, avaient formé quantité d'hommes 

qui composaient une cour d'habiles et d'illustres personnages et de courtisans raffinés. 

La maison de la comtesse de Soissons, qui, comme surintendante de la maison de la 

reine, logeait à Paris aux Tuileries, où était la cour, qui y régnait par un reste de la splendeur du 

feu cardinal Mazarin, son oncle, et plus encore par son esprit et son adresse, en était devenue le 

centre, mais fort choisi. C'était où se rendait tous les jours ce qu'il y avait de plus distingué en 

hommes et en femmes, qui rendait cette maison le centre de la galanterie de la cour, et des 

intrigues et des menées de l'ambition, parmi lesquelles la parenté influait beaucoup, autant 

comptée, prisée et respectée lors qu'elle est maintenant oubliée. Ce fut dans cet important et 

brillant tourbillon où le roi se jeta d'abord, et où il prit cet air de politesse et de galanterie qu'il 

a toujours su conserver toute sa vie, qu'il a si bien su allier avec la décence et la majesté. On 

peut dire qu'il était fait pour elle, et qu'au milieu de tous les autres hommes, sa taille, son port, 

les grâces, la beauté, et la grande mine qui succéda à la beauté, jusqu'au son de sa voix et à 

l'adresse et la grâce naturelle et majestueuse de toute sa personne, le faisaient distinguer jusqu'à 

sa mort comme le roi des abeilles, et que, s'il ne fût né que particulier, il aurait eu également le 

talent des fêtes, des plaisirs, de la galanterie, et de faire les plus grands désordres d'amour.  

 

Grâces naturelles du roi en tout ; son adresse, 

son air galant, grand, imposant1 

 

                                                           
1 SAINT-SIMON, 2011, p. 398-400. Disponível em: http://rouvroy.medusis.com/tomes.html. Tome 12 – 

Capítulo 19. 

http://rouvroy.medusis.com/tomes.html
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Rien n'était pareil à lui aux revues, aux fêtes, et partout où un air de galanterie pouvait 

avoir lieu par la présence des dames. On l'a déjà dit, il l'avait puisée à la cour de la reine sa 

mère, et chez la comtesse de Soissons; la compagnie de ses maîtresses l'y avait accoutumé de 

plus en plus; mais toujours majestueuse, quoique quelquefois avec de la gaieté, et jamais devant 

le monde rien de déplacé ni de hasardé; mais jusqu'au moindre geste, son marcher, son port, 

toute sa contenance, tout mesuré, tout décent, noble, grand, majestueux, et toutefois très naturel, 

à quoi l'habitude et l'avantage incomparable et unique de toute sa figure donnait une grande 

facilité. Aussi, dans les choses sérieuses, les audiences d'ambassadeurs, les cérémonies, jamais 

homme n'a tant imposé; et il fallait commencer par s'accoutumer à le voir, si en le haranguant 

on ne voulait s'exposer à demeurer court. Ses réponses en ces occasions étaient toujours courtes, 

justes, pleines et très rarement sans quelque chose d'obligeant, quelquefois même de flatteur, 

quand le discours le méritait. Le respect aussi qu'apportait sa présence en quelque lieu qu'il fût 

imposait un silence et jusqu'à une sorte de frayeur. 

Il aimait fort l'air et les exercices, tant qu'il en put faire. Il avait excellé à la danse, au 

mail, à la paume. Il était encore admirable à cheval à son âge. Il aimait à voir faire toutes ces 

choses avec grâce et adresse. S'en bien ou mal acquitter devant lui était mérite ou démérite. Il 

disait que de ces choses qui n'étaient point nécessaires, il ne s'en fallait pas mêler, si on ne les 

faisait pas bien. Il aimait fort à tirer, et il n'y avait point de si bon tireur que lui, ni avec tant de 

grâces. Il voulait des chiennes couchantes excellentes; il en avait toujours sept ou huit dans ses 

cabinets, et se plaisait à leur donner lui-même à manger pour s'en faire connaître. Il aimait fort 

aussi à courre le cerf, mais en calèche, depuis qu'il s'était cassé le bras en courant à 

Fontainebleau, aussitôt après la mort de la reine. Il était seul dans une manière de soufflet, tiré 

par quatre petits chevaux, à cinq ou six relais, et il menait lui-même à toute bride, avec une 

adresse et une justesse que n'avaient pas les meilleurs cochers, et toujours la même grâce à tout 

ce qu'il faisait. Ses postillons étaient des enfants depuis neuf ou dix ans jusqu'à quinze, et il les 

dirigeait. 

Politique du grand luxe ; son mauvais goût1 

Il aima en tout la splendeur, la magnificence, la profusion. Ce goût il le tourna en 

maxime par politique, et l'inspira en tout à sa cour. C'était lui plaire que de s'y jeter en tables, 

                                                           
1 SAINT-SIMON, 2011, p. 400-401-. Disponível em: http://rouvroy.medusis.com/tomes.html. Tome 12 – 

Capítulo 19. 

http://rouvroy.medusis.com/tomes.html
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en habits, en équipages, en bâtiments, en jeu. C'étaient des occasions pour qu'il parlât aux gens. 

Le fond était qu'il tendait et parvint par là à épuiser tout le monde en mettant le luxe en honneur, 

et pour certaines parties en nécessité, et réduisit ainsi peu à peu tout le monde à dépendre 

entièrement de ses bienfaits pour subsister. Il y trouvait encore la satisfaction de son orgueil par 

une cour superbe en tout, et par une plus grande confusion qui anéantissait de plus en plus les 

distinctions naturelles. 

C'est une plaie qui, une fois introduite, est devenue le cancer intérieur qui ronge tous les 

particuliers, parce que de la cour il s'est promptement communiqué à Paris et dans les provinces 

et les armées, où les gens en quelque place ne sont comptés qu'à proportion de leur table et de 

leur magnificence, depuis cette malheureuse introduction qui ronge tous les particuliers, qui 

force ceux d'un état à pouvoir voler, à ne s'y pas épargner pour la plupart, dans la nécessité de 

soutenir leur dépense, et par la confusion des États, que l'orgueil, que jusqu'à la bienséance 

entretiennent, qui par la folie du gros va toujours en augmentant, dont les suites sont infinies, 

et ne vont à rien moins qu'à la ruine et au renversement général. 

 

Le roi peu regretté1 

Louis XIV ne fut regretté que de ses valets intérieurs, de peu d'autres gens, et des chefs 

de l'affaire de la constitution. Son successeur n'en était pas en âge. Madame n'avait pour lui que 

de la crainte et de la bienséance. Mme la duchesse de Berry ne l'aimait pas, et comptait aller 

régner. M. le duc d'Orléans n'était pas payé pour le pleurer, et ceux qui l'étaient n'en firent pas 

leur charge. Mme de Maintenon était excédée du roi depuis la perte de la Dauphine; elle ne 

savait qu'en faire ni à quoi l'amuser; sa contrainte en était triplée, parce qu'il était beaucoup plus 

chez elle, ou en parties avec elle. Sa santé, ses affaires, les manèges qui avaient fait tout faire, 

ou pour parler plus exactement, qui avaient tout arraché pour le duc du Maine, avaient fait 

essuyer continuellement d'étranges humeurs, et souvent des sorties à Mme de Maintenon. Elle 

était venue à bout de ce qu'elle avait voulu; ainsi, quoi qu'elle perdît en perdant le roi, elle se 

sentit délivrée, et ne fut capable que de ce sentiment. L'ennui et le vide dans la suite rappelèrent 
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les regrets; mais comme elle n'influa plus rien de sa retraite, il n'est pas temps de parler d'elle, 

ni des occupations qu'elle s'y fit. 

On a vu jusqu'à quelle joie, à quelle barbare indécence le prochain point de vue de la 

toute-puissance jeta le duc du Maine. La tranquillité glacée de son frère ne s'en haussa ni baissa. 

Mme la Duchesse, affranchie de tous ses liens, n'avait plus besoin de l'appui du roi, elle n'en 

sentait que la crainte et la contrainte, elle ne pouvait souffrir Mme de Maintenon; elle ne pouvait 

douter de la partialité du roi pour le duc du Maine dans leur procès de la succession de M. le 

Prince; on lui reprochait depuis toute sa vie qu'elle n'avait point de cœur, mais seulement un 

gésier; elle se trouva donc fort à son aise et en liberté, et n'en fit pas grandes façons. 

Mme la duchesse d'Orléans me surprit. Je m'étais attendu à de la douleur; je n'aperçus 

que quelques larmes qui, sur tous sujets, lui coulaient très aisément des yeux, et qui furent 

bientôt taries. Son lit, qu'elle aimait fort, suppléa à tout pendant quelques jours, avec la façon 

de l'obscurité qu'elle ne haïssait pas. Mais bientôt les rideaux des fenêtres se rouvrirent, et il n'y 

parut plus qu'en rappelant de fois à autre quelque bienséance. 

Pour les princes du sang, c'étaient des enfants. 

La duchesse de Ventadour et le maréchal de Villeroy donnèrent un peu la comédie; pas 

un autre n'en prit même la peine. Mais quelques vieux et plats courtisans comme Dangeau, 

Cavoye, et un très petit nombre d'autres, qui se voyaient hors de toute mesure, quoique tombés 

d'une fort commune situation, regrettèrent de n'avoir plus à se cuider parmi les sots, les 

ignorants, les étrangers, dans les raisonnements et l'amusement journalier d'une cour qui 

s'éteignait avec le roi. 

Tout ce qui la composait était de deux sortes: les uns, en espérance de figurer, de se 

mêler, de s'introduire, étaient ravis de voir finir un règne sous lequel il n'y avait rien pour eux à 

attendre; les autres, fatigués d'un joug pesant, toujours accablant, et des ministres bien plus que 

du roi, étaient charmés de se trouver au large; tous, en général, d'être délivrés d'une gêne 

continuelle, et amoureux des nouveautés. 

Paris, las d'une dépendance qui avait tout assujetti, respira dans l'espoir de quelque 

liberté, et dans la joie de voir finir l'autorité de tant de gens qui en abusaient. Les provinces, au 

désespoir de leur ruine et de leur anéantissement, respirèrent et tressaillirent de joie; et les 
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parlements et toute espèce de judicature, anéantie par les édits et par les évocations, se flatta, 

les premiers de figurer, les autres de se trouver affranchis. Le peuple ruiné, accablé, désespéré, 

rendit grâces à Dieu, avec un éclat scandaleux, d'une délivrance dont ses plus ardents désirs ne 

doutaient plus. 

Les étrangers ravis d'être enfin, après un si long cours d'années, défaits d'un monarque 

qui leur avait si longuement imposé la loi, et qui leur avait échappé par une espèce de miracle 

au moment qu'ils comptaient le plus sûrement de l'avoir enfin subjugué, se continrent avec plus 

de bienséance que les Français. Les merveilles des trois premiers quarts de ce règne de plus de 

soixante-dix ans, et la personnelle magnanimité de ce roi jusqu'alors si heureux, et si abandonné 

après de la fortune pendant le dernier quart de son règne, les avait justement éblouis. Ils se firent 

un honneur de lui rendre après sa mort ce qu'ils lui avaient constamment refusé pendant sa vie. 

Nulle cour étrangère n'exulta; toutes se piquèrent de louer et d'honorer sa mémoire. 

 

MADAME DE MAINTENON 

 

Caractère de Madame de Maintenon1 

C'était une femme de beaucoup d'esprit, que les meilleures compagnies, où elle avait 

d'abord été soufferte, et dont bientôt elle fit le plaisir, avaient fort polie et ornée de la science 

du monde, et que la galanterie avait achevé de tourner au plus agréable. Ses divers états l'avaient 

rendue flatteuse, insinuante, complaisante, cherchant toujours à plaire. Le besoin de l'intrigue, 

toutes celles qu'elle avait vues, en plus d'un genre, et de beaucoup desquelles elle avait été, tant 

pour elle-même que pour en servir d'autres, l'y avaient formée, et lui en avaient donné le goût, 

l'habitude et toutes les adresses. Une grâce incomparable à tout, un air d'aisance, et toutefois de 

retenue et de respect, qui par sa longue bassesse lui était devenu naturel, aidaient 

merveilleusement ses talents, avec un langage doux, juste, en bons termes, et naturellement 

éloquent et court. Son beau temps, car elle avait trois ou quatre ans plus que le roi, avait été 

celui des belles conversations, de la belle galanterie, en un mot de ce qu'on appelait les ruelles; 

lui en avait tellement donné l'esprit, qu'elle en retint toujours le goût et la plus forte teinture. Le 
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précieux et le guindé ajouté à l'air de ce temps-là, qui en tenait un peu, s'était augmenté par le 

vernis de l'importance, et s'accrut depuis par celui de la dévotion, qui devint le caractère 

principal, et qui fit semblant d'absorber tout le reste. Il lui était capital pour se maintenir où il 

l'avait portée, et ne le fut pas moins pour gouverner. Ce dernier point était son être; tout le reste 

y fut sacrifié sans réserve. La droiture et la franchise étaient trop difficiles à accorder avec une 

telle vue, et avec une telle fortune ensuite, pour imaginer qu'elle en retînt plus que la parure. 

