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Jest 6 lipca 181 5 roku. Paryż. potykają się dwaj 
najpotężniejsi mężowie stanu ówczesnej Francji i d\vaj 
odwieczni wrogowie. Talleyrand i Pouchć. Oto Tal
leyrand zaprosił do siebie na kolację fouchćgo. ie 
pierwsza to ich wspólna wieczerza bez świadkc)w. 

Ilekroć ci dwaj spotykali się, zawsze budziło to cieka
wość i trwogę. „Chciałb~·m bardzo posłuchać, co sobie 
mówią te baranki" powiedzial kiedyś hrabia Pozzo Ji 
Borgo, doradca cara Aleksandra I. Sytuacja polityczna 
kraju jest bardzo trudna. Po klęsce pod \X'aterloo 
Napoleon abdykował. Paryż jest niespokojny, szvkują 
się rozruchy. Trzeba niezwłocznie wprowadzić na tron 
przebywającego na emigracji Ludwika XVllJ. Tal
leyrand wie, że jedynym człowiekiem, który może tego 
dokonać jest Fouche. Tylko on, minister policji, będzie 
w stanie zapewnić spokój w kraju. „Jeśli nie dojdziemy 
do porozumienia jeszcze dzisiejszej nocy mówi Tal
leyrand w sztuce Brisville'a obaj znikniemv ze sceny ... 
lub, co gorsze, zostaniemy na nią brutalnie wepchnięci . " 

Milczący tłum czeka za oknami pałacu, czasem kamień 
tłukący szybę zakłóca rozmowę . „Możem~ albo zacieś
nić uścisk, aż się wzajemnie podusim}, albo przez 
chwilę zatańczyć razem". \X' propoz: cji Talle~ randa 
zawarta jest groźba. ~pilog tej niezwyklej rozrnow\' 
dopisała historia Francji tamtej epoki, z kt<'>rą sp!t.:cione 
są nicrozenvaln ie zyc1orysy obu bohaterów. 

Rcprndukcjc I or1rc111u· /doh1aC\ch w pr/ccbt.rn 1c111u wn~·rrtc pJbcu I .dln r.111d 1 

pnd111dz.1 1t· 1h1nr<.I\\ ( ;,1h1netu R \C'ln l\1hli111ek1 l '111\l·i:r'I r<:tu \\ ;irv.l\"k Il„,„ 

Charles !vfauricc de Tallcyrand-Perigord urodzi! się 2 lute
go 1754 roku w rodzinie, kton:j drzewo genealogiczne sięg:1ło IX 
Stulecia. l at~ eh miast ro urodzeniu I ochrzczeniu dziecko zostało 
oddane na \\ ychowanie mamce z przedmieścia. Rodzice nic 
mteresowal1 .ię nim, nic \\·1ec.lzicl1 na\\ Cl, że stal s i ę kaleką, kied\· 
przez nieuwagę mamki spadł z komody i złamał nogi;. łomność, 
która mu pozo~tała na całe życi<.: Z\\ it: sic,: „szpoLl\\ą nogą". 
Pierwsze kroki srawial opiera1ąc sir; nn kuli, a poznicJ. z w1ck1cm, 
jego lewa noga umocowana była w sp<.:cpilm m bucie orropcdycz
nym z szyną wzdłuż ł~·dk i . . 1gdr nic zaznał mdośu rodziców. Fakt 
ten wywarł głębokie piętno na 1eg(J osobowosci i całym i.vciu. 
Został przeznaczony c.lo sranu duchownego, Jo krc·1rcg11 1ak sam 
wyznaje: „nic m1ałcm żadnej skłonno c1" . \X' seminarium, za 
plecami nauczycieli, „w czasie wolnym chowałem się w biblio
tece, gdzie wyszukiwałem i pochłaniałem najbardziej rewo
lucyjne książki, jakie mogłem znaleźć, karmiąc się hi torią, 
opisem rewolt, bumów i poru zeń we wszy tkich możliwych 
krajach". Osicmnastnłctn1 sem marz\ sta nawiązał romans z młn
dztutką adeptką Knmcd11 f'rancusk1ej, Dorotą Dorim illc. Nic 
przeszkadza mu ro jt:dnak \\ uz\skantLt 1ytułu ~ulx1iaknn.1"' semi
narium i kontrnuacji stud i<'>w reologKzm·ch na SorbnniL. 
„Zmuszają mnie, bym został duchownym, jeszcze tego 
pożałują." 

Dnia 1 1 czerwca 1 771 , 7 rnq i S\\ <.:go pochod/.tnia, asysrował prz\· 
korona j1 Ludwi ka ~ \ I \\' Reims. ,\!Ind \· b1adz tak kw1tuje to 

<loniosle \\ vdarzcn1c: „Właśnie od koronacji Ludwika XVI 
datują się moje związki z wieloma kobietami, które były 
godne uwagi dzięki swym różnorodnym zaletom i których 
przyjaźń nic przestała nigdy dodawać uroku mojemu ży
ciu ... " Już 24 wrzcsnta 1 771 nit:pokurn\ ksi;idz otrz\ mujt: ud 
młodego krola opact \\o ~ainc-H.t:m~ w Rt:1111s, dz1r;ki czemu 
dysponuje dosć W\sokim1 Jochoc.lam1. ~la1<1c srn J•L .irc~ biskupa, 
kurzystal ze speqalmch prz\ \\ ilc1ów \\'~rml kleru . /.dubd popar
cie prałatów swym W\Siąp1t:niem n zwoln1t:nit: dc'>hr kościelnych 
z poc.latkc·l\\·. \\ wicku :1.1 lat został „agt:ntLm gt:nt:ra lnvm klt:ru" 
\\kontaktach z i1inistt:rst\\Clll finans<.1\\. ,\ lnnn i'a1alnq (>pinii, lecz 
dzir;k1 poparciu str~ ja, zostal \\ \ S\\ 11,:col1\ n,1 ksu,:dza \\' 1779 roku . 
„Jest za późno, nie pora już się cofać" \\\znal prz\ jacielmv1. 
J.:amicszkał \\' Parvzu . urządztl soh1t: dom, t>tocz\ I sit; luksusem, 
ogromne ~umr pr~t:znacz1 I na hihltott:kt,:. Pt1Zvsk:11 grono przyja
ciól młod~ eh 1 intcl1gt:n1 nich. 1-.obit:t\ sza la I~ za nim. Podobnie jak 



\'( olter przedkladał towarz\·stwo kobiet nad towarzyst \\·o tm,:/.
czyzn. Lpoka przyjała temu . \\ szystkic modne i pięknL dam\· 
zajmowah się polityką i h~ ły inteligentne. \Y/ ow ~eh przed
rewolucyjnych latach jego stalą kochank:1 by la ,\dclajda del · lahaut. 
Pra,\·te małżeński ten Z\\ iąi'ek z mężatką został uwtl'ń -zony 
przyjściem na świat syna . Czasy b\ li' takie, ze nikogo nu.: dziw il 
związek ,,zaślub1on) eh sercem", a już najmniej starego mi,:/a 
Adclaj1.h', hrabiego de [·lahaur, któr~ nie mial o niczym po1c,.:c1a. 
\"( t\ m czasie ksiądz dt: Talleyrnnd-Pengord został już biskupem 
\u Lun. 

