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Ascensiunea ºi prãbuºirea lui Nicolas Fouquet

�
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Abstract. Nicolas Fouquet, superintendent for the Financing system in France, was judged
in December 1664, for the embezzlement of public funds. His process was not meant to be a glory for Louis
XIVth: irregularities, tricks of evidences, pressures on witnesses have allowed the Court to partially give
a king who was really fighting against robberies, satisfaction, but he was also envious…
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Domnia lui Ludovic al XIV-lea (1643-1715), stãpân al
Franþei ºi suveranul, atunci, cel mai puternic din Europa,
reprezintã, neîndoielnic, o epocã de glorie militarã, literarã,
artisticã. În pofida însã a unor mãsuri înþelepte promovate
de Jean Baptiste Colbert, reprezentant de seamã al
mercantilismului francez dezvoltat, superintendent al
construcþiilor (1664), controlor general al finanþelor Franþei
(1665), secretar de stat la instituþia Casei Regale (1668),
economistul care a favorizat industria ºi comerþul pe care
le-a apreciat ca izvoare fundamentale de bogãþie ºi putere
pentru Franþa, în pofida însã a unor reforme militare
promovate abil de marchizul de Louvois, administratorul
armatei, situaþia economicã a þãrii ºi însãºi instituþia
regalitãþii ca atare au fost, în bunã mãsurã, compromise de
rãzboaie foarte frecvente. Acestea au înghiþit imense resurse
financiare. În aceeaºi direcþie au acþionat fastul, risipa
promovate la Curte ºi de cãtre unii reprezentanþi ai claselor
privilegiate…

Sunt motive care au adus Franþa, la sfârºitul domniei
Regelui Soare, într-o situaþie cu adevãrat dezastruoasã.

… Suntem însã departe de acel moment. Ne situãm încã în
perioada de luminoasã glorie a lui Ludovic al XIV-lea. Când
fenomenele implacabile economic, precum cele menþionate

„Binecuvântatã fie providenþa care a dat fiecãruia o jucãrie:

pãpuºa, copilului, copilul, femeii, femeia, bãrbatului, ºi bãrbatul,

diavolului”

Victor Hugo

mai sus, îºi fãceau simþite efectele, cauzele lor profunde erau ºi
mai puþin cercetate. Accentul în explicarea unor dezechilibre
economice ºi financiare se punea cu precãdere pe ceea ce se
vedea mai mult, pe ceea ce se vedea la suprafaþã. ªi, deseori,
astfel se vedeau procese ce s-au perceput ºi se percep întotdeauna
în asemenea situaþii „tumultuoase”: hoþia, delapidarea,
escrocheria. Eterna reîncepere a istoriei. Este drept, ele au avut
un grad mult mai ridicat de intensitate decât de obicei.

…latã, dar, de ce, în ziua de 3 decembrie 1661,
prezidentul Lamoignon, primul preºedinte al
Parlamentului de la Paris, cel mai înalt magistrat al epocii,
în ºedinþa de deschidere a Camerei de Justiþie – instituþie
care primise de la regele Ludovic al XIV-lea misiunea sã-i
judece pentru delapidare pe Superintendentul Fouquet –
afirma: „A trecut deja multã vreme de când toþi veritabilii
magistraþi, toþi oamenii de bine, toþi bunii francezi suferã de
o durere acutã vãzând cã în acelaºi timp în care Franþa era ºi
este triumfãtoare în afarã, îºi întindea ºi îºi întinde frontierele
în toate pãrþile, aceastã þarã se aflã într-o stare de profundã
dezolare în interior ºi pare ca abandonatã furturilor ºi
escrocheriilor acelor oameni care îºi construiesc tot binele
lor fãcând rãu altora”. Edictul regal din 15 noiembrie 1661,
prin care se constituia Camera de Justiþie sus amintitã, cerea
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sã se cerceteze ºi sã fie pedepsite toate abuzurile ºi
malversaþiunile comise în domeniul finanþelor Franþei dupã
1635. Actul respectiv incrimina, de altfel, pe toþi cei care
„profitând de dezordinile cauzate de rãzboi, ºi-au ridicat,
prin mijloace ilegitime, averi subite, dând tuturor un exemplu
scandalos de fast ºi lux”. Ludovic al XIV-lea trecea, de fapt,
de la o tinereþe exuberantã ºi furtunoasã la o maturitate voit
riguroasã, anunþând, parcã, bãtrâneþea puritanã de mai târziu,
atunci când a înfiinþat aceastã Camerã de Justiþie ºi a declarat:
„Trebuie sã curãþãm secolul nostru printr-o pedeapsã de care
sã se vorbeascã ºi peste 100 de ani!”. Nicolas Fouquet,
viconte de Vaux, înalt demnitar al Regelui, este aºezat astfel
pe banca acuzãrii. În ce a constat însã escrocheria acestui
controversat economist, ministru ºi Mecena al timpului sãu?