Elle n'était pas aussi tellement fausse que ce fût son véritable goût, mais la nécessité lui en avait 

de longue main donné l'habitude, et sa légèreté naturelle la faisait paraître au double de fausseté 

plus qu'elle n'en avait. 

Elle n'avait de suite en rien que par contrainte et par force. Son goût était de voltiger en 

connaissances et en amis comme en amusements, excepté quelques amis fidèles de l'ancien 

temps dont on a parlé, sur qui elle ne varia point, et quelques nouveaux des derniers temps qui 

lui étaient devenus nécessaires. À l'égard des amusements, elle ne les put guère varier depuis 

qu'elle se vit reine. Son inégalité tomba en plein sur le solide, et fit par là de grands maux. 

Aisément engouée, elle l'était à l'excès; aussi facilement déprise, elle se dégoûtait de même, et 

l'un et l'autre très souvent sans cause ni raison.  

L'abjection et la détresse où elle avait si longtemps vécu lui avait rétréci l'esprit, et avili 

le coeur et les sentiments. Elle pensait et sentait si fort en petit, en toutes choses, qu'elle était 

toujours en effet moins que Mme Scarron, et qu'en tout et partout elle se retrouvait telle. Rien 

n'était si rebutant que cette bassesse jointe à une situation si radieuse; rien aussi n'était à tout 

bien empêchement si dirimant, comme rien de si dangereux que cette facilité à changer d'amitié 

et de confiance.  

Elle avait encore un autre appât trompeur. Pour peu qu'on pût être admis à son audience, 

et qu'elle y trouvât quelque chose à son goût, elle se répandait avec une ouverture qui surprenait, 

et qui ouvrait les plus grandes espérances; dès la seconde, elle s'importunait, et devenait sèche 

et laconique. On se creusait la tête pour démêler et la grâce et la disgrâce, si subites toutes les 

deux; on y perdait son temps. La légèreté en était la seule cause, et cette légèreté était telle qu'on 

ne se la pouvait imaginer. Ce n'est pas que quelques-uns n'aient échappé à cette vacillité si 

ordinaire, mais ces personnes n'ont été que des exceptions, qui ont d'autant plus confirmé la 

règle qu'elles mêmes ont éprouvé force nuages dans leur faveur, et que, quelle qu'elle ait été, 
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c'est à dire depuis son dernier mariage, aucune ne l'a approchée qu'avec précaution, et dans 

l'incertitude.  

On peut juger des épines de sa cour, qui d'ailleurs était presque inaccessible et par sa 

volonté et par le goût du roi, et encore par la mécanique des temps et des heures, d'une cour qui 

toutefois opérait une grande et intime partie de toutes choses, et qui presque toujours influait 

sur tout le reste.  

 

Goût de direction  

Elle eut la faiblesse d'être gouvernée par la confiance, plus encore par les espèces de 

confessions, et d'en être la dupe par la clôture où elle s'était renfermée. Elle eut aussi la maladie 

des directions, qui lui emporta le peu de liberté dont elle pouvait jouir. Ce que Saint Cyr lui fit 

perdre de temps en ce genre est incroyable; ce que mille autres couvents lui en coûtèrent ne l'est 

pas moins. Elle se croyait l'abbesse universelle, surtout pour le spirituel, et de là entreprit des 

détails de diocèses. C'étaient là ses occupations favorites. Elle se figurait être une mère de 

l'Église. Elle en pesait les pasteurs du premier ordre, les supérieurs de séminaires et de 

communautés, les monastères et les filles qui les conduisaient, ou qui y étaient les principales. 

De là une mer d'occupations frivoles, illusoires, pénibles, toujours trompeuses, des lettres et des 

réponses à l'infini, des directions d'âmes choisies, et toutes sortes de puérilités qui aboutissaient 

d'ordinaire à des riens, quelquefois aussi à des choses importantes, et à de déplorables méprises 

en décisions, en événements d'affaires, et en choix. 

 

Mécanique, vie particulière et conduire de Mme de Maintenon1 

Ce grand pas fait de l'expulsion sans retour de Mme de Montespan, Mme de Maintenon 

prit un nouvel éclat. Ayant manqué pour la seconde fois la déclaration de son mariage, elle 

comprit qu'il n'y avait plus à y revenir, et eut assez de force sur elle-même pour couler 

doucement par-dessus, et ne se pas creuser une disgrâce pour n'avoir pas été déclarée reine. Le 

roi, qui se sentit affranchi, lui sut un gré de cette conduite qui redoubla pour elle son affection, 
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sa considération, sa confiance. Elle eût peut-être succombé sous le poids de l'éclat de ce qu'elle 

avait voulu paraître, elle s'établit de plus en plus par la confirmation de sa transparente énigme. 

Mais il ne faut pas s'imaginer que, pour en user et s'y soutenir, elle n'eût besoin d'aucune 

adresse. Son règne, au contraire, ne fut qu'un continuel manège, et celui du roi une perpétuelle 

duperie. Elle ne voyait personne chez elle en visite, et n'en rendait jamais aucune. Cela n'avait 

que fort peu d'exceptions. Elle allait voir la reine d'Angleterre et la recevait chez elle, 

quelquefois chez Mme de Montchevreuil, sa plus intime amie, qui allait très ordinairement chez 

elle. Depuis sa mort elle alla voir quelquefois M. de Montchevreuil, mais rarement, qui entrait 

chez elle toutes les fois qu'il voulait, mais des instants. Le duc de Richelieu eut toute sa vie le 

même privilège. Elle allait quelquefois encore chez Mme de Caylus, sa bonne nièce, qui était 

souvent chez elle. Si, en deux ans une fois, elle allait chez la duchesse du Lude, ou quelque 

femme aussi marquée, entre trois ou quatre au plus, c'était une distinction et une nouvelle, 

quoiqu'il ne s'agît que d'une simple visite. Mme d'Heudicourt, son ancienne amie, allait aussi 

chez elle à peu près quand elle voulait, et sur les fins le maréchal de Villeroy, quelquefois 

Harcourt, jamais d'autres. On a vu, lors du brillant voyage de Mme des Ursins, qu'elle allait 

aussi très souvent chez elle en particulier à Marly; et Mme de Maintenon la fut voir une fois. 

Jamais elle n'allait chez aucune princesse du sang, même chez Madame. Aucune d'elles aussi 

n'allait chez elle, à moins que ce ne fût par audiences; ce qui était extrêmement rare et qui faisait 

nouvelle. Mais si elle avait à parler aux filles du roi, ce qui n'arrivait pas souvent, et presque 

jamais que pour leur laver la tête, elle les envoyait chercher. Elles y arrivaient tremblantes, et 

en sortaient en pleurs. Pour le duc du Maine, les portes tombèrent toujours devant lui en quelque 

lieu qu'il fût; et depuis le mariage du duc de Noailles, il la voyait aussi quand il voulait, son 

père avec ménagement, sa mère fort à lèche-doigt; le roi et elle la craignaient et ne l'aimaient 

point. 

Mort de madame de Maintenon 

Sa vie et sa conduite à Saint-Cyr1 

 

Le samedi au soir 15 avril, veille de la Quasimodo, mourut à Saint-Cyr la célèbre et 

fatale Mme de Maintenon. Quel bruit cet événement en Europe, s'il fût arrivé quelques années 

plus tôt! On l'ignora peut-être à Versailles, qui en est si proche; à peine en parla-t-on à Paris. 

On s'est tant étendu sur cette femme trop et si malheureusement fameuse, à l'occasion de la 
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mort du roi, qu'il ne reste rien à en dire que depuis cette époque. Elle a tant, si puissamment et 

si funestement figuré pendant trente-cinq années, sans la moindre lacune, que tout, jusqu'à ses 

dernières années de retraite, en est curieux. 

 

Elle se retira à Saint-Cyr au moment même de la mort du roi, et eut le bon sens de s'y réputer 

morte au monde, et de n'avoir jamais mis le pied hors de la clôture de cette maison. Elle ne 

voulut y voir personne du dehors sans exception, que du très petit nombre dont on va parler, 

rien demander, ni recommander à personne, ni se mêler de rien où son nom pût être mêlé. Mme 

de Caylus, Mme de Dangeau, Mme de Lévi étaient admises, mais peu souvent, les deux 

dernières encore plus rarement, à dîner. Le cardinal de Rohan la voyait toutes les semaines, le 

duc du Maine aussi, et passait trois et quatre heures avec elle tête à tête. Tout lui riait quand on 

le lui annonçait. Elle embrassait son mignon avec la dernière tendresse, quoiqu'il puât bien fort, 

car elle l'appelait toujours ainsi. Assez souvent le duc de Noailles, dont elle paraissait se soucier 

médiocrement, de sa femme encore moins, quoique sa propre nièce, qui y allait fort rarement 

et d'un air contraint, et mal volontiers; aussi la réception était pareille; le maréchal de Villeroy, 

tant qu'il en pouvait prendre le temps et toujours avec grand accueil; presque point le cardinal 

de Bissy; quelques évêques obscurs et fanatiques quelquefois; assez souvent l'archevêque de 

Rouen, Aubigny; Bloin de temps en temps; et l'évêque de Chartres, Mérinville, diocésain et 

supérieur de la maison. 

Une fois la semaine, quand la reine d'Angleterre était à Saint Germain, [elle] allait dîner 

avec elle, mais de Chaillot, où elle passait des temps considérables, elle n'y allait pas. Elles 

avaient chacune leur fauteuil égal, vis-à-vis l'une de l'autre. À l'heure du dîner, on mettait une 

table entre elles deux, leur couvert, les premiers plats et une cloche. C'était les jeunes 

demoiselles de la chambre qui faisaient tout ce ménage, et qui leur servaient à boire, des 

assiettes et un nouveau service quand la cloche les appelait; la reine leur témoignait toujours 

quelques bontés. Le repas fini, elles desservaient et ôtaient tout de la chambre, puis apportaient 

et rapportaient le café. La reine y passait deux ou trois heures tête à tête, puis elles 

s'embrassaient; Mme de Maintenon faisait trois ou quatre pas en la recevant et en la conduisant; 

les demoiselles, qui étaient dans l'antichambre, l'accompagnaient à son carrosse, et l'aimaient 

fort, parce qu'elle leur était fort gracieuse. 
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Elles étaient charmées surtout du cardinal de Rohan, qui ne venait jamais les mains 

vides, et qui leur apportait des pâtisseries et des bonbons de quoi les régaler plusieurs jours. Ces 

bagatelles faisaient plaisir à Mme de Maintenon. Il est pourtant vrai qu'avec ce peu de visites, 

qui ne se hasardaient point qu'elle n'en marquât le jour et l'heure, qu'on envoyait lui demander, 

excepté son mignon, toujours reçu à bras ouverts, il arrivait rarement des journées où elle n'eût 

personne. Ces temps-là et les vides des matinées étaient remplis par beaucoup de lettres qu'elle 

recevait et de réponses qu'elle faisait, presque toutes à des supérieurs de communautés de 

prêtres ou de séminaires, à des abbesses, même à de simples religieuses; car le goût de direction 

surnagea toujours à tout, et comme elle écrivait singulièrement bien et facilement, elle se 

plaisait à dicter ses lettres. Tous ces détails, je les ai sus de Mme de Tibouville, qui était 

Rochechouart, sans aucun bien, et mise enfant à Saint-Cyr. 