„To go poprawi" powie<lz1ał król, podpisując dekn:t o nomina
cji. Przysięgi skladanL i(ościołowi nic wpłynęły jednak na 1.mianc.· 
trvbu i\ cia Ś\\ tcżo upicczonegu b1 . kupa. Pomimo fatalnc1 opinii 
um1al :obie zyskać popularność pośród kleru .. \X'krótcc został 
wy bram dcpurnwanym z d1cc ·zji Autu n Jo StanÓ\\ Generalm eh. 
Przychodzi rewolucja 1.J. lipca 1789. \\ ciągu zim\ 89 '90 bi~kup 
\u run dyploman cz nic milczy, obserwuje W\ darzenia i„. powoli 

redukuje i'C swego ubioru WSZ\'Stko, co przypomina o 1ego 
kośc1clnl'ch fonkciach Przestal nosić piuski;-, wlożył żabot, pod 
krón·m zręcznie ukrnv'.11 krzrż, wreszci<: znikną! i krz\·ż . fednak 
prz~ jaciclc nadal naz\·walt go biskup<:m. Zacz~ na stosm~ ać ;ręczne 
fortel<.: 1 w~ biegi, jego manipulacje powoli opanowuią rewoluq 1n•1 
maszynenę. Dziala glt'iwnic w kuluarach. '.\.,1klan1a do reform, 
IJgo<lzt konfl1kn . To on hral uJzial w opracl)waniu /Jd-/m·,l{/I 
pr,ru• 1zlo11•irka Jego n1L11czne \\~stąpicrna na Lnbunie Jnt\CZ\I ' 
gl<">wn1c kwestii tinans1rn }Ch. On, n1cda\\ n~ biskup i obrnnca 
m.qątku l(ościola, ż•1tlal teraz konfiskaty c;1li:go maja1 ku kleru. 
Dążył do cal ko\\ ll<:j laic~ zacj1 pańsrn a i zachcrcal do tq~n /.groma
dzenie. Oficjalnie zrzckl ~ie,: biskup~rwa. \\ roku 1791 \>ygłosil 
przetnt.>\\ t<:nk, k11'>rcgl> fragment warw zaC\ mwac: 
„Cza już, by dowiedziano się, że swoboda poglądów nie na 
próżno widnieje w Veldarac;i pr1111 · czlmnck.ti, że jest to wolność 
pełna i całkowita, że jest ona rzeczywistą własnością nic mniej 
świętą i nie mniej nienaruszalną niż wszystkie inne i 7c należy 
się jej \Vszelka ochrona". 
\\ <rn \ m czasic na\\ 1ąz::tl romans z Cermainc de Stacl, dirka szd:1 
rządu cckera. 
Pil~niąclzc l:H \\n zd<>h: wal i lat wo t rwonil. Byl namtcrt nym graczem 
i brciarzl·m. Jednak zawsze, czy mial pieniądz<:, czy ich Oil' miał, 
żył jak olow1ck majc;tnv. 
„Nie trzeba nigdy być biedakiem. Ja zawsze bylem bogaty". 
Bral udział\\ misp francuskil'j do I .ondynu . ,\lial \\'\ mo'ic na ,\nglti 
znhn\\iązanie l> z:1ch11v,:.in1u nl'utralności . Po kn\.:l\\\Ch \\'\·d,1rze·· 
niach 1 > sinpn1;1 1 •92 ubiega 'ie; zni'I\\' o paszporr d11 .\ngltt. Po 
kilku nieudanych pn'ibach uda1c mu s1C; w koncu '' \ jechac 
z Francji. Przedtem ,,·yshł do l.nnch nu cahł swoją bihlinrc:kę 
\X kraju jest zn1en.1w1dznm 1 po. zukf\\ an~ Spr1c:<la1l' calv swl'1j 
ksii;- .~ozłrn'ir i \\'\' jcżdża Jo \lllcn ki . 18 ma1.1 ''94 roku zlt>żvl 
prz\ -.ięgc. wobec praw Penwlwan11 1 ~tano1N /.1l'dnoczon\Th 
.\mnyk1 \\ I daclc:lfii zajmował si1; posrcdnict\\llll \I handlu 
nic:ru..:homn~ciami i hył agentem poszukiwań rcrenow. Tymc;raslm 
jego maplłl' k we Francji zostaje i'lic~ tllwany. \ 11.:dnak wkn'itcl 
l--.nnwencp1 uchyla wydan~ przcci\\ niemu dckrc:r . \\ ' 179(1 
Talki rand dost.ljl' po1wnknic na pn\\ n '1t do I ranl1i a w 179; 
Dyrektoriat mi .1nujc: go mi111stn:m spr.t\\" zagr:1nicznvch. Ford 
mini~tra zająl r() "-.ar.ilu Dd1cro1x, CCl d;do Pil\\ od cln uc11.:dn 
plotkarzom P;H~ za, pon1ewai '' t) m sam\ m czasie: ·1.1Jle, rand miał 
romans z panią DeLtcrotx. ( h1 ocem tego Z\\ 1ązku b~ I I . U .~l·niuv 
Delacroix, pc'iźrn<:JS/\ sl~nll\ maLtrz romam~czn~. urndzon~ z.Ci 
kwietrna 1798 roku. 
Stopniowo Tdle1rand stajl' sii; sprz) mierzcńc<:m Hon;tpam;go. 
„Trzeba zawsze u tawić się w takiej pozycji - mawiał - aby 
można było wybierać między dwiema stronami." 
1\.11: lubi ludzi, krorz\ przegr~ \\'ają. Tot<.:/ od\\ raca sic; 11d pani u<: 
Stad, ktelh ona nic Z\!>kllJl przych\lności B11n.1pancgo. 
Po zamachu stanu \\' r. 1 ;99, .~d1 zacz~ n.1i;1 stc; rząd\ Konsulatu, 
Tallcvrand ZOO\\ 1est mirnstrt·m spr~l\\ zagraniczn\ eh ..• ~ t Oil 
cent! I allcvr:mda \\ \ żcj niz Bonaparrc: „Ma du.l:o zalet potrzeb
nych przy negocjacjach, talent towarzyski, znajomość euro
pejskich dworów, finezję, by nie rzec, że coś więcej, w ry ach 
nieruchomość, której nic nic jest w stanic zmącić, wreszcie 
świetne nazwisko." 1--.tcth donoszono o mzpusct<:, korupcp 

i inr n gach Tałlenanda, Bonaparte maw tal : „Pochodzi ze świet
nej rodziny, to zaciera wszystko." \ Tallycran<l darzył go 
ogromną sympatią 1 wręcz U\\' tcłbieniem . Kompletnie omocal 
Bonapartego, umacniaiąc przy tym jl.'.go poz~ cję jako pierwszego 
Konsula. 
Ze zrozumiah-ch \\ zględ1iw popra\\ ił się J<:go stan majątkow~· . J u:l 
\\' r. 1800 ku pil sobie posiadłość \\ '\..euilly. \\' jego ż~ cie weszła 
pani Grand . . \ngidka urodzona w Indiach. Złorowłn-;a piękność 
była po<lejrzana o zpiegostwo . Talleyrand wsrawil sir; za nią, no 
1 zakochał się. ~ie bdoby \\ rym nic Jziwnego, gd,·b\ nic fakt, :.i:e 
się z nią \\'króLce ożeni I, hiorąc nczy\\'iścil ślub cy\\ iln~· po 
uprzednim uzyskaniu papieskiego brewe o 5woim świeckim 
StatUSIC. 

Za sprawą Talleyranda mini trem policji Konsulatu zostaje 
Fouche. Nigdy się nie lubili. Talleyrand gardził Fouchem. 
Rozmawiając z nim odnosił zawsze wrażenie, „jakby dotykał 
obrzydliwej ścierki" ... Teraz, w rządzie Konsulatu ich tosu
nki były równie poprawne z pozoru, co złe w rzeczywistości. 
Talleyrand uważał Fouchego za człowieka skompromitowa
nego w okresie Terroru, sam zaś uważał ten rozdział swojego 
życia za zamknięty . Niemniej jednak spotykał ię niejedno
krotnie sam na sam z Fouchem, by omówić sprawy małżeńst
wa Napoleona i ewentualnej sukcesji po nim. 
\\. wielkiej polityct: jedrn\'m celem Talleyranda bdo osiągnięcie 
pokoi u. Tego oczekiwał pl) .:--.apolconic. Był przecl\\ ny wo inom, 
wolał spokojne, wystawne t\ cie. Lubił zdobywać pieniądze, rotcż 
nie obce mu był~· afen· finanscrn·e, z ktt'in·ch czerpał zyski. ie 
gar ził W\\'Oież grub\·m1 łapówkami \\' transakcjach międz\ naro
dowych. Dzięki temu już\\' 1803 roku kupił posiadłość \'alent;a). 
Bonaparte życz~· ! sobie , ab\· jego minister przyjmował goŚLi 
w imponującym pałacu. ~l.lłzeńsrwo z panią Grand nic wpłynęłu na 
zmianę sposobu życia Talleyranda. .1dał mi.il liczni: kochanki, 
a noce spędzał na grach 1 hulankach. 

