
Mtadf Flaubert

Epilog romantismu

l
Francie splatila konečně dluh svému největšímu básníku prÓzou,

Gustavu Flaubertovi: nedávno bylo dokončeno riplné kritické vydání
jeho díla, pŤesné a správné obsahem, dristojné zevnějškem. U Conarda

vyšlo v posledníclr tŤech letech osnnáct objemnych svazk oktávo-

vfch, z nich sed.m zaujímá Flaubertovo dílo beietristtcké, známá arci-

díla románová a povídková, jako ,,Madame Bovary.., ,,SalammbÓ..,

,,Citová vfchova.., ,,Pokušení sv. Antonína.. atd.; jeden svazek di-

vad.lo; pět svazkri jeho sebrané listy; dva svazky ,,Poznámky z cest..

a tŤi díly nepublikované práce z mládí autorova. Sebraná díla Flauber-

tova vydána jsou s pečliv m a podrobn;im aparátem kritickfm; po-

dávají varianty, pŤinášejí nové verse známjch děl, vyprávéjí na zá-

kladě listinného materiálu nebo jinjch dokumentri vznik, rrist a for-

maci toho kterého díla básnického, sledují i jeho osudy po jeho vydá-

ní: soudy vrstevníkri i generace dnešní; a jsou mezi nimi svazky jako

,'Pokušení svatého Antonína.., kteft z odborného péra vypisují po-

měr básníkriv k historické látce, jiŽ se obral, a oceĎtrjí zprisob, jímŽ

vytěži| svfch pramenri; nadto všechny sYazky reprodukují ve faksi-

milech první náčrty i konečné stránky rukopistiv autorovyclr.

Pro stud.ium básnického a uměleckého v:ivoje Flaubertova není

možné dnes ještě ani doceniti tohoto vydání; jest možné Ťíci zatím jen

stručně, že je teprve umožĎuje. Jest pravda, Že leccos bylo z papírťr

Flaubertovj.ch uveŤejněno již dÍive knižně a hlavně po časopisecb;

tak r. 1908 vydal Louis Bertrand t. zv. ,,První pokušení sv. Antoní-

na.., versi z r. 1849-1856 (která jest však v pravdě versí druftou, ne-

bof nové vydání Sebranj'ch spisri pŤináši pruní versi z r. 1848-1849)'

tak papíry z mládÍ F]aubertova více méně dúkladně znali a ke svjm
pracím jich větší menší měrou uŽili badatelé-specialisté René Deschar.
mes, René Dumesnil, W. Fischer _ ale to všecko bylo zlomkovité
a vymykalo se většinou literárněkritické kontrole i diskusi. Ale není
obohacen tímto plnfm vydáním kritick m jen odbornf literárnl
historik, jest obohacen i prostj'čtenáÍ: díla m]ádí Flaubertova nejsou
pouhé dokumenty básnického v1ivoje, jsou sama o sobě většinou hod-
notná, umělecky zralá, esteticky cenná. Tak básnické rapsodie prÓzou,
,,T'anec mrtvjch.. a ,,Paměti bláznovy.. z prvniho svazku, v druhém
díle mysterium ,,Smarh.. a novela ,,Listopad.. a hlavně tŤetí svazek,
kterj. s názvem ,,Citová vfchova.. pŤináši zcela nov! romtin F]auber-
tttv, tiplně samostatn! a odlišni1od díla vydaného r. 1869, jež známe
jako ,'Citovou vychovu.., to všecko jsou dary vzácné hodnoty umě-
lecké, zralá básnická tvorba těžkého zrna.

Jedno pňekvapuje a udivuje pŤímo pŤi četbě a studiu prvnílro
svazku ,,Děl mladosti.., ktery pŤináší ďi|a itětstut a ji.nošstui Flauber-
tova do sed'mndctého roŘu.. zralost a tvrirčí hotovost a uvědomělost
jejich autora. Flaubert píše v patnáctém a šestnáctém roce jako
hotovj' muž tŤicátnik, zjizven! životními zkušenostmi' povjšeného,
místy až ledového pohledu na osud lidskj.; jako myslitel, kterj' zvážtl-
mnohé, co pokládá se v životě hodnotn1í'm a shledal to lehkfm abez-
cennfm, d;fmem a plevou; jako umělec, kterj'ví, v čem jest síla jeho
vise i vfrazu a kultivuje je vědomě a vytěžuje je plně. My, flauber-
tovci, věděli jsme ovšem, Že z devatenáctého roku mistrova jsou již
dokonalé krajináŤské obrazy z Korsiky _ ale to byla prÓza pŤece jen
popisně vnějšková. Zde jde však o sloŽitá a paradoxní dramata lid-
ského Života' o boje a sváry lásky s nenávistí, enthusiasmu se skepsí,
lyrismu s misanthropií; zde jsou vytváŤeuy místy již typické osutly
lidské a sevŤeny jsou v několik stránekl V ,,Tanci mrtvjlch.., kde
Satan rozestírá pŤed Kristem své velkolepě smutné vítězství, praví
pekelné kníže k Synu božímu: ,,Co mně mŮžeš učinit? Zničit mne? Po-
děkoval bych ti. Ulevit mj'm bolestem? Jsem pŤíliš hrd . A učinit
mne štastnj'm? Toho nemt}žeš... Pochybuji, že Satan ve Vignyho
,Eloe.. jest větší v obryse. Nebo tj'ž Satan Flaubert v, jakf jest to
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210 znatel života, když poznamenává: ,,Ach, jest to podivuhodná věc ta
marnivost a já jí umím pěkně užít: d,ěldm zni genia bdsnÍkti a ctnostžen.,, Yěta, která svou jiskrou stojí na pril cestě mezi Montaignem
a Nietzschem. V ,,Pamětech bláznov;fch.. nalézám tento odstavec,
hodnf svfm velikfm synthetick;fm rysem, svou hoŤkou, ale klidnou
melancholii a sv;fm spádem lyrick.fm, aby se četl v nejzratejších
románech Flaubertovj'ch. ,'Jest pro muže tolik lásek v jivotět VečtyŤech letech láska ke konÍm, slunci, květinám, zbraním, které setŤpytí' a vojenskfm stejnokrojrim; v deseti letech láska k dívence, jeŽ
si s tebou hraje; ve tŤinácti letech Iáska k dospělé ženě s bujnjmiůadry, neboť, pamatuji se, jinoši zbožšnji šíleně prsa ženina bíIáa matná . . . Posléze ve čtrnácti nebo v patnácti letech láska k dívce,
iež pticházi k tobě, trochu vic než..,i.u, méně než milenka; pakv šestnácti láska k jiné ženě aŽ do dvaceti pěti; a pak -iruius,oaa
ženu, s níŽ se ozeniš. A pět ret po"ac;i miluje se tanečnice, kteréposkakuje gázová sukénka na masitj'c}r- stehnech; posléze ve iriceti.šesti láska k poslanectví, spekulaci' počtrim; v paáesáti khostinám
u ministra nebo u starosty; v šedesáti láska k nevěstce, která tě voláokenní tabulí a na niŽ wháš pohled nemohoucnosti, lítost za ninu-Iostí'.. A tento odstavec, kterf zhušéuje v sobě melancholii celého
života lidského, psal _ hoch sedmnactitet1i, student, kterf nežilposud Ieč ve snech, touhách a knihách.

