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Kraliçe Marie-Antoinette’in hikâyesini yazmak de-
mek, onu suçlayanlar ile savunanların en şiddetli biçim-
de karşı karşıya geldikleri, yüz yıldan fazla sürmüş bir 
geçmişi kayda geçirmek demektir. Tartışmanın ateşli bir 
havaya bürünmüş olmasının sorumluları, onu suçlayan-
lardır. İhtilal, krallık rejimini vurmak için kraliçeye, kra-
liçenin kişiliğinde de onun kadın yönüne saldırma ihti-
yacını hissetmiştir. Ne var ki, hakikatşinaslık ile politika-
nın bir biriyle bağdaştığı nadirdir; üstelik, bir karakterin 
demagoji amacıyla resmedilmesi isteniyorsa kamuoyu-
nun işgüzar hizmetkârlarından pek adalet beklenemez. 
Marie-Antoinette’i giyotine gönderebilmek için, ona 
kar şı kullanılabilecek hiçbir çareden, hiçbir iftiradan geri 
durulmamış, gazete, broşür ve kitaplarda her türlü sefa-
hat, her türlü ahlak düşkünlüğü, her türlü sapkınlık hiç 
düşünüp taşınılmadan bu louve autrichienne’e1 yakıştırıl-
mıştır; hatta adaletin kendi evinde, mahkeme salonunda 
bile, savcı “Dul Madam Capet”yi2 tumturaklı bir dil kul-

1. (Fr.) Avusturyalı dişi kurt. (Ç.N.)
2. Capet Hanedanı’ndan Fransa Kralı XVI. Louis’ye tahttan indirildikten sonra 
Cumhuriyet yönetimi tarafından, sıradan bir yurttaş olduğunu belirtmek ama-
cıyla Mösyö Capet diye hitap edilmiştir. (Ç.N.)

Giriş
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lanarak, tarihteki en ünlü sefih kadınlarla, Messalina1, 
Agrippina2 ve Fredegunde3 ile karşılaştırır. Ancak daha 
sonra 1815’te, yine bir Bourbon, Fransa tahtına geçtiğin-
de yaşanan ani değişim de bir o kadar çarpıcıdır; aradan 
geçen zaman içinde dehşetengiz bir görünüm almış olan 
Marie-Antoinette portresinin üzeri, hanedana yaranmak 
için en ağır renklerle örtülür. Bu dönemden kalma re-
simlerinden bir tanesi yoktur ki, onu çevresinde bir tüt-
sü bulutu ve başının üstünde bir azize halesi olmadan 
göstersin. Bir ağıtı bir diğeri izler, Marie-Antoi nette’in 
dokunulmaz fazileti ateşli bir şekilde savunulur, feda-
kârlığı, ruhunun iyiliği, her lekeden arınmış kahramanlı-
ğı şiirde ve düzyazıda övülür, hakkında bol bol anekdot-
lar anlatılır, çoğunlukla aristokrat ellerin işlediği ve bolca 
gözyaşının ıslattığı anekdotlar peçesi, reine martyre’in4, 
çilekeş kraliçenin nur yüzünü sarar.

Ruha ilişkin gerçek, çoğu zaman olduğu gibi burada 
da ortaya yakın bir yerdedir. Marie-Antoinette ne krali-
yetçilerin övdüğü gibi büyük bir azizeydi ne de Devrim’in 
ileri sürdüğü gibi bir grue, yani bir fahişeydi; aksine vasat 
bir karakterdi, aslında sıradan bir kadındı, öyle pek zeki 
olmayan, pek de çılgın sayılmayan, ne ateş ne buz olan, 
iyiye yönelik olağanüstü bir güç de, kötüye yönelik en 
ufak bir azim de taşımayan, dünün, bugünün ve yarının 
ortalama kadını, iblisçe eğilimlerden uzak, kahramanlık 
iddiası taşımayan ve bu yüzden de ilk bakışta bir trajedi-
ye konu olamayacak bir kadın. Ama tarih denen o büyük 