\'r 1804 zo raje mtanowam \\·1elk1m szambelanem cesarza, a następ
ntc. o<lznaczony wstęgą Orderu Legii Honorowej . . prawa aresz
towania i zabójstwa ksii;-c1a d ' Enghien, w którą był zamieszany, 
pozcuala nie \\' \·jaśninna . Talleyrand zatarl \\'5zelk1c ślady· i znisz
czd obciążające go dowod\'. 

\\ t\ m czasie\\ jego naiblt7,z\·m moczeniu pojawia si<,: tajemnicza 
5-lernia dz1ewczy nka, p<>dllł~nn by ł je j 01cem . :'.\:az\ ,,·ano ją 
zarlottą Bezimienną, póżn1e1 Szarlottą Je Pćrigord. 

\\. 1806 r . zostaje mianowany ksii;ciem Benewentu. '\..1e wczę<lzi 
pochleb t\\' '\;apoleonowi i to\\·arzysz y mu \\' kampanii niemiec
kiej. Poji:chał ceż za nim do Polski.\\ ' \\ 'arsza\\'tl'. bawił 5tę świcrnii: , 
bd gorąco prz~ jmowany. Zamte5zkał w war. za wskim pałacu 
Radziwiłlów 1 ()[\\'orz! I sezon przyjcrć i halc'iw. T1J właśnie: 
Talle~ rand przedstawił oficjalnie: '.'.ap1Jlennrl\\ 1 pan14 \\ '1.lewską. 
.\1ówionn, że specjalnie mu ją pn<lsunąl \\ czasie pobytu w Polscl' 
książę Benewentu z::ipuyp1źnił 'ię z księżną Kurland11, która 
pnwi<,:ksz\ la jego stałe grono bliskich przy1aci1'i łek . . 
I.. jej córką, k. ii;-żniczką kurhrndzką, Donną nżentl wo1ego 
bratanka Edmunda. \\ krr>rce młoJa małżonka stala ~ię wielka 
namiętnością podstarzałego Talleyranda. 

„Miał zawsze kieszenie pełne kobiet" me' \\ ił _ ·apoleon 
o swoim . zambelanie. 
Talle:. rand doskonale \\ 1dzial bli;-d\ t;1ktycznc apnleona. Zacząl 
sp1sko\\ 'aĆ przeci\\ niemu, wciąga14c do tego I ouchego . \I1ał racj<,: 
.\lertc:rnich, mowiąc: 
„Dwaj ludzie mają we Francji decydujący głos w opinii 
i cieszą się obecnie największym wpływem: panowie de 
Talleyrand i Fouche. 20 grudnia 1808 na ogromnym przyjęciu 
ci dwaj wrogowie zademonstrowali swoje przymierze. Na 
wieść o tym Napoleon czym prędzej powrócił z Hiszpanii. 
Wściekły, wezwał Talleyranda i publicznie obrzucił go 
stekiem żołnierskich wyzwisk, naz ywając złodziejem, zdraj
cą i tchórzem. Talleyrand jak zwykle spokojny, wy łuchał 
cierpliwie reprymendy, po czym rzekł : 
„Jaka szkoda, panowie, że tak wielki człowiek je t tak źle 
wychowany ." 
Odebrano mu wsz! stktc funkqe. Popadł w nida · kę ce~arza. ~ra1c 
z boku, obserwuje h1eg wydarzeń, przcw1du1ąc p0\\.1Jlny upadek 



apoleona. \\chodzi w hczpośrcJni konrakt z ,\ust rią, co przvnost 
mu pewne korzyści finansowe . Prowadzi grę na dwa front\ 
„Musiałem nadać memu sposobowi życia pozory obojętności 
i bezczynności, które nie budziłyby najmniejszych podejrzeń 
Napoleona." 
Zan\wno cesarz jak i kstążi; czynili późniCJ prc'iby zblizcnia si<t Jo 
s1c~1~'. ale JUŻ nic z tego rne \\'yszlo. \'\' 181 2 r. Napoleon odhy I 
\\' [ rtanon rozmowę z Tal lenamdem, nic doszło jednak do 
ponizum1enia, a ccsarz na odc hod n\ m w\ znał: 
„Och, diabeł z pana, nie człowiek?° Nie mogę ani powstrzymać 
się od mówienia z panem o moich sprawach, ani też od 
kochania pana!" 'I alit:\' rand nic m1.1ł już i:adm eh zludzeń co do 
kampanii napolu1ń~k1q. l padck t·es;Hza h\ł prze~ądzony. 
„W moim życiu konspirowałem tylko wtedy, gdy miałem za 
wspólnika większość Francuzów i kiedy razem z nimi 
szukałem ocalenia dla ojczyzny." 
~it: prz\ jął \\ 181 i r. proponowanego mu prn:z 1'apolcona 
ponowncgo oh1c;cia u rzc;Ju mm1st ra spraw zagraniczn\ eh. Cesarz 
wpadł \\ tum;. 
„Miejcie si(j! na baczności przed tym człowh:kiem - ostrzega 
Napoleon w liście swoją rodzinę - Mam z nim do zynicnia od 
szesnastu lat, darzyłem go nawet życzliwością, ale to niewątp
liwie największy wróg na zcgo domu teraz, gdy od pe\vnego 
czasu opu· ciła mnie fortuna." 

Po \\kn1czcr1u ,pr1\1111c::rz11n\t:h mo111arch<",\\ doi Pan·ó ;1 mare.i 
1Xq Tallcn.rnd gmctl u Slt:hic car.1 \lcbandr.1 i re~traktrl\\,tl /l' 
Z\\'\ cir;zc.1mi. D"rr<>\\ .HL· il \\ scnanl: do 1 dctrnnizacJI apolc<>n.i 
I p11dri~.1ni.1 pnknju ZL' ~prz\rnierZllll\Tlll lllllC.irst\\.llll!. W Owych 
latach 18q-1~ był Talleyrand rzeczy" iście „czlowiekfem 
Francji" 1ak .1111 '1t·h1c nal\\,il \\ p:11111~1niL1ch. Dzl.lbl 
u'p•>k.q:ąiu• na l·un•p ·. uśm1Lrz,tl k11ntl1k1,, d1ipn>\\:Hlz1I dn 
prnkl.im„\\';lflt:t l.udw1k.1 . \ ' li I kn'ikm I rancp, hr:il udntł 

\\ I ongn:..,ie \\ 1cderi,k1111, µdnc \\\ sqptl j.iko ohrrnic.1 pr:l\\ .1 
t nw;d1\ nar• 1dnwq spr.i\\ tnl11w11,n. D11c;k1 1r ·czn\ 111 trllf\ ,, •m 
pndpi,.d t.qll\ .lllt\ r< ''' l'k 1 "•J llV / \nl.!11.1 1 \u ·cn:1 . ' 
luln.tk/c P" ukct"ich P"lll\Lln\lh 11:1dchntL•1 znq\\ u kr.ich. 