Všecky živly, které ustavují Flaubertriv básnickf karakter, jakjej znáš z jeho vrcholn;ich román , nalezneš jiŽ v těchto ,,Dílechmladosti... Nejprve jeho drlslednj, pesimism, jeho nevíru .,,e smysta čel životnÍho děje, jeho pÍesvědčení o bezcflnosti a marnosti všehoa z toho plynoucí hoňk sarkasm metafysickj., opovrŽení všímp-rrlměrem lidskfm a lítost ke všemu jeho nadprrtměru i soucit s ním.V prvnÍm svazku,,DěI mladosti.. j sou obsaŽeny aforistické,,Agonie..,
v. nichž šestnáctiletf hoch skládá své vyznání víry nebo lápe"neviry
ávotní; pŤipomÍná místy aŽ doslovně veliké |esimisty světo.,é,Ekklesiasta, Leopardiho, Schopenhauera. Není Boha, není ProzŤetel.
nosti, není vesmirné dobrotn není ani jistoty; jest jen temno, ,,pro.past za mnou' propast pŤede mnou..; podstatou všech činri lidskfch

jest marnivost a marnivost jest i v samém konstatování toho; sláva

uení neŽ lež: ,,neuplyne ani rok a červi seŽerou mrtvolu a pak jest tu
jen prach a pak nicota; po nicotě. . .nicota, tot, všecko, co ztistane...

A mladf Flaubert popisuje do všech odpudivj'ch detailri exhumaci

mrtvoly slavného muŽe se samolibj'm dostiučiněním, že v|ožil prst

svrlj i čtenáŤúv do všech ran zmučeného a pokoŤeného lidství. Vyhle-
dávákněze, aby jej utěšil naukou své víry, ale jeden hj.Ťí s nevěstkou,

kdyŽ byl odhodil svého Boha, druh1f stará se o kuchyni. Svoboda jest

ilusí a boj o ni marností a pošetilostí; bída a neštěstí vládnou nad
člověkem, bída nad lidem, neštěstí nad králi a velikány, a tím urput.
něji, čím jsou větší. (Napoleon: ,,ubohf velkf muŽ ubodanj' špendlíky
jako lev mouchamil..) Místy jest ti, jako bys četl ohlas z Pascala, ale
Pascala bez víry, bez jistoty, bez Boha; Pascala, kter;f zkoumá
a obrací na ruby lidskou skutečnost a pŤirozenost, aby pokoŤil
v prach pfchu a marnivost lidskou.

JiŽ v těchto prvních pracích Flaubertovjch vystupuje jeho zá.
kladní rys: vúle a vášeil k pravdě. Flaubert nemrlŽe a nechce stavět
poesii na ilusi. Tím se mu ovšem oblast poesie proti pfedchtidctim
jeho nesmírné zitžil.a, ale také-a v tom jest jeho tvrlrčí čin -pro.
hloubila. K tomu, v čem vidí poesii prriměrnf krátkozrakf člověk,
k těm loci communes, jako jsou jaro, mladá dívka, sĎatek, rodinnf
Život, moudré stáŤí, cítí Flaubert nepŤekonatelnf odpor; prúměrné
lidství jest cosi, co jej odpuzuje svou spokojenou blbostí, tupou sobě.
stačností, pŤežvykavou leností. Ve tŤicátém druhém roce napsal
v listě: ,,Den ke dni cítím, jak dálka, kterou se oďučuji v srdci od
svjch bližnich, roste, a jsem tím spokojen... Flaubert narodil se
opravdu s malou věrou v to, čemu se Ťíká štěstí lidské, a samo slovo
a pojem ten pokládal, podoben jsa v tom Hebblovi a jinfm velikfm
pesimistrlm, za cosi prostě neslušného a hloupého, nízkého a vulgár-
ního, za stravu všedních srdcí, za patoky, které lijí se jen do nej-
niŽších a zcela mělkfch koryt.

Aprotostalsebásníkemsnu, velkosti, heroismu, odŤíkánÍ: jemuživot
musit bjti dŤíve odhmotněn, než mohl projíti branou poesie a umění,

Již v prvních pracích svého raného mládí nazhrá Flaubert na lid-



212 stvo, jak bude nazírati na ně celf svrij Život: s hr zou, s odporem,
s hnusem, s ironií, se sarkasmem, s hoŤkj,m a z|!m smÍchem, kterj
pálí více neŽ nejžhavější slzy. Flaubert jiŽ v mládí svém je povaha
mnišská, asketa, kterf podezÍrá všecku Životní radost. ,,Již zce|a
mlád,.. píše v jednom listě, ,,uhádl jsem riplně život' Byl to jako
zápach hnusné kuchyně, unikající skulinou. Není tŤeba jÍsti, abys
věděl, že ti zdvihá Žaludek...

odtud podivně vyvinutf, zvfšenf smysl Flaubert v pro všecko
nlzké, směšné a pokoŤující v Životě; jeho smysl pro grotesknost a po-
'tvornost Životní, pro životní ironii, pro život jako necudn! a op|z|!
Žert. A cituji zase z jeho korespondence: ,,Smutná grotesknost,.. píše,
,,má pro mne neslfchané kouzlo, odpovÍdá drlvěrn1im potŤebám mé
pŤirozenosti, šaškovsky hoŤké. Nebudí ve mně smích, njbrŽ dlouhé
snění. Postihuji ji všude, kde jest, i v sobě. Proto rád analysuji...

ČtenáŤrim román Flaubertovj'ch jest nezapomenutelno několik
pratypti lidské }rlouposti a komiky, jak je vztyčil básník v rozměrech
a postojích re{<rl homérovskych, užasl1fch jaksi nad sebou samj.mi
a tím tajemnych až do mystičnosti: Homais, doktor Bovary, Bou-
vard, Pécuchet. K tomuto hoŤce komickému a vj'směšně epickému
umění jsou již náběhy v prvním svazku ,,Spisri mladosti... Čteš zde
mimo jiné,,Lekci z pŤírodopisu: druh ÚÍed.ntk.,, jskousi humoresku,
v níŽ šestnáctiletf autor studuje a popisuje podrobně pitvorné ma-
nfry malého francouzského šosáka. Groteskou většího stylu jest již
podivná, pŤíkŤe naturalistická povídka,,opilÝ a mrtvf .., líčící souboj
dvou slavnfch pijákri rabelaisovského formátu. Povídka jest para-
doxním hymnem na opilství, na tuto ,,nejsladší, nejušlechtilejší,
nejctnostnější, nejÍilosoÍičtější všech vášní..,,,která nebude podvedena
a nemá zittka, vášeů, jíž mrižeš vždycky slouŽiti..; vedle toho jest
plna obšírn:f'ch ritokrl na všecky počestné, rozšafné a rozumné činitele
společenského poŤádku, a pŤedevším na Íilantropa, osvíceného lidu.
mila, kterf odtud se swjm pokrokáŤsk1fm náboženstvím stává se již
terčem neustávajících rišklebkú a rltokrl Flaubertov ch, aŽ se na
konec vykrystalisuje v ohromnÍ typ dokonalé, osvícené, moderní
prostŤednosti, v lékárníka Homaisa z ,,Madame Bovary...

2
Flaubert byl člověk dualistickf. Jako Goethťrv Faust, kterého

tolik miloval, mohl Ťíci o sobě: ,,Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner

Brust... Flaubert znal sám sebe dokonale, pronikal ke svj.m koŤenúm

kritickj'm zraken jako málokdo druhf a Ťekl pravdu o sobě, kdyŽ

napsal: ,,Jsou ve rnně d.va rozr znění lidé, jeden opojenj, Ťevem,

lyrismem, velikj.rni orlími vz|ety,vší sonorností věty a všemi vrcholky

myšlenky; a druhy' kterj.}rloubá a hledá pravdu, jak jen mriŽe' kterf

vyzdvihuje drobnj. faktík stejně mocně jako fakt velkj., kterf by

vám rád dal procítit skoro hmotně věci, jeŽ vytváŤí. A ten rád se

směje a libuje si v živočišnostech lidskj.ch...
Flaubertova duše objímala polohy, které se obyčejně u lidí vylu-

čují: na jedné straně byl v něm člověk exaltace, enthusiasmu, lyrik,

kterf kypěl a vŤel, kter;f rád se vyléval šírou melodickou větou _ na

druhé straně nedrivěŤivy a pod'ezíravf misantrop a ironik, kterf slídil

po ohyzdnostech a groteskních směšnostech životních, jenž hledal

"si 
i .', královské kštici a usvědčoval jimi život ze sprostoty a nízkosti.