…Nicolas Fouquet se naºte la Paris, în 1615. Înaintaºul
sãu, negustor la Angers spre mijlocul secolului al XV-lea,
avea ca însemn al prãvãliei sale o veveriþã, „fouquet” în
franceza veche, ºi deviza „Quo non ascendam?” („Pânã unde
nu voi urca?”). Deviza este reluatã de familie. De tatãl lui
Fouquet, primul din neam care a schimbat tejgheaua cu roba –
om de încredere al Cardinalului Richelieu, unul din
organizatorii marinei franceze, magistrat, trecând ºi prin
Parlamentul de la Rennes, pe urmã consilier al regelui. Ca ºi
de Nicolas, viitorul „mare judecat” – Nicolas care, dupã
unele sârguincioase studii finalizate în însuºirea unor
cunoºtinþe esenþiale în domeniul dreptului ºi economiei, la
17 ani este primit, cu dispensã, ca avocat la Parlamentul din
Paris, la 18 ani este numit, tot cu dispensã ºi dupã trecerea
unui examen profesional, consilier la Parlamentul de la Metz,
la 21 de ani îl regãsim „maître de requête” (o funcþie
asemãnãtoare cu cea de judecãtor de instrucþie) ºi pe urmã
intendent al armatei – post în care, noteazã foarte rigurosul
cercetãtor francez Henri Robert, se face remarcat „prin
activitatea inteligentã desfãºuratã în cursul a numeroase
campanii”. În 1650, în vârstã doar de 35 de ani, bine susþinut
de cardinalul Mazarin, Nicolas obþine înalta funcþie de
„Procuror general al Parlamentului de la Paris”. Se revanºeazã
faþã de mentorul ºi susþinãtorul sãu prin fidelitate în vremuri
vitregi, ceea ce îl face pe Mazarin, redevenit, dupã Frondã,
atotputernic în Franþa, sã-l numeascã pe Nicolas Fouquet
superintendent al finanþelor, demnitate pe care acesta din
urmã o împarte iniþial cu un alt specialist, Abel Severin,
însãrcinat cu „cheltuielile” în vreme ce el, Nicolas, este
însãrcinat cu „veniturile”. Post eminamente dificil într-o
vreme în care Franþa, cu bugetul deja dezechilibrat, începuse,
cu încetul, sã trãiascã din expediente, iar dezordinea
finanþelor era în mãsurã sã înlesneascã abuzurile.