1. Messalina Valerial (MS 22-48). Roma İmparatoru Claudius’un şehvet düşkü-
nü davranışlarıyla ve saray entrikalarını kışkırtmasıyla ünlü üçüncü eşi. (Y.N.)
2. Yaşlı Agrippina (MÖ 14-MS 18) ve kızı Genç Agrippina (MS 15-59), Roma 
tarihinin taht oyunlarıyla ünlü imparatoriçeleridir. (Y.N.)
3. Tarihte benzerine az rastlanan kan dökücülüğü ve acımasızlığıyla tanınan 
Frank Kralı I. Chilpéric’in karısı. (Y.N.)
4. (Fr.) Şehit kraliçe.(Y.N.)
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Demiourgos1 ortaya tüyler ürpertici bir dram çıkarmak 
için başrolü oynayacak bir kahraman kimliğine hiç de 
gerek duymaz. Trajik gerilim yalnızca bir kişinin olağa-
nüstü büyüklüğünden çıkmaz, her an bir insanın kendi-
siyle yazgısı arasındaki uyumsuzluktan da kaynaklanabi-
lir. Bu gerilim, dramatik bir görünüm alabilir. Olağanüs-
tü güce sahip bir kahraman, bir deha, doğuştan içinde 
taşıdığı görevi için fazla dar, fazla düşmanca bulduğu 
çevresiyle kavgaya giriştiği zaman olduğu gibi, örneğin 
Saint-Helena’daki dört duvar arasında boğulan bir Na-
poléon, sağırlığının zindanına hapsolmuş bir Beethoven. 
Ölçüsünü ve akacağı yönü bulamamış bir büyük kişilik 
söz konusuysa bu her zaman, her yerde böyledir. Fakat 
vasat, hatta zayıf yaradılışta bir kimse dehşetli bir yazgı-
nın, kendisini ezen, mahveden kişisel sorumlulukların 
karşısında kaldığı zaman da ortaya bir trajedi çıkar, ki 
trajik olanın bu türünü ben insani yönden daha duygu-
landırıcı olarak görmeye eğilimliyim. Çünkü olağanüstü 
insan, farkında olmadan kendine olağanüstü bir yazgı 
arar; kahramanca ya da Nietzsche’nin sözüyle “tehlikeli” 
yaşamak, bu yazgının olağanüstü boyuttaki doğasına or-
ganik olarak uyar; içinde var olan devasa iddiasıyla dün-
yaya cebren meydan okur. Bu bakımdan dâ hi karakter, 
nihayetinde çektiği çileden kendisi de sorumludur, çün-
kü içindeki misyon gereği, girişeceği ateşle sınavı, son 
gücünü ortaya koyasıya, mistik bir ısrarla arzulamakta-
dır; fırtına, martıyı nasıl taşırsa onu da güçlü kaderi hızla 
öyle yükseğe kaldırır. Vasat karakter ise daha yaradılış-
tan, barışçıl bir yaşama biçimine ayarlanmıştır, büyücek 
gerilimler istemez, gereksinmez, sakin sakin ve gölgede 

1. (Yun. zanaatçı) Felsefede dünyayı daha akılcı bir biçimde ve sonsuz bir 
ideale göre düzenleyen ikincil tanrı. Platon’un Timaios diyaloğunda, dünyanın 
yaratıcısı. (Y.N.)
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yaşamayı yeğler, rüzgârsız bir havada ve yazgının ılıman 
bölgelerinde; görünmez bir el, kendisini sarsıntılara ite-
cek olursa işte bu yüzden direnir, bu yüzden ürküntü 
duyar, bu yüzden kaçar. Dünya tarihine ilişkin sorumlu-
luklar istemez, tersine bunlardan korkar; çileyi aramaz, 
çile kendisine dayatılır; kendi öz ölçüsünden büyük ol-
maya içinden değil, dışarıdan zorlanır. Antikahramanın, 
vasat insanın bu çilesi, bence, görünürde bir anlamı ol-
madığı için, gerçek kahramanın tumturaklı çilesinden 
aşağı kalmaz, hatta belki daha da sarsıcıdır; çünkü sıra-
dan insan bu çileyi kendi başına çekmek zorundadır, sa-
natçının tersine, acılarını esere, ölümsüz biçime dönüş-
türmek gibi erinçli bir kurtuluşu yoktur. 