oba živly projevují se již v prvních pracích Flaubertova mládí;

leží tu těsně veďe sebe, smíšeny často ještě: diferenciace jich jest

právě dilem vj.voje. Flaubert básník, Flaubert myslitel jest, moŽno

ňíci, hotovj' a zra|y jiŽ ve dvacátém roce: nic podstatného nezmění
jiŽ jeho vise Životní a básnické. Ale Flaubert umělec jest v této době

ještě v plénkách. Flaubert v těchto letech jest ještě abstraktní ro-

mantik a básnickj' rétor _ ne tv rce lidí, ne stavitel lidskjch typtt'

ne budovatel složitj.ch dramat duševních.
Všecky qfznamné a objemné práce mládi Flaubertova jsou ryze

subjektivní, s podkladem autobiograÍick:fm a v tom smyslu jsou čiŤe

romantické. AutobiograÍii jsou,,Paměti bláznovy.., autobiografií

,,Listopad'.., autobiograÍického rázu jest i ,,Smarh.., první skizza
k ,,Pokušení svatého Antonína... Yšecky prlsobí na tebe dojmem
byronovské básně rozlité v prÓzu; děj co nejskrovnější, často ryze
konvenční a mlhavf, jest zde jen proto, aby navlékal jak tak na svou
nit nekonečné meditace a rapsodie, vflevy a wfkŤiky zmučeného
nitra mladfch muŽri, kteŤí si zhnusili svět a život a proklínají svého



2 1 4 stvoŤitele a jeho dílo. Rytmickou prÓzou, často nádherně kolorovanou
a místy jiŽ kovově zvučnou a pŤesně rytmovanou, ale pŤi delší četbě
pŤece monotonní, vylévají na čtenáŤe svá nitra otrávená melancholií,
žlučí, neuspokojením: prozkoumali skladbu světovou a ustrojení ži-
votní a shledali všecko pust m a prázdnfm mechanisrnem; prošli
dějinami a mají dojem, Že brodili se blátem prosáklfm krví; vkročili
do společnosti, ale uprclrli z ní ihned, jinak byli by se zalkli ošklivostí
a sprostotou; vnikli do labyrintu veleměst a vynesli odtud jen smích
utiskovatelriv a malomocnf vzdor utiskovaného; vrhli sít do mofu
lidstvÍ a nevynesli z něho nic neŽ trochu kalu, kter1i na chvíli hraje
měĎav]f'mi barvami v pŤísvitu měsíčném; okusili všech vášní, aby jim
zbyla v ristech jen odporná pŤíchut blínu; poznali zbabě]ou marnivost
ctnosti, sprostou síIu ohyzdnosti a nudu všeho. Na chvíli upoutala je
snad žena, ale jen jako vidina, která se ztratÍ, zmizi, jíž se nedotkli
nebo dotkli jen jednou: v ',Pamětech bláznovfch.. jest to nedostupná
mladá žena a matka, již vzlvá a zbožĎuje jen z dálky bázlivj' jinoch,
v starším ,,Listopadu.. karakteristicky nádherná nevěstka, bytost
zce|a rozmarná a bezcílná, symbol ,,neužitečné krásy.., která neslouží
ničemu, leda tomu, aby kontrastem svět činila ještě pustši a méně
snesitelnj'.

Tito mladí muŽi nemohou žít ve společnosti, jsou neschopni zalo.
žiti rodinu, nemají v bec k životu potÍebného egoismu, hrubosti
a otrlosti. Jsou to citlivky, mimosy, neustále bouŤené a hnusené
každj'm dotykem skutečnosti. o reku,,Listopadu.. praví se tu karak-
teristicky: ,,VeŤejné neštěsti a bolesti hromadné zarmucovaly jej jen
prostŤedně, Ťeknu i, Že litoval vÍce číŽk v kleci rozpínajících kŤídla,
když svítí slunce, neŽ zotročen1fch národrl; byl již takov1i. ByI plnf
delikátních skrupulí a opravdové cudnosti, nemohl na pŤikladsedět
u paštičkáŤe a vidět, jak chudák na něho hledí, aniŽ se zarděl aŽ po
uši; a vycházeje dal mu všecky penize, jež měI v ruce' a rychle
uprchl. Ale shledávali jej cynickj'm, poněvadž užíval pŤesn1fch slov
a Ťíkal nahlas, co jiní myslí potichu... Rozumí se samo sebou, Že
takovf čIověk nem Že se oženiti a jest odpuzován od sĎatku více než
od neňesti. ,,Svésti mladou dÍvku? Byl by se pokládal méně vinnym,

kdyby ji byl znásilnil: pŤipoutati někoho k sobě bylo mu horší neŽ
zavražclitijej. Myslil vážně, že jest méně zla v tom, zabíti člověka než
miti dítě: prvnímu béŤete život, ne život celj', ale polovici, nebo
čtvrtinu, nebo setinu té existence, která se skončí, která by se skon.
čila bez vás; ale vriči dítěti, Ťíkal, nejsteJiž zodpovědni za všecky
s|zy, jež prolije od kolébky do hrobu? Bez vás bylo by se nenarodilo.
A zrodí se, proč? Pro vaše potěšení, a zajisté ne pro potěšení své. Aby
neslo vaše jméno, jméno hlupákovo? Ale stejně bylo by platné napsat
je na zeď, k čemu člověka, aby nesl bŤemeno tií nebo čtyŤ písmen?..
A rozumí se také, Že není zaměstnání, které by mu vyhovovalo, že
bude žíti mimo společnost a její utilismus, odsouzenj' k zahynuti
v nejčernější misantropii.

Pro pochopení básnického, pravního i uměleckého stavu Flauberta
zvláště driležité jest ,,staré mysterium.. Smarh; psal je mlaďk osm.
náctiletf. Smarh jest v1ichodisko ,,Pokušení svatého AntonÍna..; jest
to poustevník pokoušenj, Satanem, naivní a prosté srdce mučené
složitou bědou životní. Jako později svatého Antonína (v nezapone.
nutelné VI. kapitole) vynese nyní i Smarha Satan na kŤídlech a objeví
mu nesmírnost vesmíru, bezmezí sil, slepotu a bez čelnost, naďid-
skost a mimorozumovost všeho dění, a vyšine tak z osy prosté srdce
Smarhovo, nakazí je závratí a nejistotou nekonečna. Pak ukáže mu
malost lidskou pfed pŤírodou; korupci civilisace a rozk]ad všech
institucí společenskfch i církevních; posléze vybouŤí v něm všecky
vášně od smyslnosti do ctižádosti _ když byl zbrutalisoval jeho
rozum' poplení i jeho srdce. A to všecko k jednomu cíli: aby ukázal,
Že on, Satan, jest pánem Života a ne Búh a Že člověk jest jeho loutkou.
Potud nešla by invence Flaubertova za byronism a nad byronism.
Ale Flaubert šel dále, domyslil velkolepě pesimism romantickf.
Vedle Satana postavil Yuka, groteskní pŤíšeru, jakéhosi metafysic.
kého Calibana, prostou podlost a surovost hrubé moei, a ukázal,
Že pánem světa není ani Satan, nj'brŽ tento Yuk, Caliban. Smarha
dovede obrodit po riplném poplenění jeho Satanem jen jedno: Poesie.
Poesie, praví Flaubert, mohla by spasit svět. A tuto Poesii rozdrtí
svfm surovfm objetím nakonec Yuk.



Satan dovede zaplakat, Yuk dovede se jen chechtat; Flaubert Ťekl
zde poslední slovo pesimismu: pánem světa není Satan, hrdé a pyšné
zlo plné poesie, nfbrŽ Caliban. Yuk jest koncepcí Životní misan.
tropické víry Flaubertovy známé jako panmuflisme.' nakonec vyjde
ze všeho vítězkyní všeobecná potvornost a zvÍi.eckost, sprost;i bru.
tální chechtot, surová síla; ta zabije poslední těchu, poslední mož.
nost obrody zestárlého světa.