Mme de Maintenon, outre ses femmes de chambre, car nul homme de ses gens n'entrait 

dans la clôture, avait deux, quelquefois trois anciennes demoiselles et six jeunes pour être de sa 

chambre, dont, vieilles et jeunes, elle changeait quelquefois. Mlle de Rochechouart fut une des 

jeunes; elle la prit en amitié, et autant en une sorte de petite confiance que son âge le pouvait 

permettre; et comme elle lui trouvait de l'esprit et la main bonne, c'était à elle qu'elle dictait 

toujours. Elle n'est sortie de Saint-Cyr qu'après la mort de Mme de Maintenon, qu'elle a toujours 

fort regrettée, quoiqu'elle ne lui ait rien donné. Le mariage que son total manquement de bien 

fit faire pour elle à d'Antin, qui l'eut toujours chez lui depuis sa sortie de Saint-Cyr, ne fut pas 

heureux. Tibouville mangea son bien à ne rien faire, quoique très considérable, vendit son 

régiment dès que la guerre pointa, et se conduisit de façon que sa femme n'eut de ressource qu'à 

se retirer chez l'évêque d'Évreux, son frère. La maison de campagne de l'évêché d'Évreux n'est 

qu'à cinq petites lieues de la Ferté; nous voisinions continuellement, et ils passaient souvent des 

mois entiers à la Ferté. Ce détail est peu intéressant; mais ce que je n'ai pas vu ou manié moi-

même, je veux citer comment je le sais, et d'où je l'ai pris. 

Mme de Maintenon, comme à la cour, se levait matin et se couchait de bonne heure. Ses 

prières duraient longtemps; elle lisait aussi elle-même des livres de piété, quelquefois elle se 

faisait lire quelque peu d'histoire par ses jeunes filles, et se plaisait à les faire raisonner dessus 

et à les instruire. Elle entendait la messe d'une tribune tout contre sa chambre, souvent quelques 

offices, très rarement dans le chœur. Elle communiait, non comme le dit Dangeau dans ses 

Mémoires, ni tous les deux jours, ni à minuit, mais deux fois la semaine, ordinairement entre 
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sept et huit heures du matin, puis revenait dans sa tribune, où ces jours-là elle demeurait 

longtemps. 

Son dîner était simple, mais délicat et recherché dans sa simplicité, et très abondant en 

tout. Le duc de Noailles, après Mornay et Bloin, ne la laissaient pas manquer de gibier de Saint-

Germain et de Versailles, ni les bâtiments de fruits. Quand elle n'avait point de dames de dehors, 

elle mangeait seule, servie par ces demoiselles de sa chambre, dont elle faisait mettre quelques-

unes à table trois ou quatre fois l'an tout au plus. Mlle d'Aumale, qui était vieille, et qu'elle avait 

eue longtemps à la cour, n'était pas de ce côté la plus distinguée. Il y avait un souper neuf pour 

cette Mlle d'Aumale et pour les demoiselles de la chambre, dont elle était comme la 

gouvernante. Mme de Maintenon ne prenait rien le soir; quelquefois, dans les fort beaux jours 

sans vent, elle se promenait un peu dans le jardin. 

Elle nommait toutes les supérieures, première et subalternes, et toutes les officières. On 

lui rendait un compte succinct du courant; mais, de tout ce qui était au-delà, la première 

supérieure prenait ses ordres. Elle était Madame tout court dans la maison, où tout était en sa 

main; et, quoiqu'elle eût des manières honnêtes et douces avec les dames de Saint-Cyr, et de 

bonté avec les demoiselles, toutes tremblaient devant elle. Il était infiniment rare qu'elle en vît 

d'autres que les supérieures et les officières, encore n'était-ce que lorsqu'elle en envoyait 

chercher, ou, encore plus rarement, quand quelqu'une se hasardait de lui faire demander une 

audience, qu'elle ne refusait pas. La première supérieure venait chez elle quand elle voulait, 

mais sans en abuser; elle lui rendait compte de tout et recevait ses ordres sur tout. Mme de 

Maintenon ne voyait guère qu'elle. Jamais abbesse, fille de France, comme il y en a eu autrefois, 

n'a été si absolue, si ponctuellement obéie, si crainte, si respectée, et, avec cela, elle était aimée 

de presque tout ce qui était enfermé dans Saint-Cyr. Les prêtres du dehors étaient dans la même 

soumission et dans la même dépendance. Jamais, devant ses demoiselles, elle ne parlait de rien 

qui pût approcher du gouvernement ni de la cour, assez souvent du feu roi avec éloge, mais sans 

enfoncer rien, et ne parlant jamais des intrigues, des cabales, ni des affaires. 

On a vu que lorsque, après la déclaration de la régence, M. le duc d'Orléans alla voir 

Mme de Maintenon à Saint-Cyr, elle ne lui demanda quoi que ce soit, que sa protection pour 

cette maison. Il l'assura, elle, Mme de Maintenon, que les quatre mille livres que le roi lui 

donnait tous les mois lui seraient payées de même avec exactitude chaque premier jour des 

mois, et cela fut toujours très ponctuellement exécuté. Ainsi, elle avait du roi quarante-huit 
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mille livres de pension. Je ne sais même si elle n'avait pas conservé celle de gouvernante des 

enfants du roi et de Mme de Montespan, quelques autres qu'elle avait dans ce temps-là, et les 

appointements de seconde dame d'atours de Mme la dauphine Bavière, comme la maréchale de 

Rochefort, première dame d'atours de la même, conservait encore les siens, et comme la 

duchesse d'Arpajon, dame d'honneur, avait touché les siens tant qu'elle avait vécu, depuis la 

mort de Mme la dauphine Bavière. Outre cela, Mme de Maintenon jouissait de la terre de 

Maintenon et de quelques autres biens. Saint-Cyr, par sa fondation, était chargé, en cas qu'elle 

s'y retirât, de la loger, elle et tous ses domestiques et équipages, et de les nourrir, gens et 

chevaux, tant qu'elle en voudrait avoir, pour rien, aux dépens de la maison, ce qui fut fidèlement 

exécuté jusqu'aux bois, charbon, bougie, chandelle, en un mot, sans que, pour elle, ni pour pas 

un de ses gens ni chevaux, il lui en coûtât un sou, en aucune sorte que ce puisse être, que pour 

l'habillement de sa personne et de sa livrée. Elle avait au dehors un maître d'hôtel, un valet de 

chambre, des gens pour l'office et la cuisine, un carrosse, un attelage de sept ou huit chevaux, 

et un ou deux de selle, et, au dedans, Mlle d'Aumale et ses femmes de chambre, et les 

demoiselles dont on a parlé, mais qui étaient de Saint-Cyr: toute sa dépense n'était donc qu'en 

bonnes œuvres et en gages de ses domestiques. 

J'ai souvent admiré que les maréchaux, d'Harcourt si intrinsèquement lié avec elle, 

Tallard, Villars qui lui devait tant, Mme du Maine et ses enfants pour qui elle avait fait fouler 

aux pieds toutes les lois divines et humaines, le prince de Rohan et tant d'autres ne l'aient jamais 

vue. 

La chute du duc du Maine au lit de justice des Tuileries lui donna le premier coup de 

mort. Ce n'est pas trop présumer que de se persuader qu'elle était bien instruite des mesures et 

des desseins de ce mignon, et que cette espérance l'ait soutenue, mais quand elle le vit arrêté, 

elle succomba; la fièvre continue la prit, et elle mourut à quatre-vingt-trois ans, avec toute sa 

tête et tout son esprit. 

Les regrets de sa perte, qui ne furent pas universels dans Saint-Cyr, n'en passèrent guère 

les murailles. Je n'ai su qu'Aubigny, archevêque de Rouen, son prétendu cousin, qui fut assez 

sot pour en mourir. Il fut tellement saisi de cette perte qu'il en tomba malade et la suivit bientôt. 

M. le prince de Conti 
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Mort et caractère de M. le Prince de Conti1 

M. le prince de Conti mourut, le jeudi 21 février, sur les neuf heures du matin, après une longue 

maladie qui finit par l'hydropisie. La goutte l'avait réduit au lait pour toute nourriture, qui lui 

avait réussi longtemps. Son estomac s'en lassa; son médecin s'y opiniâtra et le tua. Quand il n'en 

fut plus temps, il demanda et obtint de faire venir de Suisse un excellent médecin français 

réfugié, nommé Trouillon, qui le condamna dès en arrivant. Il n'avait pas encore quarante-cinq 

ans. 

Sa figure avait été charmante. Jusqu'aux défauts de son corps et de son esprit avaient 

des grâces infinies. Des épaules trop hautes, la tête un peu penchée de côté, un rire qui eût tenu 

du braire dans un autre, enfin une distraction étrange. Galant avec toutes les femmes, amoureux 

de plusieurs, bien traité de beaucoup, il était encore coquet avec tous les hommes. Il prenait à 

tâche de plaire au cordonnier, au laquais, au porteur de chaise, comme au ministre d'État, au 

grand seigneur, au général d'armée, et si naturellement, que le succès en était certain. Il fut aussi 

les constantes délices du monde, de la cour, des armées, la divinité du peuple, l'idole des soldats, 

le héros des officiers, l'espérance de ce qu'il y avait de plus distingué, l'amour du parlement, 

l'ami avec discernement des savants, et souvent l'admiration de la Sorbonne, des jurisconsultes, 

des astronomes et des mathématiciens les plus profonds. C'était un très bel esprit, lumineux, 

juste, exact, vaste, étendu, d'une lecture infinie, qui n'oubliait rien, qui possédait les histoires 

générales et particulières, qui connaissait les généalogies, leurs chimères et leurs réalités, qui 

savait où il avait appris chaque chose et chaque fait, qui en discernait les sources, et qui retenait 

et jugeait de même tout ce [que] la conversation lui avait appris, sans confusion, sans mélange, 

sans méprise, avec une singulière netteté. 

M. de Montausier et M. de Meaux, qui l'avaient vu élever auprès de Monseigneur, 

l'avaient toujours aimé avec tendresse, et lui eux avec confiance. Il était de même avec les ducs 

de Chevreuse et de Beauvilliers, et avec l'archevêque de Cambrai, et les cardinaux d'Estrées et 

de Janson. M. le Prince le héros ne se cachait pas d'une prédilection pour lui au-dessus de ses 

enfants; il fut la consolation de ses dernières années. Il s'instruisit dans son exil et sa retraite 

auprès de lui; il écrivit sous lui beaucoup de choses curieuses. Il fut le coeur et le confident de 

M. de Luxembourg dans ses dernières années. 

                                                           
1 SAINT-SIMON, 2011, p. 201-2012-. Disponível em: http://rouvroy.medusis.com/tomes.html. Tome 7 – 

Capítulo 6. 
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Chez lui, l'utile et le futile, l'agréable et le savant, tout était distinct et en sa place. Il 

avait des amis; il savait les choisir, les cultiver, les visiter, vivre avec eux, se mettre à leur 

niveau sans hauteur et sans bassesse. Il avait aussi des amies indépendamment d'amour. Il en 

fut accusé de plus d'une sorte, et c'était un de ses prétendus rapports avec César. 

Doux jusqu'à être complaisant dans le commerce, extrêmement poli, mais d'une 

politesse distinguée selon le rang, l'âge, le mérite, et mesuré avec tous. Il ne dérobait rien à 

personne. Il rendait tout ce que les princes du sang doivent, et qu'ils ne rendent plus; il s'en 

expliquait même et sur leurs usurpations et sur l'histoire des usages et de leurs altérations. 

L'histoire des livres et des conversations lui fournissait de quoi placer, avec un art 

imperceptible, ce qu'il pouvait de plus obligeant sur la naissance, les emplois, les actions. Son 

esprit était naturel, brillant, vif; ses reparties, promptes, plaisantes, jamais blessantes; le 

gracieux répandu partout sans affectation; avec toute la futilité du monde, de la cour, des 

femmes, et leur langage avec elles, l'esprit solide et infiniment sensé; il en donnait à tout le 

monde; il se mettait sans cesse et merveilleusement à la portée et au niveau de tous, et parlait 

le langage de chacun avec une facilité nonpareille. Tout en lui prenait un air aisé. Il avait la 

valeur des héros, leur maintien à la guerre, leur simplicité partout, qui toutefois cachait 

beaucoup d'art. Les marques de leur talent pourraient passer pour le dernier coup de pinceau de 

son portrait, mais comme tous les hommes il avait sa contrepartie. 

Cet homme si aimable, si charmant, si délicieux, n'aimait rien. Il avait et voulait des 

amis, comme on veut et comme on a des meubles. Encore qu'il se respectât, il était bas courtisan, 

il ménageait tout et montrait trop combien il sentait ses besoins en tout genre de choses et 

d'hommes; avare, avide de biens, ardent, injuste. Le contraste de ses voyages de Pologne et de 

Neuchâtel ne lui fit pas d'honneur. Ses procès contre Mme de Nemours, et ses manières de les 

suivre, ne lui en firent pas davantage, bien moins encore sa basse complaisance pour la personne 

et le rang des bâtards qu'il ne pouvait souffrir, et pour tous ceux dont il pouvait avoir besoin, 

toutefois avec plus de réserve, sans comparaison, que M. le Prince. 