Ama kaderin böyle vasat bir insanı bazen nasıl al-
tüst edebildiğine ve yumruğunun buyurgan gücüyle onu 
nasıl zorla itip vasatlığının ötesine geçirdiğine tarihin 
verdiği belki de en inandırıcı örnek, Marie-Antoinette’in 
yaşamıdır. Bu kadın, yaşadığı otuz sekiz yılın ilk otuzu-
nu, dikkatlerin odaklaştığı bir çevrede de olsa, sıradan 
bir yolu izleyerek geçirmiş, iyide ya da kötüde orta ka-
rarlılıktan hiçbir zaman ayrılmamıştır: yavan bir ruh, va-
sat bir karakter ve –tarih açısından bakıldığında– başlan-
gıçta yalnızca bir figüran. Aslında önemsiz bir şahsiyet 
olan bu Habsburglu kadının kurduğu neşeli, tasasız oyun 
dünyasına devrim dalıvermeseydi, o da gelmiş geçmiş 
yüz milyon kadın gibi sakin sakin yaşayıp gidecekti; dans 
edecek, konuşacak, sevecek, gülecek, süslenecekti; ziya-
retlerde bulunacak, sadakalar verecekti; çocuklar doğu-
racak, en sonunda da sessizce bir yatağa yatıp dünyanın 
ruhuna uygun bir yaşam sürmeden ölüp gidecekti. Naa-
şını, kraliçe olduğuna göre, törenle bir katafalka koya-
caklardı, saray yasa bürünecekti, ama sonra, isimleri Ma-
rie-Adelaide ya da Adelaide-Marie, Anna-Katharina ya 
da Katharina-Anna olan ve üzerlerinde yazılan soğuk 
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sevgisiz sözcükleri kimsenin okumadığı mezar taşları 
Gotha’da dizili duran diğer bütün o prensesler gibi, in-
sanlığın belleğinden silinip gidecekti. Yaşayan insanlar-
dan biri çıkıp da bu kadının dış görünüşünün, sönüp 
gitmiş ruhunun nasıl olduğunu hiçbir zaman sormaya-
cak, gerçekten kim olduğunu kimse bilmeyecekti ve –işin 
en can alıcı noktası da bu– kendisi, Fransa Kraliçesi Ma-
rie-Antoinette bile, bu sınavı geçirmemiş olsaydı, kim 
olduğunu öğrenip anlamayacaktı. Çünkü vasat bir insa-
nın talihinin ya da talihsizliğinin bir parçası da, kendi 
kendisiyle boy ölçüşme gibi bir zorunluluğu kendiliğin-
den hissetmemesi, kendini sorgulamaya merak duyma-
masıdır; bu soruyu ona soruncaya kadar: Böyle biri, elin-
deki olanakları kullanmadan uyumaya bırakır, aslında 
var olan yeteneklerini köreltir; sahip olduğu güçler, kul-
lanılmayan kaslar gibi zayıflar; gerçek bir savunma zo-
runluluğu karşısında gerilinceye kadar. Vasat bir karak-
terin, olabileceği ne varsa olabilmesi için ve belki de 
kendisinin önceden sezip bildiğinden de büyük olabil-
mesi için, önce kendi içinden sürülüp çıkarılması gere-
kir; kaderin elinde bu amaca hizmet edecek kırbaçtan 
başka bir şeyi yoktur. Ve nasıl ki bir sanatçı bazen, yara-
tıcı gücünü kanıtlamak için kasten, coşku içinde bütün 
dünyayı kavrayan boyutta değil de dıştan önemsiz görü-
nen bir konu ararsa, kader de onun gibi, kırılgan bir mal-
zemeye bile en büyük gerilimi verebileceğini, zayıf ve 
iradesiz bir ruhtan büyük bir trajedi geliştirebileceğini 
göstermek için zaman zaman kendine önemsiz bir kah-
raman arar. Böyle bir trajedinin ve böyle istenmeden 
gerçekleşmiş kahramanlıklardan en güzellerinden biri-
nin adı, Ma rie-Antoinette’tir.