…Mazarin nu este un ºef de executiv econom, nu îl
intereseazã prea mult problemele de echilibru financiar. În
schimb, îi trebuie, fãrã încetare, bani. Pentru a face faþã
unor astfel de nevoi, superintendentul Fouquet
„ipotecheazã” veniturile anilor ce vin. În vremea de atunci,
cadrul ºi cuantumul impozitelor nu semãnau cu cele de
acum. Ele erau luate în arendã, prin licitaþie, de cãtre unii
fermieri, în schimbul unor redevenþe pe care se angajau sã

le plãteascã statului. Pe de altã parte, împrumuturile de stat
nu se fãceau prin subscripþii publice, ci financiari opulenþi
în epocã consimþeau sã dea bani cu împrumut regelui sau
superintendentului de la Finanþe, pe o duratã mai mult sau
mai puþin lungã ºi cu o dobândã în general ridicatã. În
lucrãrile fiziocraþilor francezi de mai târziu, de exemplu
medicul François Quesnay, autorul celebrului „Tablou
economic” al reproducþiei sociale simple – asemenea
reglementãri sunt uºor sesizabile. Nicolas Fouquet se aflã,
deci, într-o relaþie directã cu posibilii creditori. Deja ajuns
un om bogat prin ceea ce moºtenise ºi înmulþise el însuºi
precum ºi prin averea pe care i-a adus-o prin cãsãtorie soþia
sa, Fouquet devine chiar el creditor pentru statul francez,
pe care îl împrumutã din veniturile personale. „Este astfel
tentat sã realizeze fuziunea celor douã conturi, iar aceasta
nu în dezavantajul sãu”, scrie, oarecum maliþios, Henri
Robert. De altfel, în acest sens, ºeful sãu, Mazarin, îi oferea
continuu un exemplu cât se poate de demn de urmat. Înaltul
prelat cu pãlãrie roºie, acest italian naturalizat francez,
artist inteligent, rafinat dar ºi lacom, amant al reginei Ana
de Austria, soþia regelui Ludovic al XIII-lea, devenitã
regentã, cel supranumit – cu o micã întrerupere – „stãpânul
absolut al Franþiei”, strânge cu aplicaþie zeci ºi zeci de ani
bani ºi bogãþii de tot felul, ceea ce a fãcut ca la moartea sa
din 1661 sã se afle posesorul unei averi uriaºe, proprietarul
unor minunate colecþii de artã, demne de muzeele cele mai
celebre, obiecte ce îi înfrumuseþau reºedinþa sa principalã –
palatul Mazarin din Paris, ulterior devenit Biblioteca regalã –
ºi castelul pe care îl avea la Vincennes…

…„Tel maître, tel valet”. Ce maestru ºi ce tentaþii ale
unei puteri fãrã control. Mazarin, care avea nevoie de
Fouquet cel atât de abil în a gãsi bani, închidea ochii în
faþa unor afaceri mai tenebroase ale lui Fouquet, cu atât
mai mult cu cât Mazarin însuºi avea nevoie ca Fouquet sã
þinã ochii închiºi în faþa iþelor încurcate din afacerile sale
personale. „Cu mult prea numeroasele tentaþii pe care i le
oferea corupþia la care se pretau voluntar cei doritori sã
devinã creditorii statului, cu toate ocaziile de abuzuri ºi
malversaþiuni ce i se prezentau zilnic, Fouquet ar fi trebuit
sã fie extrem de virtuos pentru a rãmâne integru. Or, el nu
era nici virtuos, nici integru”, scrie acelaºi strãlucit analist
al istoriei Franþei, Henri Robert, descifrând mecanismele
psihologice intime ale celebrului culpabil oficial de peste
câþiva ani, Nicolas Fouquet. ªi acesta – ca ºi maestrul sãu
italian – avea o dragoste nestãpânitã pentru lucrurile
frumoase, o dorinþã neþãrmuritã de a pãrea ºi de a epata
prin fast, avea un orgoliu imens care îl fãcea sã
„sponsorizeze” nenumãraþi artiºti, celebritãþi admirate
care îl priveau la rândul lor, pe el, Fouquet-Mecena, cu o
mare admiraþie. Sã adãugãm pasiunea jocului ca ºi
„slãbiciunea” pentru doamne, atât de cunoscutã de
acestea sub forma generozitãþii celui mai mare senior. Se
creau astfel uriaºe breºe în marea avere a lui Fouquet
pentru ca el sã nu fie ademenit sã le repare prin mijloacele
ilicite pe care viaþa, cariera i le ofereau cu atâta largheþe.
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Un al treilea personaj intervine în perimetrul acestui
duo atât de armonizat – Fouquet-Mazarin – stricându-i
acordurile. Este vorba de Jean Baptiste Colbert, celebrul
economist mercantilist de care am amintit, omul de
încredere al cardinalului Mazarin ºi, într-un fel, rivalul lui
Fouquet, pe care l-a depãºit considerabil în domeniul
profesional ºi covârºitor în ce privea probitatea ºi cinstea.
Colbert nu avea niciun interes pentru ca Mazarin sã fie
îngãduitor cu Superintendentul de la Finanþe. Încã din
debutul anului 1659, Colbert îi scrie lui Mazarin: „Finanþele
au nevoie neapãrat de o Camerã de Justiþie”. Cardinalul nu
a rãspuns. Colbert, perseverent, reînnoieºte atacul în
septembrie acelaºi an. „Dacã vreodatã s-a pierdut ordinea
la Finanþe, aceasta a fost fãcutã doar pentru a se putea
profita de dezordine”, aratã Colbert de aceastã datã într-un
mult mai voluminos raport adresat lui Mazarin, raport ce
privea nemijlocit marile nereguli ºi fraude ale lui Fouquet
din domeniul finanþelor.