Le roi était vraiment peiné de la considération qu'il ne pouvait lui refuser, et qu'il était 

exact à n'outrepasser pas d'une ligne. Il ne lui avait jamais pardonné son voyage de Hongrie. 

Les lettres interceptées qui lui avaient été écrites et qui avaient perdu les écrivains, quoique fils 

de favoris, avaient allumé une haine dans Mme de Maintenon, et une indignation dans le roi, 

que rien n'avait pu effacer. Les vertus, les talents, les agréments, la grande réputation que ce 
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prince s'était acquise, l'amour général qu'il s'était concilié, lui étaient tournés en crimes. Le 

contraste de M. du Maine excitait un dépit journalier dans sa gouvernante et dans son tendre 

père, qui leur échappait malgré eux. Enfin la pureté de son sang, le seul qui ne fût point mêlé 

avec la bâtardise, était un autre démérite qui se faisait sentir à tous moments. Jusqu'à ses amis 

étaient odieux, et le sentaient. 

Toutefois, malgré la crainte servile, les courtisans même aimaient à s'approcher de ce 

prince. On était flatté d'un accès familier auprès de lui; le monde le plus important, le plus 

choisi, le courait. Jusque dans le salon de Marly il était environné du plus exquis. Il y tenait des 

conversations charmantes sur tout ce qui se présentait indifféremment; jeunes et vieux y 

trouvaient leur instruction et leur plaisir, par l'agrément avec lequel il s'énonçait sur toutes 

matières, par la netteté de sa mémoire, par son abondance sans être parleur. Ce n'est point une 

figure, c'est une vérité cent fois éprouvée, qu'on y oubliait l'heure des repas. Le roi le savait, il 

en était piqué, quelquefois môme il n'était pas fâché qu'on pût s'en apercevoir. Avec tout cela 

on ne pouvait s'en déprendre; la servitude si régnante jusque sur les moindres choses y échoua 

toujours. 

Jamais homme n'eut tant d'art caché sous une simplicité si naïve, sans quoi que ce soit 

d'affecté en rien. Tout en lui coulait de source; jamais rien de tiré, de recherché; rien ne lui 

coûtait. On n'ignorait pas qu'il n'aimait rien ni ses autres défauts. On les lui passait tous, et on 

l'aimait véritablement, quelquefois jusqu'à se le reprocher, toujours sans s'en corriger. 

Monseigneur, auprès duquel il avait été élevé, conservait pour lui autant de distinction 

qu'il en était capable, mais il n'en avait pas moins pour M. de Vendôme, et l'intérieur de sa cour 

était partagé entre eux. Le roi porta toujours en tout M. de Vendôme. La rivalité était donc 

grande entre eux. On a vu quelques éclats de l'insolence du grand prieur. Son aîné, plus sage, 

travaillait mieux en dessous. Son élévation rapide, à l'aide de sa bâtardise et de M. du Maine, 

surtout la préférence au commandement des armées, mit le comble entre eux, sans toutefois 

rompre les bienséances. 

Mgr le duc de Bourgogne, élevé de mains favorables au prince de Conti, était au dehors 

fort, mesuré avec lui; mais la liaison intérieure d'estime et d'amitié était intime et solidement 

établie. Ils avaient l'un et l'autre mêmes amis, mêmes jaloux, mêmes ennemis, et sans un 

extérieur très uni l'union était parfaite. 
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M. le duc d'Orléans et M. le prince de Conti n'avaient jamais pu compatir ensemble; 

l'extrême supériorité de rang avait blessé par trop les princes du sang. M. le prince de Conti 

s'était laissé entraîner par les deux autres. Lui et M. le Duc l'avaient traité un peu trop en petit 

garçon à sa première campagne, et à la seconde, avec trop peu de déférence et de ménagement. 

La jalousie d'esprit, de savoir, de valeur les écarta encore davantage. M. le duc d'Orléans, qui 

ne sut jamais se rassembler le monde, ne se put défaire du dépit de le voir bourdonner sans 

cesse autour du prince de Conti. Un amour domestique acheva de l'outrer. Conti charma [une 

personne] qui, sans être cruelle, ne fut jamais prise que pour lui. C'est ce qui le tenait sur la 

Pologne, et cet amour ne finit qu'avec lui. Il dura même longtemps après dans l'objet qui l'avait 

fait naître, et peut-être y duret-il encore après tant d'années, au fond d'un cœur qui n'a pas laissé 

de s'abandonner ailleurs. M. le Prince ne pouvait s'empêcher d'aimer son gendre, qui lui rendait 

de grands devoirs. Malgré de grandes raisons domestiques, son goût et son penchant 

l'entraînaient vers lui. Ce n'était pas sans nuages. L'estime venait au secours du goût, et presque 

toujours ils triomphaient du dépit. Ce gendre était le cœur et toute la consolation de Mme la 

Princesse. 

Il vivait avec une considération infinie pour sa femme, même avec amitié, non sans être 

souvent importuné de ses humeurs, de ses caprices, de ses jalousies. Il glissait sur tout cela et 

n'était guère avec elle. Pour son fils, tout jeune qu'il était, il ne pouvait le souffrir, et le marquait 

trop dans son domestique. Son discernement le lui présentait par avance tel qu'il devait paraître 

un jour. Il eût mieux aimé n'en avoir point, et le temps fit voir qu'il n'avait pas tort, sinon pour 

continuer la branche. Sa fille, morte duchesse de Bourbon, était toute sa tendresse; l'autre, il se 

contentait de la bien traiter. 

Pour M. le Duc, et lui, ils furent toujours le fléau l'un de l'autre et d'autant plus fléau 

réciproque que la parité de l'âge et du rang, la proximité la plus étroite redoublée, tout avait 

contribué à les faire vivre ensemble à l'armée, à la cour, presque toujours dans les mêmes lieux, 

quelquefois encore à Paris. Outre les causes les plus intimes, jamais deux hommes ne furent 

plus opposés. La jalousie dont M. le Duc fut transporté toute sa vie était une sorte de rage qu'il 

ne pouvait cacher, de tous les genres d'applaudissements qui environnaient son beau-frère. Il en 

était d'autant plus piqué que le prince de Conti coulait tout avec lui, et l'accablait de devoirs et 

de prévenances. Il y avait vingt ans qu'il n'avait mis le pied chez Mme la Duchesse, lorsqu'il 

mourut. Elle-même n'osa jamais envoyer savoir de ses nouvelles ni en demander devant le 

monde pendant sa longue maladie. Elle n'en apprit qu'en cachette, le plus souvent par Mme la 
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princesse de Conti sa soeur. Sa grossesse et sa couche de M. le comte de Clermont lui vinrent 

fort à propos pour cacher ce qu'elle aurait eu trop de peine à retenir. Cette princesse de Conti et 

son beau-frère vécurent toujours avec union, amitié et confiance. Elle entendit raison sur la 

Choin, que le prince de Conti courtisa comme les autres, et qu'il n'y avait pas moyen de négliger. 

Avec M. du Maine, il n'y avait que la plus indispensable bienséance; pareillement avec 

la duchesse du Maine, peu de crainte d'ailleurs. M. le prince de Conti en savait et en sentait trop 

là-dessus pour ne pas s'accorder quelque liberté, qui lui était d'autant plus douce qu'elle était 

applaudie. 

Quelque courtisan qu'il fût, il lui était difficile de se refuser toujours de toucher par 

l'endroit sensible, et qu'on n'osait guère relever, le roi, qu'il n'avait jamais pu se réconcilier, 

quelque soin, quelque humiliation, quelque art, quelque persévérance qu'il y eût si constamment 

employés, et c'est de cette haine si implacable qu'il mourut à la fin, désespéré de ne pouvoir 

atteindre à quoi que ce fût, moins encore au commandement des armées, et [d'être] le seul prince 

sans charge, sans gouvernement, même sans régiment, tandis que les autres, et plus encore les 

bâtards, en étaient accablés. 

À bout de tout il chercha à noyer ses déplaisirs dans le vin et dans d'autres amusements 

qui n'étaient plus de son âge et pour lesquels son corps était trop faible, et que les plaisirs de sa 

jeunesse avaient déjà altéré. La goutte l'accabla. Ainsi, privé des plaisirs et livré aux douleurs 

du corps et de l'esprit, il se mina, et, pour comble d'amertume, il ne vit un retour glorieux et 

certain que pour le regretter. 

On a vu qu'il fut choisi pour commander en chef toutes les diverses troupes de la ligue 

d'Italie. Ce projet, qui ne fut jamais bien cimenté ici, n'y subsista pas même longtemps en idée. 

Chamillart, qui, trop gouverné, trop entêté avec des lumières trop courtes, avait le coeur droit 

et français, allait toujours au bien autant qu'il le voyait, sentait le désordre des affaires, les 

besoins pressants de la Flandre, et se servit de ce premier retour forcé vers le prince de Conti 

sur l'Italie, pour porter Mme de Maintenon et le roi par elle à sentir la nécessité de relever l'état 

si fâcheux de cette frontière et de l'armée qui la défendait, par ce même prince dont la naissance 

même cédait à la réputation. Il l'emporta enfin, et il eut la permission de l'avertir qu'il était choisi 

pour commander l'armée de Flandre. 
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Conti en tressaillit de joie; il n'avait jamais trop compté sur l'exécution de la ligue 

d'Italie, il en avait vu le projet s'évanouir peu à peu. Il ne comptait plus d'être de rien, il se laissa 

donc aller aux plus agréables espérances. Mais il n'était plus temps: sa santé était désespérée; il 

le sentit bientôt; et ce tardif retour vers lui ne servit qu'à lui faire regretter la vie davantage. Il 

périt lentement dans les regrets d'avoir été conduit à la mort par la disgrâce, et de ne pouvoir 

être ramené à la vie par ce retour inespéré du roi et par l'ouverture d'une brillante carrière. 

Il avait été, contre l'ordinaire de ceux de son rang, extrêmement bien élevé, il était fort 

instruit. Les désordres de sa vie n'avaient fait qu'offusquer ses connaissances sans les éteindre; 

il n'avait pas laissé même de lire souvent de quoi les réveiller. 

Il choisit le P. de La Tour, général de l'Oratoire, pour le préparer et lui aider à bien 

mourir. Il tenait tant à la vie et venait encore d'y être si fortement rattaché, qu'il eut besoin du 

plus grand courage; trois mois durant, la foule remplit toute sa maison, et celle du peuple la 

place qui est devant. Les églises retentissaient des voeux de tous, des plus obscurs comme des 

plus connus, et il est arrivé plusieurs fois aux gens des princesses sa femme et ses filles d'aller 

d'église en église de leur part, pour faire dire des messes, et de les trouver toutes retenues pour 

lui. Rien de si flatteur n'est arrivé à personne: à la cour, à la ville, on s'informait sans cesse de 

sa santé. Les passants s'en demandaient dans les rues. Ils étaient arrêtés, aux portes et aux 

boutiques, où on en demandait à tous venants. 

Un mieux fit plutôt respirer que rendre l'espérance tandis qu'il dura, on l'amusa de toutes 

les curiosités qu'on put; il laissait faire, mais il ne cessait pas de voir le P. de La Tour et de 

penser à lui. Mgr le duc de Bourgogne l'alla voir et le vit seul longtemps. Il y fut fort sensible. 

Cependant le mal redoubla et devint pressant. Il reçut plus d'une fois les sacrements avec les 

plus grands sentiments. 

Il arriva que Monseigneur, allant à l'Opéra, passa d'un côté de la rivière le long du 

Louvre, en même temps que le saint sacrement était porté, vis-à-vis, sur l'autre quai, au prince 

de Conti. Mme la duchesse de Bourgogne sentit le contraste: elle en fut outrée, et, en entrant 

dans la loge, le dit à la duchesse du Lude. Paris et la cour en furent indignés. Mlle de Melun, 

que Mme la princesse de Conti d'abord, puis Mme la Duchesse avaient mise dans la familiarité 

de Monseigneur, aidée de Mme d'Espinoy, sa belle-soeur, fut la seule qui osa lui rendre le 

service de lui apprendre le mauvais effet d'un Opéra si déplacé, et de lui conseiller d'en réparer 
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le scandale par une visite à ce prince, chez qui il n'avait pas encore imaginé d'aller. Il la crut, sa 

visite fut courte. 

