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KSIĄŻĘTA I DIUKI XVII-WIECZNEJ FRANCJI 

Wypada rozpocząć od terminologii, od sporu o słowa. Bo słowo 
,,diuk" nieobecne jest w wielu polskich encyklopediach okresu między
wojennego, brakuje go też później długo w słownikach jęz. polskiego, 

dawnej polszczyzny, wyrazów obcych. Słowniki francusko-polskie od
dają „duc" przez „książę", podobnie włoskie (,,duca"), angielskie (,,duke"). 
A przecież słownik polsko-niemiecki zna polski wyraz „diuk" (Herzog, 
franzosischer Adelstitel); za to odwrotnie niemieckie „Duchesse" prze
kłada na „księżna" 1

. Filologicznie to poprawne o tyle, że u progu na
szego języka np. ,,dux praedictus" znaczyło „xąnząn przerzeczone" 2. 

Tyle że obok formy „dux, ducis" łacina nasza znała „duca, ducae" s. 
I choć dla języka wykształconego do ok. 1500 r. nie uznano tej formy 
za polską 4, w XVI w. napotyka się formy „duka", ,,duk" głównie na 
użytek obcy jako ogólne określenie kategorii, przy obcym nazwisku: 
Hetman Hispański Duca de Alba 5• Później, w XVII w. obcych zaczyna 
się rozumieć już tylko na własny obraz i podobieństwo. We Francji 
S. Simon pisze o polskich możnowładcach tak, jakby chodziło o fran
cuskich, łącznie z płynnością nazwisk: np. pierwszy mąż Marysieńki
Sobieskiej to u niego Radziwiłł, książę Zamojski. A XX-wieczni wy
dawcy powtarzają to za swoim autorytetem s. U nas zaś Bruckner nie
doszukał się diuka w języku uformowanym do ok. 1763 r., choć duk,
granduk potrzebny był mu do wywiedzenia dukata i duktu. Wtórny
widocznie nabytek, diuk, stanie się obok księcia określeniem dodatko
wym, współironicznym, jak graf obok hrabiego 1. 

Język ma swoje własne prawa rozwoju. I nie ma powodu, by język 
polski miał naśladować francuszczyznę. Ale w literaturze historycznej 
konieczne jest, by opis był adekwatny do opisywanej rzeczywistości. 

1 J. P i p r e k, J. I pp o I d t, Wielki słownik polsko-niemiecki i niemiecko-pol-

ski, Warszawa 1971. 
2 Słownik staropolski PAN, t. III, s. 422.

a Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. III, Wrocław 1969-1974. 

' Słownik staropolski. 

s Słownik polszczyzny XVI w., Wrccław 1971, s. 7. 

6 S. Sim o n, Memoires, ed. Pleiade, t. 7, Index. 
7 A. Br i.i ck n er, Słownik entymologiczny, .Kraków 1927., s. 103, 88, 2'17:
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A dla historii monarchii francuskiej nieobojętne jest zrozmcowanie 

między dwoma tytułami - prince i duc. Trzeba więc chyba zastosować 

tu technikę wobec pojęć i opisu podobną do tej, jaką matematyka sto
suje wobec znaków i równań - przyjąć założenia. 

Przyjmijmy, że diuk znaczy tyle co duc, jako ekwiwalent, ograni
czając pole znaczenia słowa książę na ten raz do ekwiwalentu prince, 
tak jak na prince przekładali Francuzi tytuły książęce naszych magna
tów. Co w encyklopedycznym, telegraficznym skrócie można powiedzieć 

o takim zróżnicowaniu?
W łacinie średniowiecznej princeps znaczyło tyle co dominus: prae

clarus dominus dux = praeclarus princeps dux etc.8 Toteż gdy ok. 1120 r. 

pojawi się książę w języku francuskim, termin ten oznaczać będzie każ
dego posiadającego suwerenność z tytułu dziedziczonego i osobistego 
(oczywiście suwerenność w średniowiecznym tego słowa znaczeniu); sa
mego sobie pana, czy sobiepana, można przełożyć na polski. Taki sens 
utrzyma się w francuskim języku klasycznym, przy czym książę będzie 
tam znaczyło także tyle, co panujący 9, oprócz tego, że oznaczać będzie 
noszącego tytuł książęcy. Co nie mogło być obojętne dla stosunku mo
narchii do tego tytułu wówczas, gdy porządkować ona będzie swój stan 
spraw, w tym sprawy elity władzy, w której tytuły, precedencje etc. nie 
tylko wyrażają na zewnątrz wzajemne powiązania i oddziaływania, ale 
też stanowią rodzaj kodu, normującego (,,programującego") je od we
wnątrz. Toteż w XVII-wiecznej Francji książęta to przede wszystkim 