Srovnej ještě poněkud Smarlza s Pakušenim suatého Antonína
a změŤíš tak počátečn;im a konečnj'm bodem celf v1fvoj F.Iaubertriv.
Smarh jest krajně subjektivní; Flaubert podává tu své Životní
a mravní credo, pozvolnou otravu a pozvolnf rozlrlad svého naivního
hrďnného srdce. Flaubert však brzy potom došel k pŤesvědčení, které
ne morně hlásá ve svjlch listech po cel;i život až na sám konec jeho:
literatura musí bj.ti neosobnt: umělec nesmí se nikdy projevovat ve
svém díle, zpovídat se v něm, mluvit z něho jako člověk s člověkem,
h]ásat jím něco. Umění. zá|eží pod|e něho právě v tom: vytvoŤiti ze
životních zkušeností tltvar nadosobnÍ. Paradoxně napsal r. 1852:
,,Umělec musí se zaŤídit takovfm zp sobem, aby budoucnost věŤila,
že neži}'.,, Proto k]ade nyní tak vysoko Shakespeara nad Byrona;
Shakespeare jest mu samo naďidské odosobení: ,,Nevíme ani, byl-li
vesely nebo smutnlil"

,,Pokušení sv. Antonína.. jej lákalo a svádělo; ale Flaubert zŤekl se
ho na dlouhou dobu: bylo pŤíliš osobní. Chtěl dŤive umělecky tak
zesílit, tak vyspět, aby dal tomuto sujetu objektivnou, nadosobní
formu. A proto dŤíve napíše ,,Madame Bovary.., tuto školu své
obraznosti, tuto kázeĎ svého subjektivismu; ,,Maďame Bovary..,
o níž pravil, že jest jeho ,,nesl;fchan vfkon.., v níŽ všecko, sujet,
osoby atd. jsou ,'rnťrno mne,,1,,Madame Bovary.., pŤi níž učil se pozo-
rovat a sledovat život nejvšednější, pŤi níŽ učil se zaďivat se na věci
nejmenši tak intensivně, aŽ nalily se ve velkost arozzátily se v poesii...

A lrdyŽ vrátí se po desetiletích k,,Pokušeni sv. Antonína.. (míním
jeho konečnou versi), invence a koncepce jeho dopadne pak zcela
jinak než koncepce a invence ,,Smarhova.., právě protilehle. Ve
',Smarhovi.. byla Věda sv1fm pochybovačstvím usoustavněnou ni.

čitelkou lidství a Poesii (ovšem lyrické poesii) pŤipadl děl obroditi
lidství; v ,,Pokušení sv. Antonína.. naopak Věda jest velikou inspi.
rátorkou životní radosti. Báseri končí extasí světcovou, kterj'proniká
do tajri a skr ší všeho pŤírodního dění a jest štasten - poznáním.
Jest to ovšem optimism velmi podmíněn1i, štěstí velmi zeslrromně-
|é, ryze kontemplativné a theoretické _ ale pŤece optimism a pŤece
štěstí v poměru k čiŤe a brutálně zouÍalému konci,,Smarhovu...

Zatim vešla do Života a díla Flaubertova Věďa, poznávání, pozo.
rování, studium objektivného světa. Umenšila riděl obraznosti, ale
prohloubila jej také. Stala se Flaubertovi nástrojem umění, ale ne
ničitelkou poesie; naopak: její obroditelkou. Promj'šlíšJi Íádně v vo-
jov1f pŤerod Flaubertriv od byronovského ,,Smarha.. k jedině flauber-
tovskému,,Pokušení sv. Antonína.., m žeš teprve pochopiti myšlen-
ku Flaubertovu, Že věda a umění, rozdělené pŤi základně, setkávají se
na vrcholu pyramidy.

B
Největší však pňekvapení, které strojí flaubertovcrim ,,Díla Ítla-

dosti.., jest rozměrnj' román,,L'éďucation sentimentale.., román tedy
téhoŽ názvu jako proslulé dílo Flaubertova muŽství, vydané r. 1869,
a také inspirací a invencí nedaleké jemu; román, kterj'vytvoŤil mladík
tŤi a čtyŤiadvacetiletf v letech 1844 a 1845, zce|a zta|é již a hluboké
dílo básnické, jeŽby každ! jinf autor klidně uveŤejnil.

Tato první ,,Vychova citová.. nepŤináší nic menšího leŽ ztozeni
Flauberta uměIce a jest ve všem všudy pŤimf prolog k ,,Madame
Bovary... Mluvil-li k tobě posud v prvních dvou svazcích ,,Děl mla-
dosti.. mladf básník a myslitel a podával-li se posud pŤímo, subjek-
tivně, často v první osobě singuláru, zde po prvé se objektivisuje:
nepodává referátu o Životě a světě, nfbrž do značného stupně jeho
skladbu samu. V této ,,Citové vj.chově.. vytváŤí Flaubert po prvc
svou kornposÍcÍ Životní i uměleckou: po prvé dává ti proživat aznik
skutečnosti, sám doiem a pocit jejiho zrozeni. Zde po prvé na|ez| |ormu
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2 1 8 uměleckou, formu velikou, mocnou' zákonně pí.Ísnou a proto pŤe-
svědčujíci a otÍásajÍcí a ryze svou, kterou ve všech svych pŤíštích
díIech a pŤedemv nejbližším a nejmolrutnějším znich, v,,Madame
Bovary.., již jen prolrlubuje, dotváŤí, vyvijí a dovršuje. Jest zde po
prvé udeŤeno na celf noqi uměleck pathos.

Román této ,,Citové v1ichovy.., mluveno co nejstručněji, jest
román klamri životních a rozčarovánÍ z nich, román iluse a clesiluse,
a romány iluse a desiluse Žir.otní budou jiŽ všecky pŤišti veliké romá-
nové skladby Flaubertovy. I)va mlaď venkovští pňátelé, Julius
a JindŤich, vclrázejí v této první ,,Citové v:ichově.. do Života plnÍ
ilusi a vycházejí z něho vystŤízlivělí,kažďy ovšem jinak vystŤízlivělj..
V tom jest invenční a zčásti i komposiční obdoba mezi první a druhou
,,Vfchovou citovou..: také tam dva mladí pŤátelé, druhové z koleje,
Moreau a Delauriers, učini celou Ťadu pokoiujících a hoŤkfch zkuše-
ností životních a vyplynou nakonec ze života bědnjmi trošečníky -
rozdíl jest však pŤedně v povahách obou pÍátel (Ju]ius a Jindňich
jsou na počátku oba romantikové; Moreau jest sice romantik, ale
Delauriers člověk praktickf) a po druhé v trvání školy životnl (prunt
Vfchova končí se dvacát m šest;fm a sedm1Ím rokem obou pŤátel,
drulrd vede je až na sám práh stáŤí).