Elle fut suivie d'une autre de Mgrs ses fils. Mme la Princesse y passait les nuits depuis 

longtemps. M. le Prince n'était pas en état de le voir; M. le Duc garda quelque sorte de 

bienséance, surtout les derniers jours; M. du Maine fort peu; M. le prince de Conti avait toujours 

vu quelques amis, et les soirs, touché de l'affection publique, se faisait fendre compte de tout 

ce qui était venu. 

Sur la fin, il ne voulut plus voir personne, même les princesses, et ne souffrit que le plus 

étroit nécessaire pour son service, le P. de La Tour, M. Fleury, qui avait été son précepteur, 

depuis sous-précepteur des enfants de France, qui s'est immortalisé par son admirable Histoire 

ecclésiastique, et deux ou trois autres gens de bien. Il conserva toute sa présence d'esprit 

jusqu'au dernier moment, et en profita. Il mourut au milieu d'eux, dans son fauteuil, dans les 

plus grands sentiments de piété, dont j'ai ouï raconter au P. de La Tour des choses admirables. 

Les regrets en furent amers et universels. Sa mémoire est encore chère. Mais disons tout: 

peut-être gagna-t-il par sa disgrâce. La fermeté de l'esprit, cédait en lui à celle du cœur; il fut 

très grand par l'espérance; peut-être eût-il été timide à la tête d'une armée, plus apparemment 

encore dans le conseil du roi, s'il y fût entré. 

Le roi se sentit fort soulagé, Mme de Maintenon aussi, M. le Duc infiniment davantage; 

pour. M. du Maine, ce fut une délivrance, et pour M. de Vendôme, un soulagement à l'état où 

il commençait à s'apercevoir que sa chute était possible; Monseigneur apprit sa mort à Meudon, 

partant pour la chasse. Il ne parut pas en lui la moindre altération. 

 

La princesse d’Harcourt 

 

Vie et caractère de la princesse d’Harcourt1 

                                                           
1 SAINT-SIMON, 2011, p. 124-130. Disponível em: http://rouvroy.medusis.com/tomes.html. Tome 4 – Capítulo 
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Cette princesse d'Harcourt fut une sorte de personnage qu'il est bon de faire connaître, 

pour faire connaître plus particulièrement une cour qui ne laissait pas d'en recevoir de pareils. 

Elle avait été fort belle et galante; quoiqu'elle ne fût pas vieille, les grâces et la beauté s'étaient 

tournées en gratte-cul. C'était alors une grande et grosse créature, fort allante, couleur de soupe 

au lait, avec de grosses et vilaines lippes, et des cheveux de filasse toujours sortants et traînants 

comme tout son habillement. Sale, malpropre, toujours intriguant, prétendant, entreprenant, 

toujours querellant et toujours basse comme l'herbe, ou sur l'arc-en-ciel, selon ceux à qui elle 

avait affaire; c'était une furie blonde, et de plus une harpie; elle en avait l'effronterie, la 

méchanceté, la fourbe et la violence; elle en avait l'avarice et l'avidité; elle en avait encore la 

gourmandise et la promptitude à s'en soulager, et mettait au désespoir ceux chez qui elle allait 

dîner, parce qu'elle ne se faisait faute de ses commodités au sortir de table, qu'assez souvent 

elle n'avait pas loisir de gagner, et salissait le chemin d'une effroyable traînée, qui l'ont mainte 

fois fait donner au diable par les gens de Mme du Maine et de M. le Grand. Elle ne s'en 

embarrassait pas le moins du monde, troussait ses jupes et allait son chemin, puis revenait disant 

qu'elle s'était trouvée mal: on y était accoutumé. 

Elle faisait des affaires à toutes mains, et courait autant pour cent francs que pour cent 

mille; les contrôleurs généraux ne s'en défaisaient pas aisément; et, tant qu'elle pouvait, trompait 

les gens d'affaires pour en tirer davantage. Sa hardiesse à voler au jeu était inconcevable, et cela 

ouvertement. On l'y surprenait, elle chantait pouille et empochait; et comme il n'en était jamais 

autre chose, on la regardait comme une harengère avec qui on ne voulait pas se commettre, et 

cela en plein salon de Marly, au lansquenet, en présence de Mgr et de Mme la duchesse de 

Bourgogne. À d'autres jeux, comme l'hombre, etc., on l'évitait, mais cela ne se pouvait pas 

toujours; et comme elle y volait aussi tant qu'elle pouvait, elle ne manquait jamais de dire à la 

fin des parties qu'elle donnait ce qui pouvait n'avoir pas été de bon jeu et demandait aussi qu'on 

le lui donnât, et s'en assurait sans qu'on lui répondît. C'est qu'elle était grande dévote de 

profession et comptait de mettre ainsi sa conscience en sûreté, parce que, ajoutait-elle, dans le 

jeu il y a toujours quelque méprise. Elle allait à toutes les dévotions et communiait 

incessamment, fort ordinairement après avoir joué jusqu'à quatre heures du matin. 

Un jour de grande fête à Fontainebleau, que le maréchal de Villeroy était en quartier, 

elle alla voir la maréchale de Villeroy entre vêpres et le salut. De malice, la maréchale lui 

proposa de jouer, pour lui faire manquer le salut. L'autre s'en défendit, et dit enfin que Mme de 

Maintenon y devait aller. La maréchale insiste, et dit que cela était plaisant, comme si Mme de 
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Maintenon pouvait voir et remarquer tout ce qui serait ou ne serait pas à la chapelle. Les voilà 

au jeu. Au sortir du salut, Mme de Maintenon, qui presque jamais n'allait nulle part, s'avise 

d'aller voir la maréchale de Villeroy, devant l'appartement de qui elle passait au pied de son 

degré. On ouvre la porte et on l'annonce; voilà un coup de foudre pour la princesse d'Harcourt. 

« Je suis perdue, s'écria-t-elle de toute sa force, car elle ne pouvait se retenir; elle me va voir 

jouant, au lieu d'être au salut, » laisse tomber ses cartes, et soi-même dans son fauteuil tout 

éperdue. La maréchale riait de tout son coeur d'une aventure si complète. Mme de Maintenon 

entre lentement, et les trouve en cet état avec cinq ou six personnes. La maréchale de Villeroy, 

qui avait infiniment d'esprit, lui dit qu'avec l'honneur qu'elle lui faisait, elle causait un grand 

désordre; et lui montre la princesse d'Harcourt en désarroi. Mme de Maintenon sourit avec une 

majestueuse bonté, et s'adressant à la princesse d'Harcourt: « Est-ce comme cela, lui dit-elle, 

madame, que vous allez au salut aujourd'hui? » Là-dessus la princesse d'Harcourt sort en furie 

de son espèce de pâmoison; dit que voilà des tours qu'on lui fait, qu'apparemment Mme la 

maréchale de Villeroy se doutait bien de la visite de Mme de Maintenon, et que c'est pour cela 

qu'elle l'a persécutée de jouer, pour lui faire manquer le salut. « Persécutée! répondit la 

maréchale, j'ai cru ne pouvoir vous mieux recevoir qu'en vous proposant un jeu; il est vrai que 

vous avez été un moment en peine de n'être point vue au salut, mais le goût l'a emporté. Voilà, 

madame, s'adressant à Mme de Maintenon, tout mon crime, » et de rire tous, plus fort 

qu'auparavant. Mme de Maintenon, pour faire cesser la querelle, voulut qu'elles continuassent 

de jouer; la princesse d'Harcourt, grommelant toujours, et toujours éperdue, ne savait ce qu'elle 

faisait, et la furie redoublait de ses fautes. Enfin, ce fut une farce qui divertit toute la cour 

plusieurs jours, car cette belle princesse était également crainte, haïe et méprisée. 

Mgr [le duc] et Mme la duchesse de Bourgogne lui faisaient des espiègleries 

continuelles. Ils firent mettre un jour des pétards tout du long de l'allée qui, du château de Marly, 

va à la perspective, où elle logeait. Elle craignait horriblement tout. On attira deux porteurs pour 

se présenter à la porter lorsqu'elle voulut s'en aller. Comme elle fut vers le milieu de l'allée, tout 

le salon à la porte pour voir le spectacle; les pétards commencèrent à jouer, elle à crier 

miséricorde, et les porteurs à la mettre à terre et à s'enfuir. Elle se débattait dans cette chaise, 

de rage à la renverser, et criait comme un démon. La compagnie accourut pour s'en donner le 

plaisir de plus près, et l'entendre chanter pouille à tout ce qui s'en approchait, à commencer par 

Mgr [le duc] et Mme la duchesse de Bourgogne. Une autre fois ce prince lui accommoda un 

pétard sous son siège, dans le salon où elle jouait au piquet. Comme il y allait mettre le feu, 

quelque âme charitable l'avisa que ce pétard l'estropierait, et l'empêcha. 
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Quelquefois ils lui faisaient entrer une vingtaine de Suisses avec des tambours dans sa 

chambre, qui l'éveillaient dans son premier somme avec ce tintamarre. Une autre fois, et ces 

scènes étaient toujours à Marly, on attendit fort tard qu'elle fût couchée et endormie. Elle logeait 

ce voyage-là dans le château, assez près du capitaine des gardes en quartier qui était lors M. le 

maréchal de Lorges. Il avait fort neigé et il gelait; Mme la duchesse de Bourgogne et sa suite 

prirent de la neige sur la terrasse qui est autour du haut du salon, et de plain-pied à ces logements 

hauts, et, pour sien mieux fournir, éveillèrent les gens du maréchal, qui ne les laissèrent pas 

manquer de pelotes; puis, avec un passe-partout et des bougies, se glissent doucement dans la 

chambre de la princesse d'Harcourt, et, tirant tout d'un coup les rideaux, l'accablent de pelotes 

de neige. Cette sale créature au lit, éveillée en sursaut, froissée et noyée de neige sur les oreilles 

et partout, échevelée, criant à pleine tête, et remuant comme une anguille, sans savoir où se 

fourrer, fut un spectacle qui les divertit plus d'une demi-heure, en sorte que la nymphe nageait 

dans son lit, d'où l'eau découlant de partout noyait toute la chambre. Il y avait de quoi la faire 

crever. Le lendemain elle bouda; on s'en moqua d'elle encore mieux. 

Ces bouderies lui arrivaient quelquefois, ou quand les pièces étaient trop fortes, ou 

quand M. le Grand l'avait malmenée. Il trouvait avec raison qu'une personne qui portait le nom 

de Lorraine ne se devait pas mettre sur ce pied de bouffonne; et comme il était brutal, il lui 

disait quelquefois en pleine table les dernières horreurs, et la princesse d'Harcourt se mettait à 

pleurer, puis rageait et boudait. Mme la duchesse de Bourgogne faisait alors semblant de bouder 

aussi, et s'en divertissait. L'autre n'y tenait pas longtemps, elle venait ramper aux reproches, 

qu'elle n'avait plus de bontés pour elle, et en venait jusqu'à pleurer, demander pardon d'avoir 

boudé, et prier qu'on ne cessât plus de s'amuser avec elle. Quand on l'avait bien fait craqueter, 

Mme la duchesse de Bourgogne se laissait toucher; c'était pour lui faire pis qu'auparavant; tout 

était bon de Mme la duchesse de Bourgogne auprès du roi et de Mme de Maintenon, et la 

princesse d'Harcourt n'avait point de ressource; elle n'osait même se prendre à aucunes de celles 

qui aidaient à la tourmenter, mais d'ailleurs il n'eût pas fait bon la fâcher. 

Elle payait mal ou point ses gens, qui un beau jour de concert l'arrêtèrent sur le pont 

Neuf. Le cocher descendit et les laquais, qui lui vinrent dire mots nouveaux à sa portière. Son 

écuyer et sa femme de chambre l'ouvrirent, et tous ensemble s'en allèrent et la laissèrent devenir 

ce qu'elle pourrait. Elle se mit à haranguer ce qui s'était amassé là de canaille, et fut trop 

heureuse de trouver un cocher de louage, qui monta sur son siège et la mena chez elle. Une 

autre fois, Mme de Saint-Simon, revenant dans sa chaise de la messe aux Récollets, à Versailles, 
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rencontra la princesse d'Harcourt à pied dans la rue, seule, en grand habit, tenant sa queue dans 

ses bras. Mme de Saint-Simon arrêta, et lui offrit secours: c'est que tous ses gens l'avaient 

abandonnée, et lui avaient fait le second tome du pont Neuf, et pendant leur désertion dans la 

rue, ceux qui étaient restés chez elle s'en étaient allés; elle les battait, et était forte et violente, 

et changeait de domestique tous les jours. 