(dla niektórych - wyłącznie) książęta krwi. 
Był grudzień 1576 r., roku powstania Ligi, gdy Henryk III zapew

nił im formalne pierwszeństwo przed wszystkimi innymi, niezależnie 
od ich kondycji. W zamyśle mógł to być sposób na zabezpieczenie się 
przed roszczeniami Gwizjuszy. Skutek doraźny był żaden. Za to akt 
ten ostatecznie zamknął emancypację książąt krwi spomiędzy wielkich 

feudałów 10. Wyodrębnił ich, odcinając kategorie pośrednie, np. preten
dentów takich, jak panowie de Courtenay, którzy wywodzić się mieli 
od Ludwika Grubego. Decyzja ta była ostateczna, choć nieraz składać 
będą dokumentacje swych pretensji i choć zasadności ich nie kwestio
nowano, pozostaną one bez skutków prawnych 11. 

Zasady były takie: syn króla panującego nazywa się synem Francji 
i tworzy odrębną, wyższą kategorię książęcą. W 'XVII w. jeszcze je
go syn, syn królewicza, nazwany wnukiem Francji, jest kategorią sam 

dla siebie. Nie udało się natomiast rodzinie brata Ludwika XIV, Filipa 

a Słownik łaciny ... , t. III, s. 930.
9 S im o n, op. cit., t. 2, s. 474.
10 J. P. L ab at ut, Les ducs et pairs de France au XVII-es, Paris 1972, s. 61,

86. Por. G. Lep o i n te, Histoire des institutions et des faits sociaux, Paris 1963,

s. 443. 
11 Sim o n, op. cit., t. 6, s. 1102-1104; por. t. 7, s. 298. 
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Orleańskiego, wymusić utworzenia jeszcze jednego szczebla prawnu
ka Francji. Trzecie pokolenie „degraduje" do kategorii książąt krwi. 
Książęta ci uhierarchizowani byli w czasach nowożytnych wedle stop
nia pokrewieństwa do panującego króla, niezależnie od tytułu feudalne
go związanego z przyznanym im apanażem. Nie była to grupa liczna. 
W XVII w. doliczyć się można wśród książąt krwi najwyżej 5 męż
czyzn żyjących jednocześnie, z czego pełnoletnich (w ich przypadku 
znaczyło to wówczas 15 lat) przeważnie 2-3, wyjątkowo 5. Nie prze
szkadzało to współczesnym widzieć w nich odrębną grupę społeczną, 
stojącą ponad hierarchią szlachecką. 

Oprócz legalnych książąt krwi królewskiej byli książęta zalega
lizowani. Wcześniej już, zwłaszcza w XVI w., Francja znała legaliza
cję pozamałżeńskich synów swoich władców. Dopiero jednak Henryk 
IV utworzy rangę książąt zalegalizowanych. Nie wszystkie z jego 9 dzie
ci (nie licząc ślubnych) potraktowane zostały jednakowo. Specjalnie 
zostali wyróżnieni zwłaszcza synowie Gabrieli d'Estrees, którą król miał 
poślubić, w czym przeszkodziła tylko jej śmierć 12

. Starszy, Cesar, legi
time de France, już poprzez wiek niemowlęcy i dzieciństwo wynoszony 
po szczeblach nadań i zaszczytów, w r. 1609 w dokumencie swojego ślu
bu tytułowany jest Wielki i Potężny Książę Cezar, syn naturalny Kró
la 1s. To, co po przecinku, uzasadnia tu to, co przed przecinkiem. I tak 
pozostanie - jego młodszy brat już za Ludwika XIII uświetni na 
dworze papieskim w Rzymie swoją osobę jako oficjalnego reprezen
tanta Francji, m.in. tytułem Brata naturalnego Majestatu Arcychrześ
cijańskiego 14

. Jeszcze niewiele wcześniej syn Henryka II nie podkreślał, 
ale zacierał ślady swego pochodzenia. Jego podpis, Henri, batard 
d'Angouleme zmieni się w Henri B. Angouleme. Wreszcie opuści to 
B jako zbędne 1s. 