Evet, tarih bu vasat insanın başına dramını öyle bir 
hünerle, tek tek olaylar açısından öyle bir buluş zengin-
liğiyle, tarihî açıdan o kadar devasa boyutlarda örmüş, 
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başlangıçta pek verimli olmayan bu başkişinin çevresini 
saran esasları öyle bir bilinçle karşı karşıya getirmiştir ki! 
Bu kadını önce şeytani bir hilekârlıkla şımartır. Ona 
daha çocukken bir imparator sarayını hediye eder, yeni-
yetmeyken başına bir taç oturtur, genç bir kadınken al-
beni ve zenginlik adına verebileceği ne varsa müsrifçe 
bir cömertlikle önüne serer, üstüne üstlük de kendisine 
bu ihsanların bedelini ve değerini sormayacak kadar ha-
fif bir gönül bahşeder. Onun hiçbir şeyin önünü ardını 
düşünmeyen ruhunu yıllarca şımartır, ta ki bu ruh da 
dünyayı görmez oluncaya ve tasasızlığı gittikçe artıncaya 
kadar. Ama kader, bu kadını ne kadar çabuk ve kolayca 
mutluluğun en yüksek tepelerine çıkardıysa sonra yine o 
kadar ustaca bir gaddarlıkla ve bir o kadar ağır bir tem-
poyla düşürecektir de. Bu dram, en aşırı tezatları melo-
dramvari bir çarpıcılık içinde karşı karşıya getirir; krali-
çeyi yüz odalı bir imparator sarayından sefil bir hapisha-
ne hücresine iter, krallık tahtından giyotine, camlı ve al-
tınlı saltanat arabasından kadavracı kağnısına, lüksten 
yokluğa, dünyanın gözbebeği olmaktan kitlelerin nefre-
tine, zafer sarhoşluğundan iftira kurbanı olmaya sürük-
ler ve bu düşüş gittikçe daha da aşağılara indirir onu, 
merhametsizce ve düşülebilecek en son noktaya varın-
caya kadar. Bu küçük, bu vasat insan, bu anlayışı kıt gö-
nül ise şımarıklığının orta yerinde baskına uğramış bir 
halde, üzerindeki yabancı kuvvetin kendisi için ne plan-
ladığını kavrayamaz; sert bir yumruğun kendisini yoğur-
duğunu, kızgın bir pençenin çile içindeki etine battığını 
hisseder yalnızca; dünyadan bihaber bu kadın, hiçbir 
acıya katlanmaya niyetli ve alışık olmayan haliyle dire-
nir, kendini savunur, inler, kaçar, kurtulmaya çalışır. Fakat 
içindeki en yüksek gerilimi, en son olanağı çekip alma-
dan elindeki malzemeyi bırakmayan sanatçının acıma-
sızlığı gibi, belanın bilinçli eli de Marie-Antoinette’i bı-
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rakmaz, onu ta bu yumuşak ve güçsüz ruh da sertleşin-
ceye, bir tavır edininceye, ruhunda anne ve babasından, 
atalarından yücelik adına örtülü kalmış ne varsa çıkarıp 
elle tutulur bir hale getirinceye kadar çekiciyle döver. 
Çektiği çilenin dehşetiyle uyanan ve kendisini daha önce 
hiç sorgulamamış olan kadın, geçirmekte olduğu dönü-
şümün farkına varır. Dışa yönelik iktidarının son buldu-
ğu sırada, içinde bu sınavı geçirmemiş olsa elde edeme-
yeceği yeni ve büyük bir şeyin başladığını hisseder. “İn-
san, kim olduğunu ancak felakete uğradığında gerçekten 
anlıyor.” Birdenbire bu yarı gururlu, yarı sarsıcı sözler 
dökülür şaşkın ağzından, içine doğar. Küçük ve vasat ha-
yatını kendisi öldükten sonra dünyaya örnek olarak yaşa-
tacak olan işte bu acı olacaktır. Kaldı ki bu yüce görev 
bilinci içinde, karakteri de kendi boyutlarını aşarak geli-
şir. Geçici kalıp bozulmadan az önce sanat eseri, yani 
kalıcı olan, başarıyla tamamlanmıştır: Çünkü Marie-An-
toinette, o vasat insan, hayatının son, en son saatinde ni-
hayet trajedilere uyan büyüklüğe ulaşır ve bir kader mi-
sali büyür. 
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Habsburglar ile Bourbonlar, yüzyıllar boyunca Al-
manya, İtalya, Felemenk topraklarındaki düzinelerce 
muharebe alanında Avrupa’nın önderliği için savaşmış, 
sonunda iki taraf da yorgun düşmüştür. İki eski rakip, iş 
işten geçtikten sonra, aralarındaki doymak bilmez kıs-
kançlığın yalnızca başka hanedanların önünü açmaya 
yaradığını görür; İngiltere adasındaki kâfir bir kavim 
dünya hükümranlığını ele geçirmeye yeltenmiş, Protes-
tan Brandenburg sınır eyaleti, güçlü bir krallık olmanın 
yolunu tutmuştur; yarı yarıya putperest olan Rusya ise 
egemenliğini akıl almaz ölçülerde genişletmeye hazır-
lanmaktadır; sonunda, hükümranlarla diplomatlarının ka-
falarında, her zamanki gibi çok geç de olsa, şu soru şekil-
lenmeye başlar: Bu uğursuz didişmeyi tazeleyip o iman-
sız türedilerin ekmeğine yağ sürmek yerine, birbirimizle 
barışsak daha iyi olmaz mıydı? XV. Louis’nin sarayında 
Choiseul ile Maria Theresia’nın danışmanı Kaunitz bir 
ittifak tasarlayarak bu birliğin sürekli olması, iki savaş 
arasında bir soluklanmadan ibaret kalmaması için de 
Habsburg ve Bourbon hanedanlarının kan yoluyla akra-
ba olmalarını önerirler. Habsburg sarayında evlenme ça-
ğında prenses eksikliği hiçbir zaman çekilmemiştir; bu 
sefer de her yaştan zengin bir koleksiyon hazırdır. Önce-