Vlastní dramatickou akcí prvnÍho románu Flaubertova jest ro-
rnantická láska JindŤichova k paní Renaudové, k Ženě groteskního
starého.pedagoga a majetníka pensionátu, v něrnž bydlí a stravuje se
mladf student v Paňíži, zatim co pŤítel jeho JindŤich ripí na venkově
jako bezqfznamnf riŤedníček. Ukázati lásku romanii.kou, t. zv.
grand' amour a grand.e passťon jako sebeklam a dáti zroditi se citu
skutečnostnému z vystŤízlivěni z této iluse, jest zde cílem Flauberto-
vfm a za ním postupuje stejně vytrvale jako obezŤetně. Mistrně ukáže
pŤedně kalné prameny tohoto domněIe vznešeného a jedinečného citu.
JindŤich sní nejprve o štěstí v bohatství; a teprve když byl se vzdal
této chiméry, nahraŽuje ji touhou po Ženě. AIe na svou Emilii nebyl
by pÍipadI ani pak, neb1ft rady cynického patrona, pŤítele Morela. Jak
jemně jest napovězeno potňebou samoty, kterou pociíují oba milenci,
kdyŽ minuly prvnÍ extase erotické, že iluse umdlévát A jak v témŽe

smyslu drisledně jcst motivován jejich utčk do Ameriky: jest to vlast-
ně ritěk pŤed vystŤízlivěním a rozčarováním, která by jinak dostavila
se s ne prosností podzimu, jenŽ nastupuje po jaru a létě. ,,Un bon-
heur plus vaste ils le plaqaient ailleurs, dans une patrie nouvelle."
V Americe doufají nalézti novou vlast svému blednoucímu štěstí -

tak hovoňí rozum ve službách iluse a jako nástroj lstivého podvědomí.
Pravda, zabil'ená touto hrou, praví prostě: Dojmy, dojmy, nové
dojmy, aby nás odvedly od chudoby nitra a jeho pouštěl

Za prvé plavby do nového světa rozpoutává jiŽ F]aubert pištivou
píseů kozlich měchti ze satyrského dramatu. Kapitán lodi nemriŽe
pochopiti jejich touhu po moŤi, on touži po domku na pevnině -

každf po tom, směje se básník, čeho nemá. Na lodi jest černoch
Statoě, kter paroduje svj'm životem bezděky dobrodrrrŽství JindŤi-
chovo. ,,Jeho otec prodal jej za balíček lrŤebíkú; píišel do Francie
jako sluha, ukradl hedvábny šátek pro komornou, kterou miloval,
poslali ho na pět let na galeje; vrátil se z Toulonu do Havru pěšky'
aby spatŤil zase svou milou, nenalezl jí však a vracel se nyní do čer.
nošské země. I on prodělal svou citovou vfchovu... (186.) Grotesk-
nost scén a situací se zpňízvučlluje. JindŤich trpí za pŤeplavby krutě
moŤskou nemocí, a za li rozčarování roste. Emilie jest zcela zdravá
a zaměstnává se na lodi co nejpŤíjemněji po svém vkusu. ,'Jednou
napadlo ji upéci koláč, kterj'chutnal vj.borně všem, mimo JindŤicha'
jenŽ nemohl ho okusiti, poněvadž moňe ten den bylo velmi zlé. Nevím
také, byloJi by mu pŤíjemné, viděti ji v kantině s kuchaŤem, s lokty
vykasanj'mi aŽ po ramena' s rukama ponoŤenfma do másla, celou
pomouěněnou. Ženy tohoto druhu mají podivnÓ ttranie; tato na pňí-
klad milovala vrini páleného rohu a zbožĎovala ocet, pila jej po
lŽících... (188')

Pobyt v Americe rozčarování JindŤichovo rychle dovrší. JindŤich
pozná zde drsnou skutečnost, boj o skfvu chleba, nesnáze hmotné,
bídu, a to všecko uspíší rozklad jeho iluse erotické. Flaubert ukázal
zde své mistrovství psychologiclré tím, Že toto rozčarování vedl pŤes
uraŽenou sebelásku JindŤichovu. Emilie uvykla hleděti na něho jako

na genia' na velikého muže, na ,,vtělenou sílu.., a nyní, co mohla



v něm viděti než bezradného trosečníka a slabocha, kter1i nedovede
se nikde zachytiti? NemťrŽe jí b}'ti jiŽ modlou, kterou jí bj'val, nebude
moci zabírati pŤed ní jiŽ nikdy pÓzu reka a polobohat Pro romantika
jako byl JindŤich jest to motiv k erotickému vystŤízlivění silnější
všech motivri jin1ich.

Z této tragikornické situace není jiného v chodu neŽ vrátiti se do
Francie. ,,NevÍm, proč, zatoužili oba spatŤiti PaŤiž, ani kdo z nich
o tom hovoŤi] dŤíve, ale tento návrh návratu byl pŤijat se stejnou
radostí jako pŤed osrnnácti měsíci návrh odjezdu... A aby ironie byla
vrchovatá: nyní, kdy v nitru nitra svého vědí oba již, že návrat do
Francie rozvede je navŽdy, ,,jejich uspaná láska probudila se náhle
pŤed štěstím, které se jim zase zjevovalo v neklamné bud.oucnosti'
iluse, která se pŤidružila lr ilusím ostatním a jíŽ byl JindŤich ještě
oklamán... (231.) Ve Francii nastane, co jsi tušil: oba milenci klidně,
zvolna a tiše se rozejdou: Emilie vrátí se ke svému grotesknímu muži,
JindŤich ke sv1fm právrim. Jeho citová vfchova jest d.ovršena. Iluse
opaďa, zbyla skutečnost; skutečnost není právě nic neŽ vj'sledek
rozčarování z iluse: rodí se v tu chvíli, kdy iluse umírá. Z JindÍicha
stane se skeptik, kter koŤistí z ilusí druhfch: člověk na povrch po-
čestn1f a Ťádnj., ale uvnitŤ a vpravdě egoista a cynik nejstudenější
observance, ,,kter;f snaŽil se míti všecky Ženy, vykoŤistiti všecky
muže, vylichvaŤiti všecky dukáty... ,,JindŤich naučil se Životu, jako
by se měli učiti lidé jízdě koĎmo: počal s divokfmi koĎmi, kteŤí vás
mohou zabít prvním skokem, ale kteŤi vám brzy ukáží, jak se musí
člověk zaŤidit...

obdobnf jest z počátku i osud Juliriv: i on prochází vystŤízlivěním
z iluse, které rozhodne o jeho poměru ke skutečnosti, stane se mu
kriteriem jejího hodnocenÍ, pŤinese mu peYnou methodu Životní. Ve
svém venkovském městečku zamiluje se do herečky kočovné společ-
nosti, kterou si pňebásní v princeznu; nevidí ji tím, kj'm jest, nj'brŽ
prismatem romantickj'ch loh, jež hraje. Ju]ius pažádá dopisem
JindŤicha, aby mu koupil v PaŤíŽi a poslal sáček, kterj' chce dáti
darem slečně Lucindě; kdyŽ však tento sáček dojde, jest jiŽ po ilusi:
kteréhosi dne celá společnost náh|e zmizela, a otec Lucindin za-

pomněl wátiti sto frankri, které vyprljčil si od ctitele dceňina; uražená

láska Žene Julia po stopáclr prchající milenky: dostihne ji, ale jen

proto, aby viděl, jak se objímá s Bernardim:,,myslím, Že se smáli a že

m]uvili o mně... Rozčarování Juliovo jest tím větší, že byl oklamán
i jako básnik: patron společnosti, aby jej učinil jejím povolnj.m

hostitelem, sliboval mu provozovati jeho drama. Následky tohoto
surového vystŤízlivění jsou rozlrodné pro celj' Život Juliriv: z Ju]ia

stane se hlubokj a zásadny pesimista, kterj.vzdá se Života navždy:
nechce žiti Života, ktery jest sám klam a maln' nj'brž sloužiti snu,
jenŽ jest jediná opravdová skutečnost. ,,Ach, jakálež jest Život,.. píše

JindŤichovi do PaŤíŽe z prr'ního dojmu svého rozčarování, ,,jaká
hoŤkost, jen mysliti na tol Vidíte-li listí, zvadne v okamžiku; dotkněte
se plodu a zhnije; sledujte něco a promění se to ve stín a fantom a i ten
vám unikne a zanechá vám méně než nic, \'zpomín](u iluse, lítost
snu."