Samo wyniesienie dzieci pozaślubnych nie budzi protestów wśród 
wielkich panów, jak ich wówczas nazywano. Bo dlaczego, skoro ślub 
uważany był za „sakrament mieszczański"? 1a Budzi go jednak utwo
rzenie osobnej rangi książęcej, przede wszystkim tzw. rangi pośredniej. 
Henryk IV mógł tu naśladować swego poprzednika, który utworzył ran
gę pośrednią, tzn. bezwzględne pierwszeństwo po książętach krwi, dla 
dwu spośród swoich faworytów, co potwierdził regulaminami porząd
ku na dworze i w radach królewskich, gdzie mieli zastrzeżony dostęp 
i pierwsze miejsca. Następca, który zniósł rangę poś,rednią dła tamtych, 
wprowadził ją w 1610 r. dla swoich synów - braci Vendóme. Smierć· 

12 La bat u t, op. cit., s. 343.
11 Th. Go de fr o y, Le ceremoniał fram;ois, t. 2, Paris 1649, s. 56.
14 Archives curieuses de l'histoire de France, seria 2, t. 1, Pa ris 1838, s. 263. 
1s La b a t u t, op. cit., s. 343.
18 M. Ma gen d i e, La politesse (mondaine et les theories de l'honnetete en

France, Paris 1925, s. 93. 
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jego w tym samym roku sprawiła, że ranga pośrednia została zniesiona. 
Nie oznaczało to jednak zniesienie ich rangi książęcej, skoro domagają
cy się w okresie Frondy takiej samej rangi wymienią m. in. bastardów 
Firancji jako piienwowzór prerogatyw, Móre chcieliby otrzymać 11. 

W czasach Ludwika XIV, dbałego ojca dzieci pozaślubnych, od r. 
1666 książęta tej kategorii gromadzą coraz to nowe wyróżnienia i ho
nory - samo ich wyliczenie przez S. Simona zajmuje wiele stron 1s.
Ich ostatecznym wyniesieniem jest zrównanie ich z książętami krwi, 

łącznie z prawem dziedziczenia korony - późne już i krótkotrwałe, 
które przyczyni się do przekreślenia znacznej części ich przywilejów, 
ponieważ łamało prawa fundamentalne - niemożliwość dysponowania 
koroną przez władcę. Wyniesienie to dotyczy tylko ich samych - po
tomków Ludwika XIV. Ale nim to nastąpi, przez znaczną część panowa
nia tego władcy jest to osobna kategoria książęca, coraz to umacniająca 
wpływy i odgrywająca znaczną rolę. W tym też okresie król wynosi 
wraz ze swymi dziećmi nie tylko Vendóme'ów, ale „z mocą wsteczną" 
uksiążęcony został diuk d'Angouleme, syn Karola IX, co budziło rozba
wione zgorszenie S. Simona. Chodziło tu przede wszystkim o sztuczne 
przedłużenie wstecz tradycji. Zabieg ten był skuteczny - syna Karola 
IX wymieniać się będzie jako pierwszego z potomków tego rodzaju, wy
niesionych tak wysoko 19. 

Przy tej okazji uregulowana została też sprawa rodu de Longueville, 
potomków nieślubnego syna nie króla zresztą, lecz brata i syna królew
ski.ego, który dwukrotnie, już za Karola IX i w okresie Frondy, uzyskał 
legalizację jako książę krwi francuskiej, za każdym razem jednak parla
ment, zapewne zgodnie z intencją królewską, odmówił rejestracji tego 
aktu. Charakter książęcy Longueville'ów nie ulegał mimo to wątpliwości. 
Jako suwerenowie Neuchatel, odziedziczonego przez jeden ze świetnych 
mariaży, jakie zawierali w XVI w., należeli oni do innej kategorii ksią
żąt - książąt zagranicznych 20.