Bir çocuk evlendiriliyor
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leri bakanları XV. Louis’yi, büyükbaba mertebesindeki 
yaşı ve ahlak sınırlarını oldukça zorlayan yaşayışından 
ötürü, bir Habsburg prensesiyle başgöz etmeyi düşünür-
ler, fakat bu arada “En Hıristiyan Kral”,1 metresi 
Pompadour’un yatağından alelacele kaçıp başka bir göz-
desinin, Dubarry’nin koynuna giriverir. Bu arada ikinci 
defa dul kalan İmparator Joseph de, XV. Louis’nin üç 
geçkince kızından biriyle gerdeğe sokulmaya pek heves-
li görünmez. Hal böyleyken geriye en doğal birleşme 
olarak üçüncü şık kalır: XV. Louis’nin torunu ve Fransız 
tahtının müstakbel sahibi olan henüz yetişme çağındaki 
Dauphin’i2 Maria Theresia’nın kızlarından biriyle nişan-
lamak. 1766 yılında, o zaman on bir yaşındaki Marie-
Antoinette ciddi bir teklif olarak ortaya sürülmüştür 
bile; Avusturya elçisi 24 Mayıs’ta İmparatoriçe’ye açık 
açık şunu yazmaktadır: “Kral öyle bir tarzda konuşmuş 
bulunuyor ki, Majesteleri projeyi şimdiden sağlama bağ-
lanmış ve katileşmiş olarak telakki edebilirler.” Fakat bü-
tün gururlarını basit şeyleri zora koşmak ve en önemlisi, 
her önemli işi maharetle geciktirmek uğruna ortaya koy-
masalardı, diplomatlar diplomat olmazdı. Bir saraydan 
öbür saraya entrikalara girişilir, bir yıl geçer, sonra da 
ikinci, üçüncü bir yıl daha; Maria Theresia –şüphelerin-
de haksız da değildir– pek rahatsız olduğu ve yürekten 
gelen bir kinle, monstre3 olarak tanımladığı komşusu 
Prusya Kralı Friedrich’in, Makyavelist şeytanlıklarından 
birini sahneleyerek, güçler dengesinde Avusturya’nın 
yeri bakımından gayet önemli olan bu tasarıyı baltalaya-
cağından korkmaktadır; Fransız sarayının yarım ağızla 
verdiği sözden geri adım atmamasını sağlamak için bü-

1. Fransa krallarına Papalık tarafından verilmiş unvan. (Y.N.)
2. (Fr.) Veliaht. (Ç.N.)
3. (Fr.) Canavar. (Ç.N.)
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tün cana yakınlığını, tutkusunu ve entrikacılığını ortaya 
koyar. Profesyonel bir evlilik simsarının yorulmak bil-
mezliği, diplomatların tuttuğunu koparır, taviz vermez 
sabrıyla, durmak bilmeden prensesin üstün niteliklerini 
Paris’e anlatmaya koyulur; Versailles’dan nihayet bağla-
yıcı bir evlenme teklifiyle gelsinler diye elçileri nezakete 
ve hediyeye boğar; ana olmaktan çok imparatoriçe ola-
rak, çocuğunun mutluluğundan çok “hanedanın gücünü” 
çoğaltma düşüncesi içinde, gönderdiği elçinin, doğanın 
Dau phin’den bütün armağanlarını esirgemiş olduğu, 
Dau phin’in aklı gayet kıt, alabildiğine çolpa ve tamamen 
duygusuz biri olduğu yolundaki uyarısını da es geçer. Bir 
arşidüşesin mutlu olmaya ne ihtiyacı vardır ki, kraliçe 
olduktan sonra? Maria Theresia, imzalı mühürlü bir an-
laşmanın gerçekleşmesi için ne kadar büyük bir ateşle 
diretiyorsa dünya işleriyle pişmiş bir kral olan XV. Louis 
de ona eş bir üstünlük duygusu içinde kendini naza çek-
mektedir; sarayına üç yıl boyunca küçük arşidüşesi öven 
resimlerin, haberlerin yağmasına aldırış etmez ve pren-
sip olarak evlenme tasarısına yatkın olduğunu belirt-
mekle yetinir. Fakat kurtuluş müjdesi anlamına gelecek 
o öneride bulunmaz, kendini bağlamaz.