În încheierea raportului prin care Jean Baptiste Colbert
reclama pe Nicolas Fouquet ºefului comun, cardinalul
Mazarin, cu privire la delapidarea unor mari sume de bani,
marele mercantilist scria: „Trebuie sã pãstrãm aceste
gânduri în cel mai strict secret, altminteri vinovatul va
arde ºi va distruge toate hârtiile sale”. Jean Baptiste a trimis
raportul incriminant cãtre cardinal prin poºtã, neglijând
însã calitatea lui Fouquet nu doar de superintendent al
finanþelor Franþei, ci ºi, deopotrivã, de mare stãpân al Poºtei.
De a doua zi chiar, Fouquet intrã în posesia documentului
ºi îl copiazã împreunã cu Gourville, secretarul sãu. Îl rein-
troduce în plic ºi îl trimite lui Mazarin. Începe apoi o
campanie de denigrare a lui Colbert, remarcând, deseori,
faþã de Mazarin, marea ostilitate a omului de încredere al
cardinalului, Colbert, vizavi de el, Fouquet. „Dacã
Eminenþa sa cardinalul Mazarin nu mai are încredere în
Nicolas Fouquet, sã se spunã deschis acest lucru ºi Fouquet
îºi va da demisia”. Sunt cuvinte în faþa cãrora cardinalul
Mazarin ºi-a reafirmat simpatia ºi aprecierea pentru
Fouquet. Avea nevoie de bani, iar superintendentul îi
adusese chiar atunci 50 de mii de écu…

Fouquet ºi-a conservat înaltele sale posturi pânã la
moartea lui Mazarin, în 1661. Pe patul de moarte, însã,
cardinalul s-a rãzbunat parcã pe Fouquet, pentru tot ceea ce,
obligat de propria sete inalterabilã de bani, potolitã uneori
cu ajutorul superintendentului de la Finanþe, nu putuse sã-i
reproºeze. L-a chemat, deci, pe tânãrul rege Ludovic al
XIV-lea ºi I-a edificat asupra tuturor neregulilor fãcute de
Fouquet. I-a mai recomandat regelui sã fie prudent faþã de
acesta, deoarece este redutabil ºi, atacat, i-ar putea crea – sau
ar putea crea pentru Franþa – dificultãþi dintre cele mai
serioase. Având doar 23 de ani, o inteligenþã ascuþitã ºi
prevenitoare, simþind cã, dupã dispariþia lui Mazarin, va fi
confruntat cu o situaþie economicã foarte complexã, regele
a ascultat sfatul lui Mazarin. L-a pãstrat, deci, pe Fouquet ca
un foarte preþios cunoscãtor al afacerilor, gândind sã-l
execute numai atunci când îl va putea înlocui.