Kategoria to osobliwa, gdyż negowano w ogóle jej istnienie. Jedni, 
nie mający tych uprawnień, chcieliby sprowadzić rzecz do chimerycz
nych urojeń, które król zbywa bezwartościowymi (jak na ten raz) przy
wilejami honorowymi. Inni, do kategorii tej należący, chcieliby widzieć 
w uzyskanych przywilejach prerogatywy własnego tylko rodu; odma
wiają natomiast innym, współdzielącym z nimi te przywileje, tytułu 
książęcego, którego posiadanie miało być fundamentem tych drobnych, 
ale tak wysoko cenionych wyróżników. Samo to, że tak uparcie starano 

17 M. Mo n g l at, Memoires (Collection des memoires, col. Petitot, t. 50, 

s. 195).

1s S i m o n, op. cit., t. 94, s. 345.

19 Tamże, s. 220 nn.; Mo n g lat, op. cit., s. 243. 

20 S i m  o n, op. cit., t. 2, s. 876, 883; Lab at ut, op. cit., s. 195. 
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się je podważyć, podnosiło ich wartość. Podobnie też stałe występowanie 
przeciw kategorii książąt zagranicznych jako takiej (bez wątpliwości 
odnośnie do osób, które nazwa ta obejmuje) przeczy wątpliwościom co 

do jej istnienia. Sami zaś książęta zagraniczni występują względnie so
lidarnie, gdy zachodzi potrzeba obrony nikłych wyróżników, wobec sta
nowiska parlamentu paryskiego przeczącego u schyłku XVI w., by we 
Francji mogli istnieć inni książęta niż książęta krwi 21• 

Książę i księstwo pojawiają się jako samoistny tytuł feudalny we 
Francji w późnym średniowieczu - w XIV w., jeśli sądzić na podsta
wie odnotowania obecności formy principaltie 22, oznaczającej tytuł ksią
żęcy i ziemie podległe księciu z tego tytułu. W tym samym czasie po
jawiają się i naturalizują we Francji przedstawiciele rodzin udzielnych 
władców spoza terytorium monarchii francuskiej. Ich to, na równi z ksią
żętami krwi, zaszczycano tym tytułem. Podnosiło to powagę dworu fran
cuskiego na forum międzynarodowym, nadto ci przybysze, związani, wy
dawałoby się, z monarchą udzielającym im przywilejów, mogli stanowić 
przeciwwagę miejscowych wielmożów. Wiek XVI, który m. in. wykazał 
złudność podobnych kalkulacji na dłuższą metę, przyniósł u swego schył
ku zmianę tej polityki 2a. 

W 1581 r. Gwi!zjusZie uzyskali jednak dla domu lotaryńskiego pozycję 
wyjątkową - pierwsze miejsce po książętach krwi z tytułem książę
cym. Był to być może rodzaj kompromisu; rok wcześniej bowiem wyda
ne z ich inspiracji dzieło udowadniało ich rzekome pochodzenie w pro
stej linii od Karola Wielkiego, traktując Walezjuszy jako uzurpato
rów 24. Była to jednak zarazem pułapka: skoro król mógł nadać im ten 
przywilej, mógł nadać i innym. Istotnie, już u progu •XVII w. Lota
ryńczycy dzielą swój tytuł książęcy z 5 rodzinami będącymi bocznymi 
odroślami innych dynastii. Wreszcie połowa XVII w. przyniesie uzupeł
nienie tej kategorii książętami zagranicznymi wywodzącymi się ze szlach
ty francuskiej, co obniży prestiż kategorii książąt zagranicznych i przy
czyni się do wchłonięcia ich w przyszłości na powrót do hierarchii „ary
stokratycznej". Będzie to jednak miało miejsce w XVIII w. 

Pojawienie się księcia jako tytułu wiązało się też z kreacją u schył
ku średniowiecza i, przede wszystkim, w XVI w. miniaturowych (w pro
porcji do dawnych „państw" feudalnych) księstewek, takich jak Poix -
zamek z miasteczkiem i kilkoma parafiami, czy Henrichemont - para
fia w diecezji Bourges. Księstwa takie przynosiły znaczne dochody 
i właścicielom, i mieszkańcom dzięki licznym przywilejom finansowym. 
Znajdowały się one często w rękach możnych rodów, stanowiąc drobną 

21 Etat de France, Paris 1681; Au Palais, t. 1, s. 565-582; Lab at ut, op. cit., 

s. 35; Sim o n, op. cit., t. 2, s. 91.