Elle prit, entre autres, une femme de chambre forte et robuste, à qui, dès les premières 

journées, elle distribua force tapes et soufflets. La femme de chambre ne dit mot, et comme il 

ne lui était rien dû, n'étant entrée que depuis cinq ou six jours, elle donna le mot aux autres, de 

qui elle avait su l'air de la maison, et un matin qu'elle était seule dans la chambre de la princesse 

d'Harcourt, et qu'elle avait envoyé son paquet dehors, elle ferme la porte en dedans sans qu'elle 

s'en aperçût; répond à se faire battre, comme elle l'avait déjà été, et au premier soufflet, saute 

sur la princesse d'Harcourt, lui donne cent soufflets et autant de coups de poing et de pied, la 

terrasse, la meurtrit depuis les pieds jusqu'à la tête, et quand elle l'a bien battue à son aise et à 

son plaisir, la laisse à terre toute déchirée, et tout échevelée, hurlant à pleine tête, ouvre la porte, 

la ferme dehors à double tour, gagne le degré, et sort de la maison. 

C'était tous les jours des combats et des aventures nouvelles. Ses voisines à Marly 

disaient qu'elles ne pouvaient dormir au tapage de toutes les nuits, et je me souviens qu'après 

une de ces scènes tout le monde allait voir la chambre de la duchesse de Villeroy et celle de 

Mme d'Espinoy, qui avaient mis leur lit tout au milieu, et qui contaient leurs veilles à tout le 

monde. Telle était cette favorite de Mme de Maintenon, si insolente et si insupportable à tout 

le monde, et qui avec cela, pour ce qui la regardait, avait toute faveur et préférence, et qui, en 

affaires de finances et en fils de famille et autres gens qu'elle a ruinés, avait gagné des trésors 

et se faisait craindre à la cour et ménager jusque par les princesses et les ministres. Reprenons 

le sérieux. 

 

Mort de la princesse d’Harcourt1 

La comtesse d'Acigné, dernière, par elle et par son défunt mari, de cette bonne et 

ancienne maison de Bretagne, mourut fort âgée à Paris. Le duc de Richelieu, son gendre, et qui 

                                                           
1 SAINT-SIMON. Mémoires. Disponível em: http://rouvroy.medusis.com/tomes.html. Tome 12 – Capítulo 3. 

http://rouvroy.medusis.com/tomes.html
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n'avait de fils que de sa fille, la suivit de fort près, à quatre-vingt-six ans. J'en ai suffisamment 

parlé en plusieurs endroits pour le faire connaître, ainsi que de la princesse d'Harcourt, soeur de 

la duchesse de Brancas, qui mourut assez brusquement chez elle à Clermont, et qui ne laissa de 

regrets à personne. 

 

Le Duc de Vendôme 

 

Duc de Vendôme, ses mœurs, son caractère, sa conduite1 

La cour et Paris virent en ce temps-ci un spectacle vraiment prodigieux. M. de Vendôme 

n'était point parti d'Italie, depuis qu'il y avait succédé au maréchal de Villeroy après l'affaire de 

Crémone, Ses combats tels quels, les places qu'il avait prises, l'autorité qu'il avait saisie, la 

réputation qu'il avait usurpée, ses succès incompréhensibles dans l'esprit et dans la volonté du 

roi, la certitude de ses appuis, tout cela lui donna le désir de venir jouir à la cour d'une situation 

si brillante, et qui surpassait de si loin tout ce qu'il avait pu espérer. Mais avant de voir arriver 

un homme qui va prendre un ascendant si incroyable, et dont jusqu'ici je n'ai parlé qu'en passant, 

il est bon de le faire connaître davantage, et d'entrer même dans des détails qui ont de quoi 

surprendre, et qui le peindront d'après nature. 

Il était d'une taille ordinaire pour la hauteur, un peu gros, mais vigoureux, fort et alerte; 

un visage fort noble et l'air haut; de la grâce naturelle dans le maintien et dans la parole; 

beaucoup d'esprit naturel qu'il n'avait jamais cultivé, une énonciation facile, soutenue d'une 

hardiesse naturelle, qui se tourna depuis en audace la plus effrénée; beaucoup de connaissance 

du monde, de la cour, des personnages successifs, et sous une apparente incurie un soin et une 

adresse continuelle à en profiter en tout genre, surtout admirable courtisan, et qui sut tirer 

avantage jusque de ses plus grands vices, à l'abri du faible du roi pour sa naissance; poli par art, 

mais avec un choix et une mesure avare; insolent à l'excès dès qu'il crut le pouvoir oser 

impunément, et en même temps familier et populaire avec le commun, par une affectation qui 

voilait sa vanité et le faisait aimer du vulgaire; au fond, l'orgueil même, et un orgueil qui voulait 

tout, qui dévorait tout. À mesure que son rang s'éleva et que sa faveur augmenta, sa hauteur, 

                                                           
1 SAINT-SIMON, 2011, p. 152-161. Disponível em: http://rouvroy.medusis.com/tomes.html. Tome 5 – Capítulo 

8. 

http://rouvroy.medusis.com/tomes.html
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son peu de ménagement, son opiniâtreté jusqu'à l'entêtement, tout cela crût à proportion, jusqu'à 

se rendre inutile toute espèce d'avis, et se rendre inaccessible qu'à un nombre très petit de 

familiers et à ses valets. La louange, puis l'admiration, enfin l'adoration furent le canal unique 

par lequel on put approcher ce demi-dieu, qui soutenait des thèses ineptes sans que personne 

osât, non pas contredire, mais ne pas approuver. 

Il connut et abusa plus que personne de la bassesse du Français. Peu à peu il accoutuma 

les subalternes, puis de l'un à l'autre toute son armée, à ne l'appeler plus que Monseigneur et 

Votre Altesse. En moins de rien cette gangrène gagna jusqu'aux lieutenants généraux et aux 

gens les plus distingués, dont pas un, comme des moutons à l'exemple les uns des autres, n'osa 

plus lui parler autrement, et qui d'usage ayant passé en droit, y auraient hasardé l'insulte si 

quelqu'un d'eux se fût avisé de lui parler autrement. 

Ce qui est prodigieux à qui a connu le roi, galant aux dames une si longue partie de sa 

vie, dévot l'autre, souvent avec importunité pour autrui, et dans toutes ces deux parties de sa vie 

plein d'une juste, mais d'une singulière horreur pour tous les habitants de Sodome, et jusqu'au 

moindre soupçon de ce vice, M. de Vendôme y fut plus salement plongé toute sa vie que 

personne, et si publiquement, que lui-même n'en faisait pas plus de façon que de la plus légère 

et de la plus ordinaire galanterie, sans que le roi, qui l'avait toujours su, l'eût jamais trouvé 

mauvais, ni qu'il en eût été moins bien avec lui. Ce scandale le suivit toute sa vie à la cour, à 

Anet, aux armées. Ses valets et des officiers subalternes satisfirent toujours cet horrible goût, 

étaient connus pour tels, et comme tels étaient courtisés des familiers de M. de Vendôme et de 

ce qui voulait s'avancer auprès de lui. On a vu avec quelle audacieuse effronterie il fit 

publiquement le grand remède, par deux fois prit congé pour l'aller faire, qu'il fut le premier qui 

l'eût osé, et que sa santé devint la nouvelle de la cour, et avec quelle bassesse elle y entra, à 

l'exemple du roi, qui n'aurait pas pardonné à un fils de France ce qu'il ménagea avec une 

faiblesse si étrange et si marquée pour Vendôme. 

Sa paresse était à un point qui ne se peut concevoir. Il a pensé être enlevé plus d'une fois 

pour s'être opiniâtré dans un logement plus commode, mais trop éloigné, et risqué les succès de 

ses campagnes, donné même des avantages considérables à l'ennemi, pour ne se pouvoir 

résoudre à quitter un camp où il se trouvait logé à son aise. Il voyait peu à l'armée par lui-même, 

il s'en fiait à ses familiers que très souvent encore il n'en croyait pas. Sa journée, dont il ne 

pouvait troubler l'ordre ordinaire, ne lui permettait guère de faire autrement. Sa saleté était 
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extrême, il en tirait vanité; les sots le trouvaient un homme simple. Il était plein de chiens et de 

chiennes dans son lit qui y faisaient leurs petits à ses côtés. Lui-même ne s'y contraignait de 

rien. Une de ses thèses était que tout le monde en usait de même, mais n'avait pas la bonne foi 

d'en convenir comme lui. Il le soutint un jour à Mme la princesse de Conti, la plus propre 

personne du monde et la plus recherchée dans sa propreté. 

Il se levait assez tard à l'armée, se mettait sur sa chaise percée, y faisait ses lettres, et y 

donnait ses ordres du matin. Qui avait affaire à lui, c'est-à-dire pour les officiers généraux et les 

gens distingués, c'était le temps de lui parler. Il avait accoutumé l'armée à cette infamie. Là, il 

déjeunait à fond, et souvent avec deux ou trois familiers, rendait d'autant, soit en mangeant, soit 

en écoutant ou en donnant ses ordres, et toujours force spectateurs debout. (Il faut passer ces 

honteux détails pour le bien connaître.) Il rendait beaucoup; quand le bassin était plein à 

répandre, on le tirait et on le passait sous le nez de toute la compagnie pour l'aller vider, et 

souvent plus d'une fois. Les jours de barbe, le même bassin dans lequel il venait de se soulager 

servait à lui faire la barbe. C'était une simplicité de moeurs, selon lui, digne des premiers 

Romains, et qui condamnait tout le faste et le superflu des autres. Tout cela fini, il s'habillait, 

puis jouait gros jeu au piquet ou à l'hombre, ou s'il fallait absolument monter à cheval pour 

quelque chose, c'en était le temps. L'ordre donné au retour, tout était fini chez lui. Il soupait 

avec ses familiers largement; il était grand mangeur, d'une gourmandise extraordinaire, ne se 

connaissait à aucun mets, aimait fort le poisson, et mieux le passé et souvent le puant que le 

bon. La table se prolongeait en thèses, en disputes, et par-dessus tout, louanges, éloges, 

hommages toute la journée et de toutes parts. 

Il n'aurait pardonné le moindre blâme à personne. Il voulait passer pour le premier 

capitaine de son siècle, et parlait indécemment du prince Eugène et de tous les autres. La 

moindre contradiction eût été un crime. Le soldat et le bas officier l'adoraient pour sa familiarité 

avec eux, et la licence qu'il tolérait pour s'en gagner les cœurs, dont il se dédommageait par une 

hauteur sans mesure avec tout ce qui était élevé en grade ou en naissance. Il traitait à peu près 

de même ce qu'il y avait de plus grand en Italie, qui avait si souvent affaire à lui. C'est ce qui 

fit la fortune du fameux Alberoni. 

Alberoni ; commencement de sa fortune 

Le duc de Parme eut à traiter avec M. de Vendôme; il lui envoya l'évêque de Parme, qui 

se trouva bien surpris d'être reçu par M. de Vendôme sur sa chaise percée, et plus encore de le 
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voir se lever au milieu de la conférence et se torcher le cul devant lui. Il en fut si indigné que, 

toutefois sans mot dire, il s'en retourna à Parme sans finir ce qui l'avait amené, et déclara à son 

maître qu'il n'y retournerait de sa vie après ce qui lui était arrivé. Alberoni était fils d'un 

jardinier, qui, se sentant de l'esprit, avait pris un petit collet pour, sous une figure d'abbé, aborder 

où son sarrau de toile eût été sans accès. Il était bouffon; il plut à M. de Parme comme un bas 

valet dont on s'amuse; en s'en amusant il lui trouva de l'esprit, et qu'il pouvait n'être pas 

incapable d'affaires. Il ne crut pas que la chaise percée de M. de Vendôme demandât un autre 

envoyé, il le chargea d'aller continuer et finir ce que l'évêque de Parme avait laissé à achever. 