.1pok1in lllll k.1 / I· lin 1 prz\ln w.1 dn Pan ź.1. kn'il rqtcnqc do 
lkl l.!1 1 l·r.1nc1.1 IL''' /1111\\ /.IJ.!tuzo11.1 I\ mo.ascm '] .dln 1:i11d 
r•1dpt~l1Jl li m.HCI llilj dckl.u.1q<, UC/C,ll11C/,!C\th \\I <1111._\fOll 
\\ tc.:densk tlll Illo •t:.1rs1 \\ prze<. 1 \d,„ .ip• 1lu 111< 1\\ 1. "-it \\ 1crt\ 
\\ Z\\'\l'l\.''t\\" B1111:1p,1r1cµ11. l d.q.!l spnknJ, uc1cs1111c/~ d .dl:j 
\\' kr>111..\ rc,1c 1 'J t/efl.\ c1 l"" lrt'llJL' jtg11 .1k1 k"11nl\\'. Po drugiej 
abdykacji Napoleona, Tallcyr;111d t:hce ponownie '"'prowa
dzić króla na tron. Nic jest co jednak proste, trzeba skorzystać 
z pomot:y Fouchćgo. Można prz) puszt:zać, że 6 lipt:a · 1815 
roku dwaj przet:i\\ niq kolej n) raz spotkali się prz) kolacji, 
by rozstrz}gac o los.ich Francji. Skutkiem tej rozmo"y już 
7 lipca Talleyrand \Haz z Fouchćrn zjawili się u króla. ( lto 1ak 
''P''lllL 111 \\\tl.i1/L1lll Hu1L k ( h.11L1uhr1.i1d \\ ''\"tch I :u111~1 
11 1k .1ch: 
„ 'agle dr.r.\\ i ?-.i\ otwieraj•!: w cisz\ wchodzi \\ ys11;pck 
wsparł) na ramieniu zbrodni, krocz} pan <le Talleyrand 
podtrzym) \\an) przl'L pana hmchćgo. Piekielna t.1 J:ja'' a 
przesU\\J ~i.; po\\oli przede 11111•), '' kr,tt:za do gabinetu kn'1la 
i znik.1. Fo11d1ć prz) h) ''al złoŻ) ć prZ) sięgę \\ ierności i hołd 
S\\.elllll \\ l,tdt:\ .„" 

Tak "i\t' Fouchć, za pe'' nia14c hezpicczn) p<l\vrót na tron 
Ludwikowi .'VIII, zostaje zn(>,, ministrem polit:ji a Tal
leyrand otrZ) mujc nominat:i\' na pn:zes.t Rad) Mini · trĆH\ 
i ministra spra'' zagranicznych.\\ kr"ILt' pr/\ 1111tl 1t•7 ~"d1111 c 
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mini tra praw zagranicznych sprawiał mu zaw ze ból. l m1Jł 
1n,;cznic zahicg.1ć u\\ ZI! ~eh krc.1!:1 i\\ roku 1S:: o10,r.t ł m1:ino\\'.ln\ 
ka\\ .ile rem ( lrderu .' \\ ii;tq~o DuchJ. asrc;pn\'111 krnkicm ł() 
przoc..lu 1e<r n1~·cic toicla \\ , ad11e Par<'iw . \\ koncu tl'g"/ 1.' 10 
roku Dornt.t, /on;1 hracanka, "hecni<.: kstr;i:na Je OtnC1, hc;dac.1 
111c1m1cnnie oh1ckccm wiclkit:j namir;tnnśct Tallc1 r:rnda, urodzilJ 
C<lrcczk~· P.ntltno; \lllwiono, Żt' byl Jt'l niccm, C!I rotwierdnl f.tkt, 
/e d.irz\ I d/il'\H'/\ nk<, <>l.!;romn:i uułnsci.11 t1\1·1t:lh1cn1em. \\ ni ku 
I~! i u k;uujc 'li,.' ( Jpm1.i ksi{ o'ltl d, !'t1!!111«111d. „ pr::;ri'/11' '' p1111r1//'ll t 111u 
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Joseph Fouchć urotlził si<,: ; 1 maj:1 1719 roku \\ antes 
\\' wJz1nie kupC<.l\\' i ma r~ narzy. B~ I dz1eck1em w:1th m, anemicz
nym , za to rwał sic; do nauki, w1<;c oddano ~o dll stanu 
duch!Jwncgo . l ( >ratnn anc>\\' \\'~ różn1al -.u; postępami w nauce. 
toteż w krr'nkim cza„1e został \\)kl. dowq matema n k1 i fiz\ ki . 
:Vt<'>gl larwo awansow:1ć 1.1ko ducho\\ m· 1 choc dll rrz\· dz1esr~).!;<> 
roku życu pr:ehy\rnl W k!a;,ztorzc I nosił strój kaplańsk1: nigJv ~Il' 
zdecHlllwał się na przq<;c1c swic,:cer11 złozen1c ślubc'1w . Przez tc hu.1, 
g<l\· zdobywał rozlcgłą wit·dzc,:, ćwicz~ I rc'iwnicż S\\oj ch;iraktcr; 
opanownvał sztukc,: milczcn1a, ukr:\\ :1111.1 \\ Llsnych myśli, a po
zna warna cudzych. ' a rzucił sobit· dr-.n plint; p:rnowania n:id 
cn:iocjami 1 zacho\\ \wania k:1miennq l\\';irz: \\ każde) s: tu;icj1. 
~cdy wybuchła rewolucja w 1789 roku, zrzucił sutannę 
1 zaczął wygłaszać w Nantes śmiałe odczyty polityczne. Chqc 
umflclllĆ swoje stannwtsko wśrod m1eszczaris1\\':t, poslub1a cr'irkc 
z:~moznego kupca wprawdzie hrz~ dką, ale za ro :u ro po~ażną. 
\\ krorce Z!lsl:qe \\:br.im dcputll\\;tn ~ m d11 .l:).!;r<Hnadzenia "-on
wen~u. Jest mk 1792, k1ed\ Ft>ucb~ prz) wdziewa tri'ijkolori•\V:j 
szarłc; . .Jedruk nie •ll1g•1żuje ~ie,: 7li\'I pod1!>pnic, jest ostrożn\', stoi 
z . ho ku i ob,erwu je. ' I rz\ rna sic,: z J aL1 od ra<h kala, a 1~~zc.1e 
111cc.ławncgn prz~ j;ic1el.t. Rohe~p1errc·a, teraz musi rnit·ć sic; przed 
nim na haczności. \'\'koń c u 11 .1dchod.1i dzień kieth 1rzeh:1 \\'\raźna: 
opo\\ a:dz1eć sic; po cz\·je1s s1 ron1C". Fouche Ża'"' sze st~je po 
stronie tych, którzy są na górze, opowiada ię więc za 1ymi, co 
skazują króla Ludwika XVI na śmierć. Z c.łn1a na dz1u1 qaje sir,: 
skr,1jnym rad\'kalem. '['„ nn jt: ~ l .1u1orem re\\ nluc\'jnej fmlfll c"/11111 , 