22 P. Robert, Dictionnaire, Paris 1966.
2s L ab a tu t, op. cit., s. 55-56. 
24 L. s. Sim o n, :Ecrits inedits, t. 5, Paris 1880-1893, s. 44-45. 
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cząstkę ich fortuny. Stanowisko parlamentu i w tym wypadku było ne
gatywne, uznano w nich bowiem właścicieli księstw, ale nie książąt, 
a więc bez prawa do rangi książęcej 2s. Nie wzbraniano jednak używać 
znaczniejszym spośród nich tytułu książę przy nazwisku jako formy tra
dycyjnej; zwyczaj taki, np. w rodzinie la Rochefoucauld, kazał najstar
szemu synowi za życia ojca, tj. póki nie przejmie po jego śmierci (re
zygnacji) nazwiska diuka de la Rochefoucauld, nazywać się książę de 
Marcillac. Różnica polegała na tym, że książęta zagraniczni byli nimi 

z nazwiska rodowego, a nie używanego aktualnie, skąd książęta domu 
lotaryńskiego nazywają się hrabia d'Armagnac, hrabia Harcourt, diuk 
d'Elbeuf czy Guise etc. Z czasem jednak „książęta-parweniusze", zwłasz

cza Rohanowie, poczynają przyjmować tytuł książęcy jako składową naz
wiska używanego jako „imię własne" - książę de Guemene, książę de 
Soubise etc., by uniknąć takiego przypadku, jaki był udziałem rodziny 
La Tour d'Auvergne: Ludwik XIV zabronił umieścić na grobie jedne
nego z nich, wicehrabiego de Turenne, zwanego Tureniuszem Wielkim, 
tytułu książęcego, mimo zyskania przez ten ród rangi książąt zagra
nicznych (1651 r.). Z biegiem czasu nawet Lotaryńczycy, skądinąd dłu
go strzegący swojej odrębności i nie posuwający się do takich sztuczek, 
przejmą ten zwyczaj, co również przyczyni się do zatarcia różnic mię
dzy książętami tzw. zagranicznymi a diukami. 

Tymczasem w XVII w. jeszcze diuka z kilku punktów widzenia moż
na by wręcz określić jako przeciwieństwo księcia. Jednym z takich mo
mentów, którego znaczenie w XVII w. podnoszono, jest proweniencja. 
Jak książę w punkcie wyjścia i z założenia jest księciem „sam z sie
bie i dla siebie", tak diuk jest diukiem z „czyjejś (swego władcy) no
minacji i dla kogoś", gdyż jest to nazwa urzędu. Z czasem dopiero (choć
by z perspektywy historii uznać ten czas za wzglt,dnie krótki) diukowie, 
nazwijmy ich, drugiej generacji staną się książętami - nb. w tym 
mniej więcej czasie pojawia się w organizującej się i wkraczającej do 
Europy Polsce dux jako ekwiwalent łaciński władcy państwa, ale i tu
taj, obok tego znaczenia, pojawi się sens pierwotny - ,,duces ... exer
citus »woijewodij« no.mina'llltur". 

Charakter książęcy feudalnych diuków drugiej generacji nie był jed
nak wynikiem ich tytułu. System drabiny feudalnej nie mógł zawierać 
się do końca w hierarchii tytułów po prostu dlatego, że nie był syste
mem teoretycznym wdrażanym przez jakąś instytucję, ale powstawał 
stopniowo, kształtowany raczej przez okoliczności niż jakąś przyjętą za

sadę organizacyjną. We Francji, niezależnie od państw diuków złożo
nych z wielu hrabstw, istniały hrabstwa będące takimi samymi pań
stwami: hrabiowie Flandriii, Szampanii, Andegawenii, Prowansji czy 
Bretanii byli książętami rw niczym nie ustępującymi diukom, niezależ-

u Etat de France, t. 1, Paris „684, s. 598-600. 
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nie od faktu, że niższość tego tytułu odda i utrwali heraldyka. Różnica 
pole:gała na tym, że feudalnymi książętami -są wszyscy, początkowo nie
liczni, diukowie, a tylko niektórzy spośród licznych hrabiów. Stąd może 
nowa nazwa, która objąć ma największych feudałów, pierwszych wasali 
korony, bierze począitek z J."losz.czeń hrabiego Flandrii (1109); jest to tytuł 
paTa Francji. Pierwsza wzmiianlka o ni-eh w źródłach pochod�i rz 1216 r., 
wów,czas już jest to tytuł traktowany jako odwieczny, wraz z legendą 
o par.ach Kalf<)la Wielkiego 2s.