Bu önemli devlet meselesine her şeyden habersiz 
bir şekilde konu olan, on bir yaşındaki, on iki yaşındaki, 
on üç yaşındaki Toinette, ince yapılı, alımlı, zarif ve gü-
zelliği şüphe götürmez bir kızdır ve bu arada kardeşle-
riyle, kız arkadaşlarıyla Schönbrunn Sarayı’nın odaların-
da ve bahçelerinde ateş parçası gibi oynayıp zıplamakta-
dır; dersle, kitapla, kültürle pek uğraştığı yoktur. Eğiti-
miyle görevli mürebbiyelerle rahipleri doğuştan gelen 
sevimliliği ve cıva gibi hareketli neşesiyle parmağının 
ucunda oynatmakta o kadar beceriklidir ki, bütün ders-
leri kolayca asmaktadır. Devlet işlerinin çokluğu yüzün-
den sürüyle çocuğunun hiçbiriyle özenli bir şekilde teke 
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tek uğraşamamış olan Maria Theresia, günün birinde deh-
şetle şunu görür: Müstakbel Fransa Kraliçesi, on üç ya-
şında olduğu halde ne Almancayı ne Fransızcayı doğru 
dürüst yazabilmektedir, tarih ve genel kültür konuların-
da en yüzeysel bilgilerin bile yakınından geçmiş değildir 
ve müzik konusundaki başarısı da, piyano dersi aldığı 
kişi, büyük piyanist Gluck olmasına rağmen, o kadar par-
lak değildir. İş işten geçtikten sonra, şimdi bütün bu ek-
sikler giderilecek, oyun çocuğu tembel Toinette, yetişti-
rilip kültürlü bir hanımefendi haline getirilecektir. Bir 
müstakbel Fransa Kraliçesi için önemli olan, en başta 
doğru dürüst dans edebilmesi ve düzgün bir aksanla 
Fransızca konuşmasıdır; Maria Theresia bu amaçla bü-
yük dans üstadı Noverre’i ve Viyana’da turnede bulunan 
bir Fransız kumpanyasının iki aktörünü, biri telaffuz, 
biri şan dersleri vermesi için görevlendirir. Fakat Fransız 
elçisi, bu haberi Bourbon Sarayı’na bildirir bildirmez 
Versailles, hakarete uğramışçasına bir tepki gösterir: Ge-
lecekte Fran sa’ya kraliçe olacak bir kızın ne idüğü belir-
siz komedyenlerden ders alması olacak iş değildir. Alela-
cele, yeniden diplomatik temaslara girişilir; çünkü Ver-
sailles Sarayı, Dau phin’e eş olması önerilen kimsenin eği-
timini şimdiden kendi işi olarak görmektedir; uzun uza-
dıya düşünülüp taşınıldıktan sonra, Orléans Pisko po su’ 
nun tavsiyesiyle Başrahip Vermond öğretmen olarak Vi-
ya na’ya gönderilir; on üç yaşındaki arşidüşes hakkında 
elimizdeki ilk güvenilir belgelerin kaynağı bu kişidir. 
Vermond, kızı tatlı ve sempatik bulmaktadır: 

Kendisi şirin bir çehreye sahiptir ve tavırlarında akla 
gelebilecek en büyük zarafet mevcuttur ve eğer boyu 
da biraz uzarsa, ki bunu umut etmek için sebep vardır, 
yüksek bir prenseste olması arzu edilebilecek her nevi 
letafete haiz olacaktır. Karakteri ve mizacı fevkaladedir. 
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