Wllbec kt<'>rq hlcdną knmunist \'Czm· idee .~los:tont: przez Kan ila 
\larksa \\' nascc;pn\'m stu lcnu : 
„Wszystko wolno czynić tym, którzy działają w myśl Rewolu
cji. (.„) Naród stanowi ogól francuskich ohywatcli, a nade 
w zy tko owa nieskończona klasa biedaków, którzy bronią 
granic nas:.!:ej ojczyzny i którzy pracą swoją żywią społeczeńs
two. (.„) Bogacz nic może być nigdy prawdziwym rewoluc
jonistą, nigdy uczciwym, szczerym republik~nincm. (.„) 
Odbierzcie każdemu obywatelowi wszystko, co mu nic jest 
koniecznie potrzehnc, bowiem wszelka zbędność, wszelki 
nadmiar jest jawnym uszczupleniem praw ludu. ( ... ) Dopo
móżcie nam do wymierzania mocnych ciosów, bowiem 
w przeciwnym rnzie, spadną one na was. Wolność albo 
śmierć!" B) h \\) rhowanek 1 '") kl.1dnwca seminarium duchn\\ -
ncgo os trr> W\'sr~·pu1e przeciw!· o i-;:, >Ścu >l1rn 1. Kler znsca1e płl 
zhaw1ony wszelkich prz\ \\ 1k j1'i '' . h1uchi· znosi ccliha1, nak:uujc 
~ ~H;żorn m:tłżcńs t wn , \\ \, •l:t za 11 c: i„1 \one k iz.1n1.1, wprow.1dz.1 
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cvwilne śluby, chrzl\, rozwoJv i pogrzeby. Sam urządza puhlicznr 
chrzest cywiln\' swoiej córki. "-.onfiskuje, niszczy i grabi majątek 
kościcln\. \X' krótkim czas ie zrskuje sobie opinir,; najbardziej 
r·td\ kalnego, nieustraszonego i żelaznego c:tłowieka pośród człon 
ko\\ "-.onwcn1u. To on szerzy krwawy terror w Lyonie, wołając 
do tłumów: „Smierć arystokratom!"\\ kr<">tce j ·dnak kar dwóch 
tysięcj ofiar Lyonu zacz\·na zmieniać front. Prm\oadzi cichą walkę 
z Robesp1errc'm, ktr'>n nic docenia przec1wn1ka. I oto Pouche 
:tosta je przewodniczącym Kl uhu Jakobmc·l\,, lecz za sprawą Robes 
pierrc'a w krótkim czasie W\ kluczono go z klubu. f"nuchć jest teraz 
po\\'aŻlllt: zagrożony. Posługując sic; swoją ulubioną metoc.łą 
zręczne1 intrygi, organizuje spisek przeciwko Rohesp1crre'ow 1. Nic 
był rn pom\'~lny okres w życiu f-ouchcgo: musiał ukrywać się przed 
ludźmi przeciwnika, ni,•dy niL nocował w Jilmu, pnza C\'m drę z~ I 
go niepokój o ciężko chorą coreczk~· . ktc'>ra zmarła poznicj podczas 
jego nicnhccno~ci. Rozpacz zmobilizowała go do ostatecznej wa Ik t. 
\'{ ' dn1:wh 8 i 9 runmlora r 794 h>uchć 1est nieobecny na 
po,..i1.:,lzcn1ach Koll\\ cntu, działa za niego zręcznie u knury spisek: 
Robespierre i iq~o poplecznic\ zmrnJą napic;rnmvani i wtrąceni do 
więzieni:\ . ( zek.i ich gilot\'na. 
Po upadku Robespier~e'a Fouche zmienił front . Koniec 
z rewolucyjnymi zasadami, koniec z terrorem, od tej chwili 
wszelkie zaistniałe akty gwałtu, okrucieństwa i zbrodni pójdą 
na konto Robespierrc'a. \ fouchc'.· usuwa st<; w cień, h\ 
przeczck.1ć nidx:zp1eczLns~ wo 1 ocalić wlasną skc'm,:. Przez crzv lara 
uk ryw:t się, :i.yi•1c \\ nędz1· ze swoi;l brZ\'dką żerną i jeszcze brz\·<lsza 
dwój k:1 dzieci . .\limo ciężkiq s: tuacjl jego pnlicvjna dusz; Jaje 
znać o sohi('; zosrajc pryw:11n: m vpiq.~iem poznsrn1ącego prz\ 
władz1 Ehrras'a i prz\ gorowujc ~i~ do karier~ mistrza policji. 
\\ nędzy w\'gn:inta poznał hiuchć potr,:g<,'. p1c.:n1.1dza. l: ks rac.łykał 
1 pra -kc >mun1,ta zaczyna wchodzić\\ rożnt: nie1.h1 t cz~ ste interesr, 
spc'iłki i układy, z ktc'1rrch ciągnie coraz \\ ic;ksze zYSk1. Zaczął ~1~ 
bol!acić. Dzir,:ki zręczn\'m nune\\'rom '-\' 17<)8 zostaje Fouche 
pmlem Republ••.i I rancuskiej . Prowadzi tajne uklad1 we \X łoszl'.ch 
i\\ I l0Lmd11. Po udanej misji otrzymuje nominację na mini tra 
policji Republiki Francuskiej. Nareszcie jest w swoim żywio
le. Porządc~ sp• >k<'>j, hezp1eczcnst \\n oto sl<l\\ ;t, powt;irzającc ~ię 
nieustannie w policy jm·ch proklamacjach h\ łcgn tcrroryst\. 
,ledll\ m z pierwszych jego poc1ągnu,:c 1est zamknięcie "-łubu 
Jakobino11·, C<> st;1now1 krL'<. Rt'\\olucj1 ł·rancusktLj . Siecią swoją 
ogarnął \\Sz1s1kit: urz·d~ 1 \\lad.1c, \\' swoich rc;kach skupił 
\\'szy~rkie \\ 1aclomo~c1 . l )hsadził cal~ kraj szpit:gam1, agentami 
I don"s1ciclam1. t'\ l 1ec:o uslug;1ch są najwyżej postawione llsob\ 
z arystokracji, a nawer sama Jc'1zcfina Bonaparte, p<'iźnicjsza 
cvsarznwa Fr;1ncj1. /;dob\'rl' wi;tdomo~ci odpcrn icc.łn10 sclck
qonu1L· i wladznm D\ rektnnaru komunikuje t\'lko to, co uważa za 
st<isowne. ::--Oam \\'szystktm ma111pulu1c kie~ując sir,: wbsnymi 
korzdc1:1.1111. 
Szi bko rośnie Jt:gn fortuna. Ze „pd u nek gry, dc>mc"iw publiczn\ eh, 
kanton»\\ bankierskich, dyskretnie wph w:qą dn jt:gn rąk podatki 
rrnliono\\c'Lj w~ suk<>śn, h~ przedzierzgnąć sic;\\ złoto do przekup\ 
wania, a przekup\'Wan1c spro\\'adza no\\ e potoki 111formacj1 
\ w-.z,·stko ro CZ\ 111 jeden człowiek, przezornie nbezp1eczaiąc sit; 

na \\'ypadck niełaski. S.1111 o'ł)h1;c1t• przc).!;ląda i bada ws:t~ stk1c 
papiery, sarn przesluchu1v oskarżon\ch . \\ 'sz\stk1ch traknqv 
uprzcim1e, uda1e człowieka czarująceµ-o 1 prz\ str,:pnego Coraz 
\\'l~'CCJ mob pra"n1e mu sic,: podlizać. prz~ podobać, zyskać jego 
s\·mpauc;. Rosn4 z.tst<;p\' prz~ iac11'1ł h>ucl1cgo. 
Gdy nadejdzie czas dyktatury Napoleona, Fouchć dyploma
tycznym milczeniem prześlizguje się do grona jego zwolen
ników. Umie szybko zapomnieć o całej swojej przeszłośc i . 
Napoleon znajduje w osobie Fouchego doskonałego sługę. 
\\ ciągu kilku m1esic,:c\' m1111srer pol1cj1 prz~ wra a spokc'>J w kraju, 
ocz1·szcza go z. nsr~11111ch ~n l•tzd tt:rron sl<'>w 1 ro1alisL<iw, pod
porządkowu 1 c sic; chc;.-tnil władzv Honap;tncgo. Na Fouchego 
można liczyć, ale tylko w powodzenm; w nieszczę · ciu 
i porażce z pcwno!ici~i zawiedzie. J1.go n 11Urn 111rnganta bierze 
gt">r~ n:1d loj;1lnn,c1ą . h>uche· w1dz4c d.vernc 1 apolcona do 
cesarsk ll'J kornn:, blok uje je. •o pocz\ nania, czym skupia na sobie 
nan.twtsc całego kl .inu Bon,1part\'Ch. ( >s1:1teczn1e 1'.apolcon dt:c\' 
dujc s1~· n:t u s unięcie h>uchl:go. jest mk 180~. , te udz1da ~1r,: 
jednak h1uchemu d\'ml,p, łt:cz oŚ\\: tadcz:i '1<,:, że tak sw1e1nic pełnił 