Tytuł para jest w pierwszym rzędzie afirmacją niezależności w for
mie przywileju sądowego (sądzenie tylko przez równych sobie). Z cza
sem, gdy parowie chcąc kontrolować sprawy całej monarchii, wejdą m. 
in. w skład parlamentu paryskiego, przyczyni się to do tworzenia się, 
w czasie jeszcze późniejszym, quasi-urzędniczego charakteru tych pa
res ,curiae et domus. 

Proces wiodący od klasycznego feudalizmu do monarchii absolutnej 
ma w sobie coś z samozagłady tego systemu. Narastające roszczenia 
i wręcz wyrywanie władcy przywilejów przez aktualnie wynoszonych 
sprawia, że przywileje te tracą na znaczeniu. Jest to skutek mądrej po
lityki monarchii, która przerodz.i się w szczęśliwą dla niej tradycję: 
nie roz,pa,czliwej ob'.I'ony przed rosz.czen'iiami, ale umacniania się wła
dzy królewskiej jako dawcy przywilejów; główną troską władców stało 
się przede wszystkim utrzymanie monopolu szafarza przywilejów, obo
jętne, ozy były one zdobywane siłą, czy też nie. Ten „otwal'ty charak
ter" monarchii jako systemu sprawi, że nawet jeśli momentami jest 
harmukem, generalnie rzecz biorąc okaże się siłą motoryczną pr.zeksztai
cania się Francji w państwo nowożytne. Można natomiast zastanawiać 
się, czy i w jakiej mierze zmiana zapoczątkow:ana w XVII w. i br·wająca 
poprzez w. XVIII rozpaczliwa obrona status quo, wreszcie status quo an
te, przyczyni się do ostatecznego jej upadku. 

W wy.padku rparów i diuków widać wyraźnie ,ten otwarty początko
wo charakter i jego późniejsze zamknięcie się. Bardzo powolnemu i dłu
gotrwałemu wchłanianiu przez domenę królewską państw feudalnych, 
czyli według nomenklatury nowożytnej, powrotu oderwanych prowincji 
do korony, towarzyszyły od XIII w. nadania parostw coraz liczniejszym 
diukom, hrabiom, wreszcie „prostym" baronom. Do czasów Karola IX 
nominowano ich ok. 30. Proces ten jest wystarczająco znaczny, by bu
dzić u histo�yków domniemanie .premedytacji. Wreszcie w w. XVI, 
w momencie całkowitego rozpadu i utraty znaczenia parostwa, monar
chia absolutna unormuje rzecz po swojemu: edykt z 1576 r. znosi całko
wicie kategorię parów nie posiadających tytułu diuka oraz parów bez 
lenn, z wyjątkiem książąt krwi, którzy są parami z samego urodzenia, 

jak np. ówcześni hrnbiowae de Soissons. Diukowie wówczas jednak, 

2a La ba tu t, op. cit., s. 49.
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a zwłaszcza pozmeJ, w XVII w., niewiele mają wspólnego z dawnymi 
książętami feudalnymi. 

Wykorzystując szansę, jaką daje im erygowanie nowych diukana
tów dzięki roszczeniom potężnych feudałów, monarchowie francuscy 
przydają do istniejących diuków nowe kategorie - późniejszych 
książąt krwi i zagranicznych. Takie kreacje są pierwszym etapem ich 
wyodrębnienia jako książąt. To nowe pokolenie jest jednak w najlepszym 
wypadku generacją pośrednią, ponieważ współistnieją w czasie i posia
dają podobne prawa, jak klasycznie książęta feudalni (ostatniego z nich, 

hrabiego Flandrii, ode!'!Wie od Francji dopiero traktat madrrycki 1526 r.). 
Uzyskanie przez tę pośrednią generację rangi książęcej de nomine nie 
tylko ułatwiła im ostateczne pogodzenie się z utratą charakteru książę
cego de facto, ale w przedmiotowej sprawie celem głównym dla nich 
stała się strona właśnie rangi książęcej. Bez protestów też będą widzieć 
pojawianie się nowej generacji diuków, wywodzących się ze szlachty 
najczęściej kilkupokoleniowej, ze szlachty „prostej", ale wyniesionej" 
przez piastowane urzędy nadworne. Te nowe erekcje narastają lawino
wo. Henryk II mianował, bo tak to można określić, 2 diuków pochodze
nia szlacheckiego, Karol IX - 3, Henryk III - 6, Henryk rv - ;4, 
Ludwik XIII - 15, wreszcie w czasach Ludwika XIV - 21 do 1661 r., 
36 - od 1661 21. 