Flaubertova básnická síla tvrirčí jest zde v tom, Že ukazuje, jaktáž

zkušeuost životní má protivnj. dosah a vyzlam ve dvojí rúzné orga-

nisaci duševní, jako tfž rider vyvolává zcela rtrun! zvuk ve dvojím

kovu, jehož se dotknul. Z JindŤicha učinilo erotické rozčarování hru-

bého kariéristu a surového chytráka a požitkáŤe, z Julia velikého
kontemplativného untělce, básníka-asketu, kterf se cele odosobnil
a proměnil v pouhj'a ryzi nástroj pro meloďi nadsvětnou. Julius béŤe

odtud všecku skutečnost, všechen život jen za látku k snúm, k poesii,

k tvorbě; JindŤich naopak všecka svá krátkodechá pŤání, všecky své

nízké a krotké sny obrací v nejbliŽší a nejpohoďnější životní skuteč-

nost. Na dlouhfch a dlouh1ich stranáclr hymnického povznesení sty-

lovéhol vyzpíval Flaubert mravní pŤerod Juliúv, jeho v1ichovu

oitovou, rozumovou' estetickou, kritickou, společenskou, jeho ne-
ustálj. povolnj.rr1st a vj'voj v bytost absolutně volnou, neobmezenou
žádnfm pňedsudkem, žádnlm pokrytectvim, Žádn1im apriorismem,
prostou všech ilusí, jeho nanejv.Ýš rizkostlivé a oddané tňíbení se

1 - Jsou to hlavrrě str. 141-146; 156_166; 255_287;303-311 v III. svazku
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a brouŠeni se v obiekttu krajně citliv1f a vrrímavy ke vŠem nejprcha-
vějším a nejkouzelnějším lrrám ilusivného světového závoje Májina.
,,Nemiluje své vlasti, pochopil lidstvo; nejsa ani kŤes.éanem, anifilo-
sofem, měl sympatii ke všem náboŽenstvÍm; nepodivuje se vice,,Tour
de Nesle.. a Zapomenuv rétoriky, cítil všecky literatury... ,,Dobro.
volně a jako král, ktery zŤiká se tr nu v den, kdy jej korunují, vzdal
se navŽdycky všeho, co jest moŽno vydělati nebo koupiti ve světě,
rozkoší, cti, peněz, kouzel lásky a triumf ctiŽádosti; Ťekl svému
srdci, aby zastavilo své bouŤe, a svému tělu, aby umrtvilo své ostny;
na sobě i na jin;ich studoval složité ustrojí vášní a icleí; rozbíral se
nelítostně, pitval se jako mrtvola a nalézal často u sebe jako jinde
chvályhodné motivy v činech, jež jsou odsuzovány, a nízkost na dně
ctnosti. Nechtěl ničeho si váŽiti, šlapal po všem a riplně; aŽ do posled.
nÍho rikrytu obracel na ruby dobré city, rozezvučuje dutost slov,
hledaje v rysech tváŤí skryté vášně, nadzdvihuje všecky masky,
trhaje závoje, svlékaje všecky Ženy, vnikaje do loŽnic, sonduje všecky
rány' ryje ve všech rozkoších'.. ,,A tak měl velmi málo ilusí' ačkoliv
byl, pravíte, v klasickém věku ilusí; nesnil ani o etherické ženě, ani
o zlepšení pokolení lidského, ani o láskách s Andalusankou, ani o ky-
tarách v gondole, ani o bytosti, která by pochopila jeho srdce, ani
o víŤe, která by napojila jeho duši, a o jinjlclr věcech téhoŽ těsta,
s nimiž se potkáváš ve feuilletonech... A jinde. ,,Žije v stŤízlivosti
a čistotě, sně o lásce, rozkoši a orgii... ,,Netouží již po smrti jako
netouŽí po Životě; a tak smrt nadejde mu bez děsu, jakoŽ Žije svúj
živott:ez proklínání...,,Jeho největši radosti jsou západ slunce, šum
větru v lesích, zpěv skŤivaní za rosy; obraL větnj,, sonorní r1im, schj'-
lenj. profil, stará socha, záhyb roucha skytaji mu dlouh1fch extasí...
,,Účastní se v modlitbě kněžské, v pádu pŤemoženj.ch, v zuňivosti
dobyvatelri; má opovrženi ke katanúm a lásku k obětem; miluje ruch
kadidelnic, záŤ šavlí damascenskj.ch, risměv Žen; sbírá rozdrcené
květy, hladí zvíŤata, hraje si s dětmi; lituje sytosti boháčovy jako
hamižnosti chudákovy; má stejně soucitu k nadějím jako k zhnuse.
ním, stejně shovívavosti ke štěsti jako k neštěstÍ. Bez enthusiasmu
a bez nenávisti rozněŽĎuje se pŤed tím, co jest slabé, podivuje se síle

a pokleká pŤetl krásou.,, ,,Když dospěl vrcholu pyramidy, cestovatel

má ruce rozedrané, kolena jeho krvácejí, poušť jej obkličuje, světlo jej

pohlcuje, drsny vzduch Žehne mu hruď; zlomeny navorr a oslepen;f
jasem lehá v agonii na kámen, do stŤcdu koster ptákri, kteŤí sem pŤišli

zemŤit. Ale povznes hlavu! PopatŤi, popatŤi a uzŤiš města sc zlatymi

dÓmy a porculánovymi minarety, bazény obklopené mramorem, do

nichŽ sultány pňicházejí se koupat ve chvíli, kdy měsíc modÍí více

stín lesíkri, zprú'sr'itĎuje stŤíbrnou vlnu studní. otevŤi zrakl otevňi

zrakl Tyto zprahlé hory nesou ze|ená udolí na svyclr bocích, písně

lásky pějí se pod těmito bambusovymi chatrčemi a v těchto starfch

hrobech staŤí králové spí pod korunami. V oblacích slyšíš kŤik orl '
zvonky klášterní zaznivaji r' clálcc; hie, tam karavany ctávají se

v pochod, bárky plynou po Ťece; lesy se strou, moŤe se dntc, obzor se

dlouŽí, ďotfká se nebes a mísí se s nimi. Hleď! Nastav ucho, slyš

a pozoruj, Ó, cestovateli, Ó, mysliteli; a tvá ŽízeĎ bucle utišena a celf

tvrij Život pŤejde jako sen, nebot budeš cítiti, jak tvá duše oďcltázíza

světlem avz\étá v nekonečno...
Není nejmenší pochyby: Juliris jest vlastní podobizna Flauber.

tova, krev z krve jeho a dech z dechu jeho. .Iako Juliovi i Flaubertovi
stačila jeďná zkušenost Životní, aby byl vyléčen z touhy po všech
ostatních, jediná brutální desilrtse, allv nalezl k životu sv j typick!
postoj heroicky odmítaqf, aby se uzaviel navŽdy v celu mnišskou

a proměnil všechen Život jen v podstavec pro sen' umění, dílo bá-

snické; aby žil odtud jen Životem pouze kontemplativnym, ryze na-

ziravym, Brcg fleary7tlzoq Flaubertovo pojetí umělce jest totožné
s pojetím Leonarda da Vinci: umělec buď zrcadlem světa a života

a proto, abys mohl byti spravedlivj'k jeho jevrim, abys mohl zrcaďiti
je pňesně, určitě a jemně, buď klidn1i a nepohnutf i nezkaleny: vzdej
se vlastních dramatickfch bojri a zmatkri. Jako mudŤec indick-v nebo
čínskf trvej v klidu ve stňedu světa a Života, nesmíšen s nirni, záro.
veĚ i povyšenf nad všecky jevy i citlivj'ke všem.