…Ordinea de lucru, în prezenþa regelui, a Consiliului de
Miniºtri, a fost astfel stabilitã: a. în toate dimineþile, între
orele 9-11, ºedinþe secrete; b. toate dupã-amiezile vor fi
consacrate studiului ºi rezolvãrii problemelor de finanþe.
Fouquet aproape cã nu îl pãrãsea pe rege, iar poziþia sa pe
lângã suveran pãrea mai putemicã decât oricând. Pe lângã
atribuþiile sale uzuale, a primit însãrcinãri diplomatice
confidenþiale: intrigi în ce priveºte succesiunea tronului
Poloniei; finalizarea, în condiþii avantajoase Franþei, a unui
tratat de comerþ cu Olanda; intrigi inteligente în Anglia
pentru a-l decide pe Carol al II-lea Stuart sã se cãsãtoreascã
cu o prinþesã de Portugalia, Franþa urmând sã-ºi asigure astfel,
printr-o comunitate de interese, aliaþi naturali împotriva
ameninþãrilor Spaniei. Rafinat, prudent, abil, tenace, Fouquet
rezolvã cu bine toate aceste însãrcinãri, fiind bine notat de
cãtre rege. Pe de altã parte, regele nu uitã de avertismentul
lui Mazarin ºi îl însãrcineazã pe Colbert cu supracontrolul
veniturilor ºi cheltuielilor bugetare.

Fouquet simte pericolul, scrie Henri Robert, dar ºi alþi
biografi ai sãi, ºi îºi ia mãsurile de rigoare: mãrturiseºte
regelui erori trecute, abuzuri comise în finanþe în vremea
lui Mazarin, unele ordonate, afirmã, chiar de cãtre defunctul
cardinal… Sunt mãrturisiri în faþa cãrora Ludovic al
XIV-lea pare satisfãcut, cerându-i lui Fouquet ca astfel de
lucruri sã nu se mai repete. Prea uºor convins de bunãvoinþa
celui ce avea sã devinã cel mai mare rege al Franþei, Nicolas
Fouquet face cel puþin douã greºeli importante. Prima:
renunþã prea facil la multe din calitãþile care l-au fãcut
practic inexpugnabil: prudenþa, discreþia, atitudinea
prevenitoare. ªi a doua: nu se opreºte în ce priveºte
delapidãrile sale, continuând, netulburat, ºirul
neregularitãþilor în finanþele Franþei, ceea ce îi aduce ºi pe
mai departe imense sume de bani. De altfel, þinând seama
de uriaºele sale cheltuieli, de marile sale nevoi care „îi
înghiþeau” veniturile dincolo de orice închipuire, Nicolas
Fouquet nici nu putea deveni un ministru corect. Chiar
Fouquet este cel care scria astfel referitor la proiectele sale:
„Am fãcut un desen prea mare comparativ cu cel ce am
avut intenþia sã-l fac iniþial. Cei de care m-am servit apoi
l-au împins mult prea departe decât am vrut eu, iar când
lucrurile au fost avansate, nu am mai putut face paºi înapoi”.