swoje obowiąz k i, i ż obecnie urząd ,\[ i n i ~ ce rstwa Policji stal s i ę 
zbędny. L' tra t<; stanowiska wynagradza Bonapan c Fo uchcmu 
miejscem w senacie, doda 1 ąc sowite beneficia i zas trzegając sobie, że 
„gdyby inne czasy wvmagać mia ł y ponownie ustanowien ia minisc
ra policji, nie znalaz łby nikogo innego, bardziej godnego jego 
za ufania ." Fouche, mimo że odsunięty, nadal posyła Bonapar
temu tajne raporty i z zamiłowania, całkiem prywatnie 
uprawia policyjny proceder. Ku puje l uksuso\\'ą rezydenqę 
i gromadzi kapitał. Jeszcze ki lka lat, a auw r pie rn·szego manifesru 
kom un i ·r\·cznego stanic s ię jednym z naj bogatszych ob:·\\·arel i 
Francji, posiadaczem najobszern ie jszych wło'ci . .\[ imo bogaccwa 
ży j e skromn ie: n ic pije, nic pali, nie gra \\' ka n ::. nic wydaje 
pie niędzy na kobien-, rzadk o u rządza p rz \·jęcia . Zo nę i dzieci 
rrzyma w domowym zaciszu, a j eś li bywa w to \varzy rwie, w 
zawsze sam. Jedynym hazardem, jakiemu nie może się oprzeć, 
jest gra polityczna. Nigdy jej nie zaprzestaje. Bonaparte 
wdzięczny mu jest za cenne info rmacj e, czasem zaprasza go na 
posiedzenia Rad \· 'ra nu, daje mu okazie do pomnażania mająrk u , 
ale rrz\·ma go na uboczu . Fouche zna cenę swego powrotu do 
wladz:, wie doskonale, że jeś li pomoże . apo leonowi \\' zdob\ c1u 
korony cesarskie j, wróci do łask . Tak też si<; sta ło i oto po dwóch 
larach \\'\·gnania Jego kcelencja, pan senat r Fouche z rą k Jego 
xsarskiej .\Iośc i Ce arza 1'apoleona otrzymuje ponow nie nomina
c j ę na rn in istr.i. Po raz piąty składa Fouche ślubowanie 
wierności. Pi erw ze sk łada ł rządowi jeszcze \\·Ó \\'czas k rt>le \\·s
kiemu, d rugie Republice, rrzecic Dy rekto riacowi, CZ\\·arrc 

Konsu larowi. Pojęc ie \\· i erności i ni \\· ie rności jcsr mu obce, 
a zdrada nic stanowi dla niego prob lemu. Więzy łączące Napole
ona z Fouchem są nierozerwalne. Maskując wzajemną niena
wiść, posługują się sobą nawzajem i rozumieją się doskonale, 
chociaż Fouche nie poświęci nigdy swojej duchowej niezale
żności nikomu. Z niezmąconym spokojem znosi wybuchy 
gniewu cesarza . \\ 'ie, że jest mu porrzebn~, zna jego rajcmn icc 
i rrz\'ma go \\' sz.ichu. :\:ie d rgnie nawet , kiedy cesa rz wp_ada na 
niego z wrzaskiem: „Jest pan zdrajcą; powinienem był kazać 
pana roztrzelać", J!e odpowiaJ a ob J) ętnym remem: „Nie jestem 
tego zdania , Sire". 
Tymczasem :'\ apoleon prowadzi \\·01m· . "hec p )dbić świar. b,· 
srworZ\'Ć własną legendi;. Jest zaslepiony bi.iskiem p!)wodzen1a 
i nic zauważa, że ludzie rowmni, a do rak ich na l eżą jego dwaj 
na jzdolniejsi ministrowie: Talleyrand i Fouche, z przeraże
niem patrzą na jego poczynania. Przewidują katastrofę. Obaj 
zgodnie potępiaj ą bez ensowną kampanię Napoleona, a po
nieważ cesarz nie słucha ich rad, decydują się na efekt 
teatralny. Zawsze byli wrogami i ilekroć mogli sobie szkodzić 
nawzajem, czynili to. Ich stała wrogość była źródłem wielkiej 
uciechy Paryża . A jednak ci dwa j przeciwnicy zawierają 
sojusz. W grudniu 1808 roku, gdy Napoleon jest w Hiszpanii, 
Talleyrand wydaje wielkie przyjęcie . W środku balu wchodz i 
Fouche. T a lleyrand wita go czule, prowadzi do sa lonu i ta m 
wiodą cichą rozmo'\vę . Wszyscy mówią, że tak nagle pojed
nanie się psa z kotem może być skierowane tylko przec iwko 
kucharzowi. Na wieść o tym Napoleon w ciągu 5 dni 
przybywa z Va lladolid do Paryża, Fouchego wezwał do s iebie 
i przy drzw iach zamkniętych porządnie zm yl mu głowę , 
a Talleyranda w obecności zgromadzonego dworu ordynarnie 
zelżył i pozbawił urzędu oraz godności szambelana. Obydwa j 
panowie jak zwykle, ze spokoj em wysłucha li N apoleona . 
Fouchć nic t \ !ko pozmr.d prz\' władz\. ale jeszcze umacnia 'woie 
scanO\\'ISko . K1cd~ . \ngłiC\ p1>sunaw1ają l ądnwać \\' Dunk ierce, 
z<lob\ć :\nrwerp1ę i \\'Y''·oł.1c powsrnn1e, fouchć s.rn1 , nie czekając 
na rozkaz\· nieobecnego :\::ipoleona, po\\ ołuic pod broń Gwardię 
:'\ arodo\\·,1. \ng l ic~ z!lstają pnkonani . Po r.11 p1crwsz\· za r.i:ądc'l\\ 
'\. :1pnleun.1 1cdcn z m1n1~trÓ\\. llJ\\·aż~·ł się sam podjąć deC\ zję i C<> 

\\· ięCCJ, UCJ((l\\'aC fr.tncJę . [ !CSZCZC CCS:U/. pr1.n·na l mu r.icję . \\ tej 
s~ ruacp wl.iJct nic moic 0Jm1iw1c ~\\·emu poJJanem u klc1noru 
szl:tchcck1cg1 >. 

15 s ierpnia 1809 roku Fouchć otrzymuje ty tuł ks ięcia Otranto 
i N apoleon przyd ziela mu he rb: jest to złota ko lumna, 
dookoła której wije s i ę żm ija ! 
Gnrliw~· Fouch2 pn rak1m ~ukccs 1 c p ragną ! ~ię WO\ \ - ,n-kazac 
jakimś dunios l ~ m CZ\ nem t rozpuuą l ru wlasn:1 rękę purrakcacjc 