Není pochyby, stojíš zde pŤed koncem romantismu' Ira samém
prahu tohoto konce. Rousseau a ostatní romantikové pojímali umělce
jako vášnivce, propagátora, apoštola nov1fch a lepších forem život.



ních; zde pojímá se jako asketa, mudŤec, aědouct, t. j. čIověk prostj'
všech ilusí, buďteŽ sebe ušlechtilejší a velkodušnějši. Naděje, zasaho-
vati v život a pŤetváňeti jej, vede romantiky, a ne-li ta, alespoů pňe-
svědčení a jistota, že jest možno ze svého id vyjiti a se sděliti, nalézti
jemu ozvěny a pochopení. To všecko jest však mladému Flaubertovi
bludem, pošetilostí, ilusí. Púvodni dualism romantickf rozpadá se
u něho v atomism, pňechází v pŤesvědčení, že jest nesmirné mnoŽství
entit duchovfch zcelenj'ch a v sobě uzavŤenfch, které nemohou
pochopiti se, sděliti se, splynouti, porozuměti sobě, které všude nesou
s sebou žaláŤ své existence, a čím vášnivěji, nepokojněji a bouŤlivěji
se chovají, tím více jej cítí' nebot tím bolestněji otloukají se o mŤíŽe,
jež usilují proraziti. První,,Citová vfchova.. dospívá pŤímo k tomuto
v;|rsledku a vyslovuje jej pŤímo - v tom jest mezníkow} její vfznam
v uměleckém vyvoji Flaubertově a ne jen v něm, nj'brž i v celém
v;fvoji moderní tvorby básnické.

JindŤich a Julius ,,měli pošetilou myšlenku.., jak praví básník,
a odcestovali spolu na čtyŤi měsíce do Italie; společn1i pobyt v Římě
rozveď je však riplně, zde pochopili, že jsou si riplně protichťrdní
celj.m ustrojením sv1fch bytostí. Rozplynuly se iluse o lásce, rozplf-
vají se nyní iluse o pŤátelství. Každá v[ra, že moŽno jest vyjíti ze
svého já, dorozuměti se s druh1fm, že ďva lidé mohou stejně mysliti
a cítiti, že dvě srdce mohou bíti stejnj'm rytmem, jest klam. ,,Život
míjí tak v podvodn;fch sympatiích' v nepochopen ch vflevech; ti,
kdož usínají na stejném loži, sní v něm rúzné sny, člověk tají své
myšlenky, zatlačuje do tmy své štěstí, ukrj'vá své slzy; otec nezná
svého syna, ani chot chotě, milenec neŤiká celé své lásky milence'
pŤítel nerozumi pŤíteli, slepci, kteŤí nazdaŤbrih tápají ve tmách, aby
se nalezli, a kteŤí naráŽejí na sebe a zraĎují se, když se setkali... (300.)
Takové jest poslední slovo hoŤce heroického, asketického pesimismu
Flaubertova _ totoŽné se slovem umírajícího Niesla Lyhne. ,,Byl to
ten nevypověďtelnf smutek, že duše jest vždycky sama. Každá víra,
že mohou splynouti dvě duše, byla leŽ. Ne matka, jeŽ nás na klíně
chovala, ne pŤítel, ne choé, která spočívala na našem 51dgi -..Mladf
Flaubert v prvním svém románě, na prahu své tr'orby umělecké, vy.

nesl ze života tyž axiom básnickj' jako mladj. Jacobsen ve svém
románě posledním; oba pojímají skutečnost stejně: skutečnost jest
jim, co zbude, kdyŽ se rozptyli iluse; a z tohoto záporného děje a pro.
cesu rodí se sám životnj' smysl jejich postav, sám le sens du réel,
kterj'm si uvědomí vnější skutečnost. Ale knihy, které vyvozují
geometrii životní z tohoto axiomu, pohňbívaji romantism a zahajují
novou vfvojnou Ťadu imaginace básnické; a to činí vpravdě i ,,Niels
Lyhne.. Jacobsen v i první,,Citová v$chova.. Flaubertova.

V tomto zorném rihlu nabj'vá zvláštního .qiznamu i okolnost, Že
Flaubert uŽil v prvním svém románě značnou měrou |ormg li'stoué,
JindŤich jest v PaÍiži, Julius na venkově, později Jindňich jest
v Americe a Julius ve Francii, i píší si, píší si jako psávali si rekové
a rekyně Rousseauovi a Richardsonovi: román dopisov1i jest typická
forma mladého románu romanticko-měštanského, forma nikterak ná.
hodná: list měI zd'e vlzlam symbolickf' byl prostŤedek sdílnosti
a dúvěry, vj'levu citového, sebeanalysy, mravních rozhodnutí. Ani
u mladého Flauberta není tato dopisová forma bez záměru a čelu,
jenŽe skoro opačného intencím prvníclr romantikťl. V první ,,Citové
vfchově.. slouží tento postup v borně tomu, aby neustále sledoval
drislednou hru iluse a rozčarovániz ni a usvědčoval neustále sny a na.
děje z lichosti a pošetilosti. Julius a Jindňich, když ži|i oba ještě na
venku, vysnili si celou umělou PaŤiž, nádhernf, vášnivf, fantastickf,
uměleck1i život v ni. Nyní' když bydlí již mladf JindŤich v PaŤíŽi
a poznal jiŽ do značného stupně její skutečnost, dojde mu list Juliriv,
kterf žije ještě v někdejších společn ch ilusích, a uvědomímutak
jeho rozčarování. Ach, JindŤichu, jak ti závidím, jakj'krásnj'musíš
žiti Život v PaŤiži, jak uměleckj'' jak ideální, tak asi píše Julius.
A Flaubert glossuje s klidnou ironií: ,,JindŤich byl ještě v posteli,
když četl tento list. Iluse, které obsahoval, zdály se mu tak staré,
Že se ho ani nedotj'kaly... Listová.forma, není pochyby, jest zde no.
sitelkou parodistického a ironického záměru Flaubertova: po každé
pŤichází naivní Julius pozdě se svou závistí domnělého štěstí JindŤi-
chova, když iluse, která je vytvoŤila, se jiŽ rozplynula. Tak také do
Ameriky dojde takovf list Juliriv v době, kďy erotická iluse JindŤi-
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chova již slromirá, a aby ironie byla dovršena, právě tento list Juiiťrv
jest bezděčnou pŤičinou čehosi, co ji dobije dočista. JindŤich dá čísti
tento dopis Juliriv své Emilii - ,,četl by jej,.. dokládá Flaubert,
,,i patník m na ulici i dlaždicím svého pokoje.. _ domnívá se, Že
v ní vzbudí tj.Ž dojem, poněvadŽ pŤedpokládá, Že prošla touž změnou
jako on. Ale zklame se! Ani stopy po nějakém společenství, ani ne
u zklamtiní! ,,Němf pŤekvapením, bledy a se suchym pohledem Jin-
dŤich hledal v její zŤítelnici ten sympatick1f paprsek, jímž se zahŤívají
srdce; užaslj. jejím mlčením, pozoroval ji, neŤíkaje nic, jako se patŤí
s udivenou hr zou na prázdnou skŤíĎku, která obsahovala poklad.
Nic jiŽ! Nict Byl to ještě tj.Ž věčně sladk1f a hloup1i vfraz, tj'ž risměv
bíl1fch zubrit Nachápala tedy nic? Necitila tedy nic? AIe jak obmeze.
n1i duch a cit, jaká krajní ukrutnost nebo blbost v banálním v1flevu
její něhy k tomuto neznámému egoistovi, kterj.naŤíkal v naduŤelfch
frázích pro své obrazné utrpení!.. A toto nedorozumění, tento ne.
souzvuk jest posledním hŤebem do rakve erotické iluse Jindňichovy.