Alberoni, qui n'avait point de morgue à garder et qui savait très bien quel était Vendôme, 

résolut de lui plaire à quelque prix que ce fût, pour venir à bout de sa commission au gré de son 

maître et de s'avancer, par-là auprès de lui. Il traita donc avec M. de Vendôme sur sa chaise 

percée, égaya son affaire par des plaisanteries qui firent d'autant mieux rire le général qu'il 

l'avait préparé par force louanges et hommages. Vendôme en usa avec lui comme il avait fait 

avec l'évêque, il se torcha le cul, devant lui. À cette vue Alberoni s'écrie: O culo di angelo!... et 

courut le baiser. Rien n'avança plus ses affaires que cette infâme bouffonnerie. M. de Parme 

qui dans sa position avait plus d'une chose à traiter avec M. de Vendôme, voyant combien 

Alberoni y avait heureusement commencé, se servit toujours de lui; et lui, prit à tâche de plaire 

aux principaux valets, de se familiariser avec tous, de prolonger ses voyages. Il fit à M. de 

Vendôme, qui aimait les mets extraordinaires, des soupes au fromage et d'autres ragoûts 

étranges qu'il trouva excellents. Il voulut qu'Alberoni en mangeât avec lui, et de cette sorte, il 

se mit si bien avec lui, qu'espérant plus de fortune dans une maison de Bohèmes et de fantaisies 

qu'à la cour de son maître, où il se trouvait de trop bas aloi, il fit en sorte de se faire débaucher 

d'avec lui, et de faire accroire à M. de Vendôme que l'admiration et l'attachement qu'il avait 

conçu pour lui lui faisait sacrifier tout ce qu'il pouvait espérer de fortune à Parme. Ainsi il 

changea de maître; et bientôt après, sans cesser son métier de bouffon et de faiseur de potages 

et de ragoûts bizarres, il mit le nez dans les lettres de M. de Vendôme, réussit à son gré, devint 

son principal secrétaire, et celui à qui il confiait tout ce qu'il avait de plus particulier et de plus 

secret. Cela déplut fort aux autres. La jalousie s'y mit au point que, s'étant querellés dans une 

marche, Magnani le courut plus de mille pas à coups de bâton à la vue de toute l'armée. M. de 

Vendôme le trouva mauvais, mais ce fut tout; et Alberoni, qui n'était pas homme à quitter prise 

pour si peu de chose et en si beau chemin, s'en fit un mérite auprès de son maître, qui, le goûtant 

de plus en plus et lui confiant tout, le mit de toutes ses parties et sur le pied d'un ami de confiance 
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plutôt que d'un domestique, à qui ses familiers, même les plus haut huppés de son armée, firent 

la cour. 

Voyage triomphant de Vendôme à la cour 

On a vu ce que put sur le roi la naissance de M. de Vendôme; le parti qu'il en sut tirer 

par M. du Maine, et de là par Mme de Maintenon, toujours en montant; comment par là il se 

dévoua Chamillart; et l'intérêt que Vaudémont et ses habiles nièces trouvèrent à se lier avec lui. 

Bien de tout temps avec Monseigneur par la chasse et par d'autres endroits de jeunesse ancienne, 

jusqu'à être dans l'intérieur de cette cour l'émule du prince de Conti; cette émulation plut au roi 

qui haïssait le prince, et qui, dès avant tout ce que nous venons de voir, avait pris du goût et de 

la distinction pour Vendôme, qui l'avait flatté par son goût pour la chasse, pour la campagne, 

par son assiduité près de lui, et par l'aversion de Paris surtout, où il n'allait comme jamais. On 

a vu son art et son audace d'entretenir le roi de projets, d'entreprises, de petits combats de rien 

grossis, de vrais combats très douteux, donnés comme décisifs, avec une hardiesse à l'épreuve 

du plus prompt démenti, en un mot, de courriers continuels dont le roi voulait bien être la dupe 

et se persuader tout ce que voulait Vendôme, appuyé et prôné si solidement dans le plus intérieur 

des cabinets et contredit de personne, avec la précaution qu'on a vu qu'il avait prises sur les 

lettres d'Italie, et le silence profond, excepté pour l'exalter, que son poids et sa faveur mit 

imprimé à son armée. 

La situation où il la trouvait et l'absence du prince Eugène, qui était à Vienne, lui parut 

une jointure favorable pour aller recueillir le fruit de ses travaux. Il eut permission de faire un 

tour à la cour et laisser son armée sous les ordres de Médavy, le plus ancien lieutenant général, 

parce que la politique de Vaudémont, ou l'orgueil de ne commander pas par l'absence d'un autre, 

lui en fit faire l'honnêteté à Médavy. 

Vendôme arriva droit à Marly, où nous étions, le 12 février. Ce fut une rumeur 

épouvantable: les galopins, les porteurs de chaises, tous les valets de la cour quittèrent tout pour 

environner sa chaise de poste. À peine monté dans sa chambre tout y courut. Les princes du 

sang, si piqués de sa préférence sur eux à servir et de bien d'autres choses, y arrivèrent tous les 

premiers. On peut juger si les deux bâtards s'y firent attendre. Les ministres y accoururent, et 

tellement tout le courtisan, qu'il ne resta dans le salon que les dames: M. de Beauvilliers était à 

Vaucresson; et pour moi, je demeurai spectateur et n'allai point adorer l'idole. 
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Le roi, Monseigneur, l'envoyèrent chercher. Dès qu'il put être habillé parmi cette foule, 

il alla au salon, porté par elle plutôt qu'environné. Monseigneur fit cesser la musique où il était 

pour l'embrasser. Le roi, qui était chez Mme de Maintenon, travaillant avec Chamillart, l'envoya 

chercher encore, et sortit de la petite chambre où il travaillait dans le grand cabinet au-devant 

de lui, l'embrassa à diverses reprises, y resta quelque temps avec lui, puis lui dit qu'il le verrait 

le lendemain à loisir, il l'entretint en effet chez Mme de Maintenon plus de deux heures. 

Chamillart, sous prétexte de travailler avec lui plus en repos à l'Étang, lui donna deux 

jours durant une fête superbe. À son exemple, Pontchartrain, Torcy, puis les seigneurs les plus 

distingués de la cour, crurent faire la leur d'en user de même. Chacun voulut s'y signaler; 

Vendôme retenu et couru de toutes parts n'y put suffire. On briguait à lui donner des fêtes, on 

briguait d'y être invité avec lui. Jamais triomphe n'égala le sien; chaque pas qu'il faisait lui en 

procurait un nouveau. Ce n'est point trop dire que tout disparut devant lui, princes du sang, 

ministres et les plus grands seigneurs, ou ne parut que pour le faire éclater bien loin au-dessus 

d'eux, et que le roi ne sembla demeurer roi que pour l'élever davantage. 

Le peuple s'y joignit à Versailles et à Paris, où il voulut jouir d'un enthousiasme si 

étrange, sous prétexte d'aller à l'Opéra. Il y fut couru par les rues avec des acclamations; il fut 

affiché; tout fut retenu à l'Opéra d'avance; on s'y étouffait partout, et les places y furent doublées 

comme aux premières représentations. 

Vendôme, qui recevait tous ces hommages avec une aisance extrême, était pourtant 

intérieurement surpris d'une folie si universelle. Quelque court qu'il eût résolu de rendre son 

séjour, il craignit que cette fougue ne pût durer. Pour se rendre plus rare, il pria le roi de trouver 

bon qu'il allât à Anet d'un Marly à l'autre, et ne fut que deux jours à Versailles, qu'il coupa 

encore d'une nuit à Meudon, dont il voulut bien gratifier Monseigneur. Vendôme ne fut pas 

plutôt à Anet avec fort peu de gens choisis, que de l'un à l'autre la cour devint déserte, et le 

château et le village d'Anet remplis jusqu'aux toits. Monseigneur y fut chasser, les princes du 

sang, les ministres; ce fut une mode dont chacun se piqua. Enflé d'une réception si prodigieuse 

et si soutenue, il traita à Anet toute cette foule de courtisans, et la bassesse fut telle qu'on le 

souffrit sans s'en plaindre comme une liberté de campagne, et qu'on ne cessa d'y courir. Le roi, 

si offensé d'être délaissé pour quelque occasion que ce fût, prenait plaisir à la solitude de 

Versailles pour Anet, et demandait aux uns s'ils y avaient été, aux autres quand ils iraient. 
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Tout montrait que de propos délibéré on avait résolu d'élever Vendôme au rang des 

héros; il le sentit, il voulut en profiter. Il renouvela ses prétentions de commander aux 

maréchaux de France; on l'érigeait en dieu Mars, comment l'en refuser?  

 

Patente de maréchal général offerte et refusée par Vendôme 

La patente de maréchal général lui fut donc sourdement accordée, et dressée pareille à 

celle de M. de Turenne, depuis lequel on n'en avait point vu. Ce n'était ni le compte de M. de 

Vendôme ni celui de M. du Maine. La patente n'avait été offerte que pour sauver ce que le roi 

n'avait jamais voulu; elle n'avait été acceptée qu'à faute de mieux et pour en faire un chausse-

pied à la naissance. Vendôme proposa donc que ce motif y fût inséré de plus qu'en la patente 

de M. de Turenne. Je ne sais par où le maréchal de Villeroy en eut le vent, mais il le sut à temps 

d'en faire ses représentations au roi. Elles étaient pour lors encore conformes à son goût; le 

maréchal était en grande faveur, il l'emporta et il fut déclaré à M. de Vendôme qu'il ne serait 

rien ajouté à sa patente, conforme en tout à celle de M. de Turenne. Il se piqua et n'en voulut 

plus. Le refus était singulièrement hardi; mais il connaissait à qui il avait affaire, et la force de 

ses appuis. Il avait été opiniâtrement refusé de commander ceux d'entre les maréchaux de 

France qui ne l'étaient que depuis qu'il commandait les armées; il n'avait pas tenu aux ordres 

réitérés du roi que Tessé ne le lui eût fait éprouver, qui ne l'évita que par une volontaire adresse; 

de là à la patente qu'on lui offrit pour les commander tous, il y avait plus loin qu'à parvenir de 

cette offre à ce qu'il prétendait. On verra dans cette année même qu'il ne se trompa pas. 

Son frère, quoique médiocrement bien avec lui, le fut trouver à Anet pour se remettre 

par lui en selle. Vendôme lui offrit de le présenter au roi, et de lui faire donner une pension de 

dix mille écus; mais l'insolent grand prieur ne voulut rien moins que de retourner commander 

une armée en Italie, acheva pourtant le voyage d'Anet fort mécontent et refusa tout, et quand 

son frère retourna à la cour s'en revint rager à Clichy. 

 

Mort du duc de Vendôme1 

                                                           
1 SAINT-SIMON, 2011, p. 348-351. Disponível em: http://rouvroy.medusis.com/tomes.html. Tome 10 – 

Capítulo 9. 

http://rouvroy.medusis.com/tomes.html
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Vendôme triomphait en Espagne, non des ennemis de cette couronne, mais des 

Espagnols et de nos malheurs. À son âge et à celui de ceux que nous pleurions, il se comptait 

expatrié pour le reste de sa vie. Leur mort le rendit aux plus flatteuses espérances d'en revenir 

jouir à notre cour, et d'y redevenir un personnage qui y ferait de nouveau bien compter avec lui. 

L'Altesse avait été un fruit aussi prompt que délicieux d'une si surprenante délivrance; 

l'assimilation aux don Juan en fut un autre coup sur coup qui acheva de l'enivrer des larmes de 

la France, où, porté sur ce nouveau piédestal, il projetait de venir faire le prince du sang en plein 

par le titre d'en avoir désespéré l'Espagne. Sa paresse, sa liberté de vie, ses débauches avaient 

prolongé son séjour sur la frontière, où il se trouvait plus commodément pour satisfaire à tous 

ses goûts qu'à Madrid, où, bien qu'il ne se contraignît guère, il ne pouvait éviter quelque sorte 

de contrainte de représentation et de paraître à la cour. Il y arriva pour recevoir les profusions 

intéressées de la toute-puissance de la princesse des Ursins; mais, comme je l'ai remarqué, son 

dessein se bornait à l'Altesse commune et au leurre plutôt qu'à l'effet bien établi des traitements 

des deux don Juan qu'elle lui avait fait donner. Elle se hâta donc de faire expédier avec lui ce 

qui pour le militaire demandait nécessairement sa présence, et de le renvoyer promptement à la 

frontière. Lui-même, comblé de distinctions où il n'avait osé prétendre, embarrassé de la 

solitude où le laissait l'extrême dépit des grands et des seigneurs de leur subite humiliation à 

son égard, et rappelé dans ses quartiers par sa paresse et ses infâmes délices, il s'en retourna 

volontiers très-promptement. Il n'y avait rien à y faire. Les Autrichiens, étonnés et affaiblis du 

départ des Anglais, se trouvaient bien éloignés de l'offensive; et Vendôme, nageant dans les 

charmes de son nouveau sort, ne pensait qu'à en jouir dans une oisiveté profonde, sous prétexte 

que tout n'était pas prêt pour commencer les opérations. 