pokojowe z Angli ą. Gdy apołcon s i ę o tym dow iedz i a ł , zwoła ł 
radę min is trów i pyta: „Co panow ie sądzą o ministrze, któ ry bez 
wiedzy swego władcy pertraktu je z obq m rządem? J aką karę 
winien pon ieść?" i\1 ini ·rrmvic milczą, a kiedy Napo leon żąda od 
zebranych wysun ięcia nowego kandydata, Tal leyrand mó"".i: 
„Fouche popełnił błąd, ale jedynym następcą Fouchego me 
może być nikt inny, tylko sam pan Fouche".M irno to Pouchć 
otrzymuje d ymisj<,; i, <) dz iwo, cala opin ia publ iczna jest po jego 
st ronie. A on dostaje na ota rcie ł ez tvtu ł radcy stanu i ambasadę 
w Rzymie. Zan im jednak opuśc i swój gabine t min istra po licj i, 
porządkuj e wszystk ie papiery i niszczy sekretne doku menty, spis;, 
rejestry, klucz szyfrowy, a te, któ re mogą mu posłużyć w p rzyszło
ś ci jak) b roń, zabiera ze sobą. G d y odkryto brak doku mentów 
i zażądano ich zwrotu, Pouche odmawia twierdząc, że „spali ł 
dok umenty komprom i tujące rodzinę cesa rską" . Nikt mu nic 
wie rzy, kolej ne upommenia nic odnoszą skutk u. \\ ' końcu Fouche 
musi ulec, pozwała zabrać część do kumentów wii;kszość skrzęt~ 
nic u k ry ł niestety, jest już za późno. Lisr od Napoleona brzm i 
kró tko : „Książę Otranto, pańskie usługi nie mogą być dla 
mnie dłużej pożądane. Ma pan w ciągu najbliższych dwu
dziestu czterech godzin odjechać do swojego senatorstwa." 
Ani . Iowa o ambasadzie w Rzvm ic. t\ w ięc dymisja i zes łanie. Jest 
rok 1810. Fouche po raz pie r.wszy \\pada w. pan i kę i traci zi mną 
krew. Pędzony st rachem ucieka do \X'loch, próhujc nawet jechać do 
Amervk i, byle rv lko u mknąć przed karzącą ręką cesarza. Przez 
dł użs;v czas· u k r\rwa ł się, częsm zmieniając mie1sce pohyru. 
\'(/ ryrii czasie s.potkał go kolej ny cios. Po dwudz iesru latach 
małżeństwa umiera mu żona, cicha towarzyszka jego niespokoj 
nego życia. Ten 7.drajca 7. natury, nic dorrz:·m u jąc\· żad n ych 
przysi<;g, wyp ierający s ię \\'Szystkich idei, pozostawa ł wiern y 
swojCJ brzydkiej ma łżonce . \'( domu, \\' śc i s łym gronie rodzi nn ym 
był typowo m ieszczańsk i m wzoroW} m mężem i ojcem .. Teraz 
Fouchć prag nie j uż rylko spokoju. Wszelka władza strac ił a d la 
niego uro k. 
Jednak Napoleon nie zapomina o nim. Po kli;scc z Rosją 
przestajt: l ek ceważyć swoich wrogów. Drażn_ i go poz 1srający n~ 
uboczu Fouchc'.:, którego podt:jrzcwa o 1 nt rH~ 1. P stanaw1a W)'Slac 
go jak na1dalcj od Paryża 1 rak F J~cht: orrzyrnuie nom i n~cję na 
namiestni ka Lliri i, ma lej prowincji zt: stolicą \\ Lublanie. Po 
prz) j eźd zie na placów kr,: nic znajduje ram nic prócz_ licho napel
nion) ch kas, pa ru tuzinów znudzonych urzi;dn1kow, niewielu 
żołni e rz) i nieufne j ludno5c1, czyhającej C} lko na wymarsz Pran-

uzow . · ouchć wie doskonałe, że wkrc'>tcc s k ończy sii,: panowanie 
w Ili rii, więc przn~otowujt: sobit: odv.:nit 1 tajn ie \\' \Wozi ~tamtąd 
sporo ccnnvch materiałów . Po utracie pro\\ inc j1 pragnie powróc i ć 
do Paryża, lecz i\apołcon nic zgadza s i ę na to i \\.) S} la go do 
Neapol u. Ki t:dy wreszcie udaje mu sir,: wróc i ć do stolicy, jest j uż za 
późno : Pa ryż s kapi tul ował, zwyciężony Napoleon mu ~ial ab
dv kować Ludwik XVlll jest królem, a nowy rząd powstał pod 
kierunkiem Talleyranda. Dla Fouchego nie m a fotela . Of cru ie 
swo je us ł ugi nowemu rząclov.. i otwarcie 1 tajnie, szu ka prOLckcji, 
wszędzie go odprawiają . \\ szrstkie stanov.. iska są j uż obsadzone. 
t\ż tu scnsaq a! j marca 18 r 5 Napoleon u ciekł z [~ łb) i masze ruje na 
Pa ryż ' 0.a dworze pamka . Za wsze ilekroć rząd jes t w opałach, 
wtedy przypominają sobie o istnieniu Fouchego. '\,ic~rcty, o n 
u rażony odmawia teraz przvji;cia te.ki m1 nt~rr~. 
19 marca 1 8 r 5 L udwik XV l Ir ucieka z fu d ł cnes, a 20 marca 
wkracza apoleon. To ostatni 1ego tri umf. Cs ł użn 1 Jworaq cisną 
s ię do niego. Z min istrów nieobecny )~S t p r':czorny Tałleyra_n~, 
natomias t zjawia się Pouche i po raz trzeci zostaje mm1strcm poltcJI: 

ie sprawia m u ro satysfakcji, ale przyjm u je stanowisko,_ by b)C 
przeciwko Talleyrandowi. Jak zwykle uprawia własną politykr,:._~ 
czasie Stu Dni Napoleona Fouche os iągnął szczyty swo1 e1 
sprawności i siły . Wszystkie stronnictwa darzą g o teraz 
większym zaufaniem niż cesarza, który jes t już tylko pozor
nym władcą . Cała Europa uważa Fo uchego za jedynego 
człowieka, z którym można pertraktować . Stosu1ąc samowo l ~ą 
politykę , kieruje W} boram i przeciwko apoleonow i, _pm\ ołu1e 
parlament. Mówi ię, żt: tylko po tu sraną ł teraz obok Napoleona, 
aby mu zadać ostatccznv cio ·. 
rc;uchć intrygu je na ki l k~ frontach. Napoleon nic ma z łudzeń co do 
niego, nazywa go o twarcie zclra1cą. „Nie ja zdradz iłem N apoleo-