Eforturile financiare la care Fouquet se angajase spre
propria sa plãcere erau, practic, incredibile. În 1658,
cumpãrase la Paris, pe strada „Saint-Honoré”, o vastã
clãdire care-l costase 300.000 livre. Aproape în acelaºi
timp ºi pentru a nu fi la distanþã de cardinalul Mazarin, a
devenit proprietar ºi al hotelului „D’Émeri” din strada
„Croix des Petits Champs”, pentru suma de 370.000 livre.
La ambele edificii a fãcut mari cheltuieli cu renovarea ºi
lãrgirea clãdirilor, mobilarea lor rafinatã, amenajarea unor
superbe parcuri etc. În prealabil, cumpãrase un domeniu la
„Saint-Mandé”, unde a amenajat o galerie de artã ornatã cu
statui celebre ºi chiar cu sarcofage aduse, nu fãrã mari
dificultãþi, din Egipt. Tot aici ºi-a format o minunatã bibliotecã
cu mai mult de 30.000 de volume rare ºi mãiestrit tipãrite.
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Toate acestea nu-l costaserã mai mult de …800.000 livre.
Cheltuielile cele mai mari le-au reprezentat însã cele
ocazionate de construcþia ºi amenajarea castelului celebru de
la Vaux. Încã din 1656 începuse construcþia acestei mirifice –
potrivit planului – clãdiri, excepþional realizatã de arhitectul
Le Vau, decoratã de pictorul Le Brun ºi cu parcul conceput ºi
construit de grãdinarul Le Nôtre. Veritabile comori de artã se
aflau strânse la Vaux: mai multe ºi minunate picturi semnate
Le Brun, dar ºi de maeºtri renumiþi ai picturii universale,
tapiserii care fermecau – de altfel, Fouquet îºi construise
aproape de castel, la Maincy, o manufacturã excelent dotatã
cu specialiºti care au devenit nume consacrate în producþia
de tapiserii, mobilã ºi bibelouri ale unor meºteri celebri. Parcul
dimprejurul castelului fusese astfel amenajat încât dãdea viaþã
celor mai frumoase vise. Boschete misterioase, pâlcuri de arbori
plantaþi potrivit unor perspective de mare armonie, un mic
pârâu care, captat în þevi de plumb importate din Anglia, þâºnea
câþiva metri mai încolo ºi curgea apoi în cascade de o frumuseþe
neasemuitã, fântâni arteziene ºi jerbe de apã în bazine de
marmurã ornate cu vase ºi divinitãþi antice, o mitologie de
bronz strãjuind aleile. Preþul, potrivit unei contabilitãþi ulte-
rior descoperite de istoricii economiºti, a fost de 8 milioane de
franci sau 1,5 milioane de livre, la care se adaugã recepþii ºi
banchete oferite fãrã încetare de Fouquet – avea „table et
maison ouvertes”, – al cãror cost urca la peste 10.000 livre
lunar. La Vaux se dãdeau spectacole de teatru cu scene ºi
montãri fastuoase, cu dramaturgi – printre care Voltaire – ºi cu
actori plãtiþi cu mare largheþe de cãtre amfitrion.

Un astfel de trend de viaþã, întâlniri galante frecvente –
printre altele, a rãmas vestitã cea cu frumoasa Menneville,
domniºoarã de onoare a reginei –, precum ºi lipsa de inspiraþie
a lui Fouquet atunci când i-a asigurat o pensie domniºoarei
de La Vallière cãzutã în dizgraþie din patul lui Ludovic al
XIV-lea – fapt ce nu i-a consolidat superintendentului de
la Finanþe simpatia tânãrului rege ci, printr-o þesãturã de
intrigi, i-a atras mânia suveranã – l-au fãcut pe Fouquet cu
mult prea vulnerabil faþã de un suveran care se vroia –
devenind din ce în ce mai mult – foarte autoritar. L-au
fãcut pe Fouquet cu mult prea vulnerabil faþã de o curte
unde intrigile ºi invidiile fãceau „sã cadã” chiar personalitãþi
care nu aveau cu nimic de-a face cu frauda financiarã,
dar-mi-te pe cei vârâþi pânã în gât în apa ei vâscoasã…
Deja se spunea despre Fouquet cã „ar putea fi perfect…
dacã i-ar putea fi scoase din cap edificiile ºi femeile”.