Pour être plus en liberté, il se sépara des officiers généraux et alla s'établir avec deux ou 

trois de ses plus familiers et ses valets, qui faisaient partout sa compagnie la plus chérie, à 

Vignarez, petit bourg presque abandonné et loin de tout, au bord de la mer, dans le royaume de 

Valence, pour y manger du poisson tout son soûl. Il tint parole et s'y donna de tout au cœur joie 

près d'un mois. Il se trouva incommodé, on crut aisément qu'il ne lui fallait que de la diète; mais 

le mal augmenta si promptement et d'une façon si bizarre, après avoir semblé assez longtemps 

n'être rien, que ceux qui étaient auprès de lui, en petit nombre, ne doutèrent pas du poison et 

envoyèrent aux secours de tous côtés; mais le mal ne les voulut pas attendre; il redoubla 

précipitamment avec des symptômes étranges. Il ne put signer un testament qu'on lui présenta, 

ni une lettre au roi par laquelle il lui demandait le retour de son frère à la cour. Tout ce qui était 

autour de lui s'enfuit et l'abandonna, tellement qu'il demeura entre les mains de trois ou quatre 
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des plus bas valets, tandis que les autres pillaient tout et faisaient leur main et s'en allaient, Il 

passa ainsi les deux ou trois derniers jours de sa vie sans prêtre, sans qu'il eût été seulement 

question d'en parler, sans autre secours que d'un seul chirurgien. Les trois ou quatre valets 

demeurés auprès de lui, le voyant à la dernière extrémité, se saisirent du peu de choses qui 

restaient autour de lui, et, faute de mieux, lui tirèrent sa couverture et ses matelas de dessous 

lui. Il leur cria pitoyablement de ne le laisser pas mourir au moins à nu sur sa paillasse, et je ne 

sais s'il l'obtint. Ainsi mourut, le vendredi 10 juin, le plus superbe des hommes, et pour n'en 

rien dire davantage après avoir été obligé de parler si souvent de lui, le plus heureux jusqu'à ses 

derniers jours. Il avait cinquante-huit ans, sans qu'une faveur si prodigieuse et si aveugle ait pu 

faire qu'un héros de cabale d'un capitaine qui a été un très-mauvais général, d'un sujet qui s'est 

montré le plus pernicieux, et d'un homme dont les vices ont fait en tout genre la honte de 

l'humanité. Sa mort rendit la vie et la joie à toute l'Espagne. 

Aguilar, l'ami du duc de Noailles, revenu d'exil pour servir sous lui, fut fort accusé de 

l'avoir empoisonné, et se mit aussi peu en peine de s'en défendre, comme on s'y mit peu de faire 

aucune recherche. La princesse des Ursins, qui pour sa grandeur particulière avait si bien su 

profiter de sa vie, ne profita pas moins de sa mort. Elle sentit sa délivrance d'un nouveau don 

Juan à la tête des armées d'Espagne, qui n'y était plus en refuge et en asile souple par nécessité 

sous sa main, et qui au contraire, délivré de tout ce qui l'y avait relégué, recouvrait en plein 

toutes ses anciennes forces en France, d'où il tirerait toute sorte de protection et d'autorité. Elle 

ne se choqua donc point de la joie qui éclata sans contrainte, ni des discours les plus libres de 

la cour, de la ville, de l'armée, de toute l'Espagne; ni par conséquent le roi et la reine, qui n'en 

firent aucun semblant. Mais pour soutenir ce qu'elle avait fait, et faire à bon marché sa cour à 

M. du Maine, à Mme de Maintenon, au roi même, elle fit ordonner que le corps de ce monstre 

hideux de grandeur et de fortune serait porté à l'Escurial. C'était combler la mesure des plus 

grands traitements.  

 

Éclaircissement sur la sépulture du duc de Vendôme  

Il n'était point mort en bataille, et de plus on ne voit aucun particulier enterré à l'Escurial, 

comme il y en a plusieurs à Saint-Denis. Cet honneur fut donc déféré à ceux qui venaient d'être 

donnés à sa naissance. C'est aussi ce qui enfla M. du Maine jusqu'à ne pouvoir s'en contenir. 
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Mais en attendant que je parle du voyage que j'ai fait à l'Escurial, si j'ai assez de vie pour pousser 

ces Mémoires jusqu'à la mort de M. le duc d'Orléans, il faut expliquer ici cette illustre sépulture. 

Le panthéon est le lieu où il n'entre que les corps des rois et des reines qui ont eu 

postérité. Un autre lieu séparé, non de plain-pied, mais proche, fait en bibliothèque, est celui où 

sont rangés les corps des reines qui n'ont point eu de postérité, et des infants. Un troisième lieu, 

qui est comme l'antichambre de ce dernier, s'appelle proprement le pourrissoir, quoique ce 

dernier en porte aussi improprement le nom. Il n'y paraît que les quatre murailles blanches avec 

une longue table nue au milieu. Ces murs sont fort épais; on y fait des creux où on met un corps 

dans chacun, qu'on muraille par-dessus, en sorte qu'il n'en paraît rien. Quand on juge qu'il y a 

assez longtemps pour que tout soit assez consommé et ne puisse plus exhaler d'odeur, on rouvre 

la muraille, on en tire le corps, on le met dans un cercueil qui en laisse voir quelque chose par 

les pieds. Ce cercueil est couvert d'une étoffe riche, et on le porte dans la pièce voisine. Le corps 

du duc de Vendôme était encore depuis neuf ans dans cette muraille lorsque j'entrai dans ce 

lieu, où on me montra l'endroit où il était, qui était uni comme tout le reste des quatre murs et 

sans aucune marque. Je m'informai doucement aux moines chargés de me conduire et de me 

faire les honneurs dans combien il serait transporté dans l'autre pièce. Ils ne répondirent qu'en 

évitant de satisfaire cette curiosité, en laissant échapper un air d'indignation, et ne se 

contraignirent pas de me laisser entendre qu'on ne songeait point à ce transport, et que, 

puisqu'on avait tant fait que de l'emmurailler, il y pourrait demeurer. Je ne sais ce que M. du 

Maine fit du testament non signé qui lui fut envoyé et dont il fit son affaire, mais il ne put 

obtenir du roi aucune démonstration en faveur de M. de Vendôme, ni le retour du grand prieur 

qui demeura à Lyon jusqu'à la mort du roi; mais le roi prit le deuil quelques jours en noir. Mme 

de Vendôme recueillit les grands avantages qui lui avaient été faits par son contrat de mariage, 

dont Anet et Dreux ont passé d'elle à Mme du Maine, et les autres terres réparties de même aux 

autres héritiers de la duchesse de Vendôme après elle; mais le roi reprit aussitôt Vendôme et ce 

qui se trouva de réversible à la couronne. Le grand prieur ne prétendit rien et n'eut rien aussi, 

comme exclu de tout héritage par ses vœux de l'ordre de Malte. On paya les créanciers peu à 

peu, et les valets devinrent ce qu'ils purent. 
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CONCLUSÕES  

 

Essa dissertação se propôs a fazer uma tradução comentada de parte das Memórias de 

Louis de Rouvroy, Duque de Saint-Simon. Inicialmente, a tradução se limitaria a três capítulos 

subsequentes da obra na intenção de analisar o estilo do escritor ao longo desse trecho 

linearmente escolhido. Porém, chegou-se à conclusão de que a pesquisa ficaria muito ampla : 

poderíamos ter tratado da vocação histórica ou literária da obra do escritor, questionando-se, 

portanto, se realmente existiria um “discurso de verdade”, tema muito explorado por Marc 

Hersant, professor de literatura francesa, especialista em obras memorialísticas ;  fazer uma 

comparação social entre os dias de hoje e o século de Saint-Simon considerando a descrição de 

certos personagens que, segundo Saint-Simon, teriam condutas imorais ou desvios de 

comportamento, ou mesmo, trazer um estudo mais amplo sobre seu estilo literário.  

No entanto, ao observar o retrato do Duque de Vendôme nos capítulos anteriormente 

selecionados, percebeu-se que havia uma quantidade imensa de outros retratos com os mesmos 

aspectos. Assim, resolveu-se trabalhar essa tradução considerando uma característica bem 

peculiar do autor, o retrato literário ou mesmo a arte do retrato. Para isso, recortou-se diversos 

pequenos trechos que descreviam cada um dos personagens da tradução a fim de fazer uma 

compilação de retratos.  

Constatou-se que o gênero do retrato começou a ganhar força na qualidade de gênero 

integrado, primeiramente, através dos romances, lembrando autores como Madeleine e Georges 

de Scudéry ou Paul Scarron e, em um segundo momento, quando o gênero se tornou moda na 

corte Parisiense. Quando personagens influentes daquela época passaram a escrever e divulgar 

seus retratos, o gênero teria conhecido o ápice da sua fama. Vimos igualmente que o mesmo 

não se encontrava apenas em romances, memórias ou como forma de distração da aristocracia, 

mas também era utilizado de maneira oficial. Servia de fonte de informação diplomática na qual 

embaixadores, enviados em cortes estrangeiras, precisavam descrevê-las minuciosamente a fim 

de manter seu chefe de estado informado sobre as mesmas. 

 No entanto, contrariamente ao que se poderia imaginar, o retrato não ganha um 

verdadeiro estilo durante o apogeu da sua fama, mas sim quando ele passa a sair de moda, após 

1660. Conferir-se-á ao retrato a dignidade de um verdadeiro gênero, principalmente, com as 

literaturas moralistas, a exemplo das obras de La Bruyère, de La Rochefoucauld ou de Saint-

Simon, quando não mais se buscava apenas a querer idealizar os homens daquela sociedade. Os 

autores moralistas buscavam apresentar o real e verdadeiro caráter dos homens que ajudaram 
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na criação de uma sociedade. O gênero do retrato literário integrado então ao gênero das 

memórias passa a se dividir em duas características: a forma, isto é, a aparência física, e o 

caráter, ou seja, a natureza. O gênero ganha neste momento um caráter histórico e até científico 

e, baseando-nos nessa informação, poderíamos, posteriormente, desenvolver a percepção do 

discurso de verdade na obra de Saint-Simon, da margem entre ficção literária e história. 

 Observamos nos trechos da obra de Saint-Simon que sua escrita é permeada de uma 

grande quantidade de informações histórico-políticas, que as estruturas sintáticas são 

complexas, com uma grande densidade lexical, muito uso de termos de tratamento, dificultando 

por vezes a identificação dos diversos personagens citados na obra. Assim como afirma Cécile 

Guilbert, sua escrita é norteada por uma forte tendência barroca, levando os leitores a lidar com 

descrições que vão de um extremo ao outro, as quais relacionamos ao conceito do grotesco e 

do sublime. Nos indagamos sobre o porquê de Saint-Simon, apesar da sua aparente intenção, 

de deixar a história do seu tempo para a posteridade, se abandonar em estilos tão opostos. 

Acredita-se que o autor, por não conseguir manter um ponto de vista neutro nos seus relatos, 

dando demasiada importância aos seus príncipios e ideias, se deixava levar pelo impulso do 

ódio, da raiva, assim que acreditasse estar diante de uma situação fora do que para ele seria 

apropriado, lembrando as regras de etiqueta e as posições hierárquicas a título de exemplo. 

Fazia dessa indignação e desse furor, frente aos desvios de comportamento, sua fonte de energia 

para escrever cada dia mais.  

 Saint-Simon, contrariamente à maioria dos outros memorialistas da sua época, se 

preocupava, essencialmente, em retratar personagens da nobreza e da vida palaciana, dando 

pouca atenção àqueles que, ao seu ver, não tinham nenhum reconhecimento social. 

 Observa-se, contudo, apesar do caráter ficcional da obra, a importância dos escritos de 

Saint-Simon para a história. Afinal, sua obra foi utilizada por historiadores renomados a 

exemplo de Leroy Emmanuel Ladurie. E não apenas isto, considerar que um autor pode escrever 

e reescrever ao longo de 30 anos sobre um mesmo personagem, redesenhar aquele retrato de 

décadas, é uma característica que não pode passar desapercebida.  

Quanto ao trabalho de tradução, apesar das inúmeras dificuldades relatadas, não se 

tratou apenas de uma tradução linguística. Como sabemos, a tradução vai muito além de uma 

transferência de palavras. Percebeu-se na tradução a língua como um meio de transferência de 

valores culturais. Buscou-se nessa tradução manter o estilo do tradutor, preservando os 

diferentes estilos de linguagens utilizados por ele no texto original, como a complexa estrutura 

sintática e lexical, os opostos de situações grotescas e sublimes. Acredito que ainda se poderia 
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retrabalhar essa tradução várias outras vezes, mas no fim o que se buscou, de alguma forma, foi 

trazer o leitor para essa cultura estrangeira, para o mundo de um grande autor que é o Duque de 

Saint-Simon pouco conhecido no Brasil. 
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