Ta nowa grupa czy kategoria społeczna będz.ie tą, która najsilniej 
atakować będzie w XVII w. prerogatywy książąt i ich przywileje, bio
rąc zaś pod uwagę, iż zgodnie z wspomnianymi decyzjami parlamentu 
przywileje książąt egzekwowane być mogą jedynie na dworze królew
skim na zasadzie wyjątku, jest główną grupą kontestującą istnienie ty
tułów książęcych. 

Powołanie diuków w nowej formie ma potrójny aspekt. Z jednej 
strony jest to kwestia tworzenia przeciwwagi tradycyjnego możnowładz
twa - ten aspekt staje się zresztą prędko nieistotny wobec przemian 
ekonomicznych i in., które praekreśliły w zasadzie możność 0iponu daw
nych znakomitych rodów. Aspekt drugi to przyciąganie na dwór i do 
służby wojskowej szlachty prowincjonalnej i zarazem kreacja nowej eli
ty szlacheckiej, powiązanej silnymi więzami z władzą królewską. 
W XVII w. można nawet w pewnym przybliżeniu mówić o urzędniczym 
charakterze grupy diuków, ponieważ wywodzili się z urzędników na
dwornych i wojskowych i pełnili w znakomitej większości urzędy na 
dworze, w armii, często zaś jedne i drugie 2s. Istnieją nawet pewne zróż
nicowania między nimi, przypominające stopnie służbowe: diukowie z no
minacji królewskiej, diukowie zweryfikowani przez parlamenty prowin
cjonalne, diukowie zweryfikowani przez parlament paryski, diukowie 

21 Etat de France, t. 2, Paris 1687, s. 1-120; Lab at u t, op. cit., s. 75 nn. 
28 L a ro a tu t, op. cit., s. 175.
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i parowie zweryfikowani jak wyżej (lub - oczekujący na weryfikację). 

Monarchia była nieobojętna także na pozycję ekonomiczną diuków. Wy

raża się to zarówno w określeniu cenzusu dochodowego majątków ziem

skich, które mogły być erygowane jako diukanat, jak w darowiznach pie

niężnych - wśród pobierających pensje dworskie diukowie stanowią 

znaczny proce!1Jt. Podobnie było, gdy chodzi o jednorarowe gratyfikacje. 

Wiąże się to wreszcie z trzecim aspektem: diukowie jako forma elity 

szlacheckiej, związanej bezpośrednio z dworem, stanowić mieli prze

ciwwagę mieszczaństwa, ściślej zaś mówiąc wywodzącej się z warstw 

pozaszlacheckich w tradycyjnym tego słowa znaczeniu dwu warstw 

nowej szlachty urzędniczej, tzw. noblesse de robe, czyli szlachty, parla

mentarnej, oraz szlachty ministerialnej, występującej jako autonomiczna 

grupa właściwie tylko w okresie Ludwika XIV, czyli szlachty wielkich 

funkcji państwowych. W jakiejś mierze mógł to być przejaw konserwa

tyzmu. Na pewno obok tego jednak była to próba uniknięcia całkowitego 

podporządkowania się stworzonej przez siebie machinie urzędniczej. 

A nie było to zagrożenie wyimaginowane. Potężne rody szlachty miesz

czańskiej, równie butne jak dawna szlachta feudalna, posiadające mocną 

pozycję ekonomiczną, stanowiły niewątpliwie zagrożenie władzy kró

lewskiej, takiej jaką chciała ona siebie widzieć. Ten ostatni syndrom 

redziałał aż na,zbyt skutecznie. W XVIII w. nastą<piła refeudalizacja 

systemu, wtórne wytworzenie monarchii stanowej, w której granice sta

nów uprzywilejowanych zakreślone zostały konturem o wiele bardziej 

wyrazistym, niż to miało miejsce w poprzednich wiekach. 