…În fiecare zi, Nicolas Fouquet prezenta regelui situaþii
de sintezã financiarã unde figurau cheltuielile, unele
majorate, ºi veniturile Franþei, unele diminuate sau mascate
de superintendent pentru a putea fi trase pe „partea lui”. Iar
în fiecare noapte, Colbert, printr-o muncã uriaºã, controlor,
cum spuneam, ºi al veniturilor ºi al  cheltuielilor,
reconstituia cifrele adevãrate prezentându-le regelui ºi
edificându-l tot mai mult asupra „cinstei” lui Fouquet. Era
cu mult prea mult pentru Ludovic al XIV-lea pentru a nu-l

înlãtura ºi pedepsi pe superintendentul de la Finanþe.
…Dupã câteva mici complicaþii ºi intrigi, iatã-l pe

Nicolas Fouquet dând, în cinstea regelui, o recepþie
fastuoasã la Vaux, în 17 august 1661. „Fouquet va fi
prim-ministru” – afirmau curtenii neinformaþi. Dar la nici
douã sãptãmâni de la aceastã recepþie, Nicolas Fouquet
este destituit ºi arestat. „Vederea vastelor edificii pe care
acest om le-a proiectat ºi insolentele achiziþii pe care le-a
realizat nu pot sã nu mã convingã de ambiþiile sale dereglate
ºi nu pot sã nu mã facã sã vãd dreptatea poporului meu,
care solicitã continuu dreptate împotriva lui. Dar ceea ce îl
face mai vinovat faþã de mine este cã, departe de a profita
de bunãvoinþa pe care i-am manifestat-o numindu-l printre
consilierii mei cei mai apropiaþi, el a vãzut în aceasta o
speranþã de a mã înºela în continuare ºi, nevroind sã devinã
mai înþelept, a devenit mai rapace. Artificiile pe care le-a
practicat nu m-au împiedicat sã vãd reaua sa credinþã, cãci
el nu a putut sã se opreascã de la cheltuielile sale excesive,
de la fortificarea unora dintre castelele sale – contra cui
oare? –, de la ornamentarea planturoasã a palatelor lui, de
la a pune pe numele amicilor lui, dar pe cheltuiala mea,
proprietãþi deosebit de frumoase, în speranþa cã astfel va
deveni, cât de curând, arbitru suveran al statului”. Sunt
cuvinte de rechizitoriu scrise de Ludovic al XIV-lea. Soarta
lui Nicolas Fouquet fusese pecetluitã…

…Percheziþiile dau la ivealã noi detalii
compromiþãtoare: portrete satirice desenate de Fouquet
unor membri ai parlamentului, ceea ce i-a înverºunat mai
mult pe aceºtia împotriva lui; scrisori care compromiteau
doamne distinse, pãstrate „la vedere” de amantul Nicolas,
ceea ce a înverºunat împotriva lui soþii încornoraþi. Curentul
de opinie astfel justifica în ºi mai mare mãsurã mânia
regalã. Cercetarea-anchetã financiarã larg declanºatã acum
îi spulbera fostului superintendent toate argumentele de
felul „când am fost destituit am fost mai sãrac decât atunci
când am fost numit în funcþie”. Este dovedit cã a luat mitã
în repetate rânduri, cã a dat mitã pentru a obþine ulterior
bani mai mulþi, cã a deturnat fonduri, cã ºi-a însuºit venituri
ale Franþei, ale regelui…

Preºedintele Camerei de Justiþie care l-a judecat pe
Fouquet, gãsit de rege, de Curte ºi de Colbert prea moale,
este schimbat din funcþie, locul sãu fiind luat de un magistrat
cu mult mai ferm ºi mai hotãrât, domnul de Séguir, unul
dintre – se spune – seniorii încornoraþi de Fouquet.

… Sute de confruntãri, martori, mii de documente
probatoare. Pe muchie de cuþit între condamnare capitalã
sau detenþie pe viaþã, pedeapsa înclinã finalmente pentru
detenþia perpetuã. Astfel îºi sfârºeºte cariera ºi viaþa – în
fortãreaþa de la Pignerol, în 1680 – unul dintre „cei mai
pricepuþi în toate” financiari ai Franþei secolului al XVII-
lea. Cel a cãrui imensã greºealã se pare cã a fost totuºi
aceea de a nu fi ºtiut sã facã ceea ce trebuia sau, mãcar, sã se
opreascã la vreme…