na powie później Fouchć - zdradziło go Waterloo." Po klęsce 
Napole n nie ma ju ż wyjścia, mu i u tąpić . I wtedy u szczytu 
władzy raje Fouche! To on 22 czerwca 18 1 5 prz\'jmujc z rąk 
Napoleona dokument abdykac ji. 
Teraz tylko on, książę Otranto, władny jest wprowadzić 
Ludwika XVIII na tron. Trwają pertraktacje, potajemne 
spotkania, proponuje się Fouchemu, by otworzył dla króla 
wrota Paryża w zamian za tekę ministra w nowym rządzie 
królewskim. Pośrednikiem w tych pertraktacjach jest Tal
leyrand. Znów spotykają się odwieczni wrogowie. Interes 
został ubity. Fouche, królobójca, zajadły jakobin, siedmio
krotny wiarołomca, stanie przed nowym swym władcą ... 
2 lipca odbywa ię tri umfalny , powrotny wjazd Ludwika XVIII 
d Paryża . Fouche jesr wspanialym aranżerem , zorganizował 
królowi owacy jne powitanie clumu. Następnym zadaniem jakie 
otrzymuje od now go rządu, na czele którego stoi Talleyrand, jest 
sporządzenie lisry pro krypcyjnej rych, co s ł uży li uzurpatorowi 
w ciągu jeg Stu Dni. To bardzo niewdzięczne dla Fouchćgo 
zadanie, ale nie może s ię z niego wykręcić. \X' końcu ukazuje się 
li sta, na której figuru1ą nazwiska wszystkich dawnych jego współ
towarzysz\', kolegów z Konwentu i bohaterów zwycięstw napo
leońskich. \X sz\' tkich czeka śmierć lub banicja. :\a lifoe tej 
figuruje równie.ż nazwisko Josepha Fouchćgo : nic 1akn oskar
żonego, lecz 1ako kara. 
K:s iążę Otranto, będący od kilku lar \\·dowccm, po canawia ożenić 
się z przedsta\\'iciclką błękitnej krwi , hrabiną Castellane . 
Slub odbył się 1sierpnia1815, a kontrakt ślubny podpisał sarn 
król Ludwik XVIII. 56-letni „pan młody" czuje się teraz 
prawdziwym arystokratą, nie rety an·srokrac ja odwraca ~ię od 
niego z pogardą . Fouche rozpaczliwie usi łuje urrzymać swoją 
pozycję . ~a jego nieszczę ·cie ży j e jeszcze księżna d'.-\ngoulema, 
rodzona cńrka Ludwika XVI i 1Iarii Antonim· i zionie nienawiścią 
do zdrajcy. Dochodzi wre zcic do tego, że V.:szyscy członkowie 
królewskiego rodu domagają się, aby król pozbył się Fou
chego. Król chętnie spełni to życzenie, a wykonawcą będzie 
Talleyrand. L'czyn i ro z radością i w sobie \\'łaścrn·~· subtelny 
spo ób . Znów spotkają się przy kolacji, będą gawędzić w dosko
nałych humorach , Talleyrand będzie opo\\.·iadal o urokach . \men -
ki , \\' \ " Ch\\·alał korzyści płynące ze stanowiska ambasadora w ta
nach Zjednoczom·ch i tylko mimochodem zapna: „~ i e mialby pan 
ochon-, ~fości ks iążę Otranto, na zajęcie takiego stanowiska?" 
To w\·srarczyln . Fouchć zblad ł , po kilku minutach \\'\'szedł 
z prz\'jęcia i \\. domu napisał podanie o d~ misj<,: . A Talleyrand 
z uśmiechem oznajmił przyjac iołom : „Tym razem ukręciłem mu 
łeb na dobre." Zdymisjonowanemu ministro\\'i proponuje się 
stanowisko posla przy Dworze Drezdeń kim z nadzieją , że od 
mówi. L-ouc h ć nic rylko prz\·jmu jc ten ochlap, ale jeszcze s1<,: ła i 
i \vyraża wdzięczność królowi. l'rządza się po książęcemu wraz 
z rodziną w Dreźnie i udaje wiernego sługę królewskiego. \'\'krótcc 
jednak dosięga go dekret, mocą któ rego Fouchć zostaje po
zbaw iony stanowiska pos ła, pozbawiony wszelkich godno 'ci 
i prznnlejów oraz skazam· na doż\·womią banicję . \\ ,·gnam· 
z Francji i z Drezna, zwraca się do inn\·ch dworów europej. kich, 
które nie kwap i ą się z pomocą, ,,. końcu stary druh .\lcucrnich 
osrrożnie proponuje mu gościnę nic \\' \'\'icdniu , lecz w Pradze . 
Czeska ar\'Srokracja również odwraca się od fouchćgo . Ten, który 
dzierżył straż nad połową Europy, teraz sarn jest pod nad
zorem policji. Daremnie szuka obrony. Nikt już mu nic 
pomoże. Tam \\' Pradze, spotyka go ieszcze jedno upokorzenie. 
\\ 1817 roku zdradza go niedawno poślubiona żona . .\[loda, piękna 
księżna bez skrupułów prz\'prawia rogi taremu, przegranemu 
mężowi . Ośmie ·zom· Fouchć za zgodą .\letternicha przenosi s i ę do 
Linzu. \\ ynajmuje wspaniały dom i usiłuie ratować swoją poz\· cję 
to\\'arzyską 1 małżeństwo . ~iestety, micjscO\\'a arysrokracja osrcn
tacyjn1e adoruje 1cgo żonę , a ignoruje starego fouchćgo, kti>r: 
ciągle ż~ je na<lz1e1ą, że jeszcze \Hpł: nic na polit\·czną scenę . Pisze 
pamiętniki . \'\ roku 1819 .\[ettcrnich pozwala mu przenieść się do 
Triestu . Powodem jest zły stan zdrowia Fouchćgo . Tam widuje ~ię 
często starca mod lącego się w kościele Na kilka dni przed 
śmiercią kazał spalić wszystkie swoje papiery, wszystko to co 
mogło kogokolwiek skompromitować . 26 grudnia 1 820 roku 
zakończył życie . \\ icść o jego śmierci nie wywołała większq~o 
zam te res o wania. :\U :. 
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JEAN-CLAUDE BRISVILLE 
ur. w 1922 r. \\' Bois-Colombc-, ukończv ł studia 
humanistyczne w Paryżu, p6źniej wsp<'>łpracował jako 
kr}tyk literacki / „La Gazettc des Lettres", „L'Ex
prcss" L „~ouvel Obscrvatcur". w I. 1959 r970 był 

dyrek torem literackim w wydawnictwie J ulliarda. P ro
wadztl sekretariat literacki Alberta Camusa, z którym się 

zaprzyiaźnit, pisał cenariuszc telew i z~ jne: LA j\f() T
RE J .1 OR, BE,\ TRI , ' (wg pcrn· ieści Balzaca) LA 

1l 1 IT SE LE\'h, LE R DE R, L 'OR 1\ . Jest autorem 
kilku pO\vicści, esejów, m.in . o I\lbercie Camusie, 
a takżt. ba jck dla dzieci . Jego sztuki teatralne to: LE 
f' .\UTE L11L A BASCLTLF. (1982), LE BO l HE R 
,\ RO fOR .\ TI 1 (198)), L'E TReTIEN DE i\f. 
DE~C \RTL ~ r\\ ' ECM. P .\SC,\L LEJEL'NE(1985), 
Lr\ VILL\ BLEUE (1986) , LE~ Ll1\I SONS D r\ 
GER EL Sl :S ( 1iebezpieC/ne związki) francuska we rsja 

sztuki Ch . Hamptona (1988). k.OL\CJ A (LF SO -
PER) jest na1nowszym utworem ~ccnicznym Brisvillc'a; 
prapremiera odbyła się w Thćitn: Montparnasse w Pa

ryfo w roku 1989. 
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Specjalnością , 
ZAJAZDU NAPOL ONSKIEGO 

jest kuchnia francuska 

Kuchnia francuska to: 

finezja 
lekkość 

smak 
wyt1vorność 

doskonale 1vina 

ZAJAZD NAPOLEOŃSKI 
zaspokoi 

podniebienia 
najwybredniejszych 

smakoszy! 

Po spektaklu 
zapraszamy SzanOWf!J'Ch W'idzóu• 

na kolac;ę 
a la Talleyrand i Fo11cbf 

Kolację do spektaklu przygotował 
Philippe Campagno - Szef_ I<uchni 

ZAJAZDU NAPOL ON KIEGO 

MENU 

Pas...,let ·- tm/'lami '\. '\, . 
L1 Foie /t,ras tmj/e 

Szpara;1,i a la ,f.roszek 
Les asperJ!p en petit pois 

Karrzo(~)' n1 sosu „Kfll'źf!.ole" 

lrticha11d li la Rm·~f!,Ole 

I ,oso.f po królell'sku 
L1 J(J/(IJ/Ofl a la Rorall' 

Bi:fs:\.~Yh -\. k11ropatw1· 
Le filet de perdri.'\' 

T .fJl:f!..ra111 mes 

Lo(fl' „ \!aria L11iza" 
La Ho111h1· .f!.lacit· 1\ f aril' / ,rJ11ise 

Tclctoniczna rczcn\.lcja 11 - ; 0· 1>8 

Rc~rnuracia czynna jest do godz. 1-1111
> 

ZAJAZD AP() LE() Ń 
HC)TEL 

REST J\CR1\Cj A 
ul. Plo\viecka 8 3 

·1 u apnlcon spot\ kał sii: z panią \X alcwską! 

Tu l ~<lward 1--..cnnc.:d~ jadł obiad\\ roku 198-,! 
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TEATR POWSZECHNY 
1m. ZYGMUNTA HUBNERA 

MAŁA SC NA 

Dyrektor naczelny Krzysztof Rudziński 
Dyre\.aor artystyczny Maciej \X'o1tyszko 
Zastępca dyrektora Grzegorz Kiszluk 

Kierownik literacki Magdalena Ciesielska 

Fundatorowi francuskiej kolacji w przedstawieniu 
- firmie ZAJAZD NAPOLEO._· KI 
składamy serdeczne podziękowanie 

Teatr Powszechny im. Zygmunta H Libnera 

Redaktor programu Magdalena Ciesiel ska 
Opracowanie graficzne (;rażyna Lange 

\'( 'ydawca: Teatr Powszechny im . Zygmunta Hubncra 
03 -80 1 \Varszawa, ul. %amoyskicgo zo 

druk POLIGAAFUS 
Warszawa . ul Oszm1ań ska 1 t n 