Tato první ,,Citová vj'chova.. není posud ten objektivnj', zcela
odosobenj, a zce|a plastickj a tvárn1i román' k němuž směiuje Flau-
bert, jak se vymaůuje z romantismu a jeho subjektivismu; ale jest
pŤechodem k němu, stojí na samém jeho prahu - těsně pŤed ''Mada-
rne Bovary.., která uskutečĎuje v typické ryzosti a velkosti umělecké
snahy Flaubertovy. Flaubert uŽívá v první ,,Citové vj,chově.. ještě
postupri, které později pŤísně zavrhoval jako nemrauy, jež jsou oprav-
du pŤežitkem jeho prvního období romantického: oslovuje čtenáŤe -

,,Comme vous le voyez, lecteur" nebo ,rle lecteur imagine sans peine
qu'il raconta . . .,, _ mluvi v první osobě, zasáhá svj'm já a drivěr-
nostmi jeho do děje,1 pronáší pŤímo své osudy a sentence, na pŤ.
o vzr Stu a hynutí lásky, razí hoŤce sarkastické aforismy své pesi-
mistické ÍilosoÍie Životní, myslí za čtenáŤe a citi za čtenáŤe, vyvozuje
sám závěry, které později pŤenechává jeho vnímavosti a bystrosti,
posmívá se a rozhorluje se i rozhoňčuje se (,,PŤišlo vulgární šampaí-
ské, to víno podstatně francouzské, které mělo neštěsti, že ztodi|o

tolik kupletri, francouzskj'ch jako ono a nudnfch jako ono..), zpovídá

se z" sqfch literárních lásek a theoretisuje literárně, apostrofuje své

reky á la Musset (str. 43), podává obšírné pŤímé karakteristiky a ab-

straktni rozbory sv:ich postav, ostatně nádherné, na pňíklad otce

JindŤichova (str. 190 a n.), ,,filosofa, Íilantropa, pŤítele pokroku a ci.

vilisace, nadšeného stoupence pěstování brambor a osvobození čer-

nochti.., této velmi uzrá|é již skizzy k lékárnlku Homaisovi, ano pole-

misuje dokonce i s obecenstvem a jeho zptisobem, posuzovati díIa bás-

nická (str. 144 nahoŤe), cosi, čeho by si později nikdy neodpustill

Tím vším jest první ,,Citová vfchova.. dílo posud pŤechodné, ale to

všecko jest také do značného stupně věcí techniky, která tŤíbí se a

zpŤísíuje se pŤirozeně postupem tvorby u každého velkého autora.

PŤesto jest pravda, že v první ,,Citové vj'chově.. zrodil se Flaubert
uměIec; že zde stvoŤil svou první komposici životní, poněvadŽ zde po
prvé dává ti proŽívati genesi skutečnosti ve svj'ch postavách a svj'mi
postavami. Nová veliká ryze umělecká torma byla zde nalezena, for-
ma, kterou bych rád nazval realismem zápornj,m nebo nepfimJ'm _

proti pŤímému, nepŤebranému a iluse schopnému realismu staršímu,
na pŤíklad Lesageovu _ poněvadž život jest zde vj'sledkem děie zá-
porného, jakéhosi odpoocnění: jest vj.sledkem rozpt lené iluse. Tím
získána jest již sama osa všech pŤíštích velk ch román Flauberto.
vfch, kolem níž se ustňedí a kolem nÍž budou rotovati. Hned následu.
jící arcidílo Flaubertovo, ,,Madame Bovary.., jest velepísní vystŤízli-
vění a rozčarování' tentokrát vražedného: život Emmin není než
zoufalj'vysilující zápas o iluse, snaha, opatŤiti si iluse Životni a za-
chovati si je a ochrániti jich od rozptj'lení, poněvadŽ samj'm podvě-
domím svj'm neomylně vi, že není jí Života bez nich, že ztráta posled-
ní z nich jest rovna smrti. I druhá ,,Vfchova citová.. má stŤedem ňadu
ilusí a sv1fm vj'vojem jejich rozptylování; odtud melancholie její,
která má zŤejmj' ráz elegičnosti. Frédéric Moreau, její žalostnj.rek,
jest jedno"jediné hnízdo ilusí: má iluse o sobě, o sv ch vjjimečnj.ch
schopnostech, o nevšednosti a nadpr měrnosti své duše; má iluse
o lásce, které dává za podnož celf život; má iluse o Mme Arnoux, kte-
rou si pŤebásfiuje neustále v něco jiného neŽ čím jest; nemťrže žltibez1 - PovÍ ti na pÍíklad, že nikdy nekonal cesty po moŤi (str. 184).



828 ilusí ani chvíli a kdyŽ není Mme Arnoux ochotna propújčovati se
k nim, opatŤuje si partnerku ke své hňe v Rosanettě; a vyhodn;f sřa-
tek s Mme Dambreuse rozbije jen proto, že mu vědomě ničí ilusi, kdyŽ
jej pŤivede na pokoŤující ďvad'lo dražby movitostí paní Arnoux.
Ža|n! ilusionista jest i Delauriers poď svou stŤízlivou positivistickou
maskou a ilusionistou i pošetilj'prťrmyslovf spekulant Arnoux právě
jako nemohoucí, sebe pŤelhávající pseudomalíŤ Pellerin; a maškara-
dou bez opravdového životního jádra jest i celá revoluce roku osma.
čtyŤicátého, která zasáhá tak v]fznamně v děje tohoto románu. obětí
iluse náboŽenské jest SalammbÓ, jako obětí vědeckfch klamri a vě-
decké nedostatečnosti lidské jsou dva staŤí pitvorní Doni Quijotové,
Bouvard a Pécuchet, kteŤí vjeli na bědnj'ch Rosinantách své obraz-
nosti v její sprahlou pouŠt. A velebásní samého ilusionistického me-
chanismu jako nutné ostruhy všeho vj'voje a života lidského, i kultur-
niho, jest obojí verse ,,Pokušení svatého Antonína...

Ne nadarmo četl od časného mládí a miloval vášnivě celj' svrlj život
Flaubert Cervantesova ,,Dona Quijota... Tvrlrčí rikol jemu souzen!
byl obdobnf rikolu Cervantesovu: rozptliliti ilusi romantickou a stvo-
Ťiti nové pojetí a cítění skutečnosti. Co napsal Fielding, reagující proti
měštanské romantice a sentimentalitě Richardsonově, v čelo svého
,,Josepha Andrewsa,.: written ín the manner o| Ceruantes, měl mnohem
větší právo opakovati Flaubert.

Ale Flaubert není jen rušitel a rozptylovatel, Flaubert jest i kladnf
uměleckf tv rce v žasném, jedinečném smyslu slova. Jeho bezilu.
sivnf atomism, k němuž došel již v první,,Vfchově citové.., nutil jej
již sám o sobě, neměl-li roztŤíštiti se v nejpustší a nejzoufalejší negaci
a neplodnosti, aby vyvinul a napjal své síly tvrtrčí: on jest i pňíčina
jeho jedinečného stylu v témže smyslu, v jakém byl jí dualism Rous-
seau v; tu i tam byly disonance, které volaly a ripěly pŤímo po tom,
aby byly pŤeklenuty. A poněvadŽ disonančnost základní světové
i životní koncepce Flaubertovy jest mnohem větší, než byly rozpory
nitra Rousseauova' bylo i mnohem větší tvrirčí stylové rlsilí Flauber-
tovo. První,,Citová vychova.. jest i v tomto směru rltvar pňechodny:
jest zde ještě dosti rétoriky, které tolik nenáviděl pozdější Flaubert;

vlastní tvorba slovem iedinečnlm a konkretním, které neopisuje sku-
tečnosti, nybrž nahrazuie ji, teprve se zde počíná, aby se vyvrcholila
pak ihned v ,'Madame Bovary... Všecky tvrlrči instinkty Flauberto-
r'y, zatlačené z jeho životní skutečnosti jeho usoustavněnou misan-
tropií a jeho methodickj'm nihilismem, pŤenesly se scm a stvoŤily dílo
jedinečné síly, krásy a slávy, jak je dovede stvoŤiti právě jen veliká,
Životodárná iluse, mluveno jazykem Flaubertov1im, nebo uíra, mlu-
veno jazykem nás, sprostáčkri.

Nebot styl Flaubertriv jako všecky mocné a velké činy jest dílem
Životní desiluse jen zčásti a zčásti menší; zčásti větši jest dílem víry:
pevné, neotŤesné víry Flaubertovy v nepomíjivou vznešenost a sva.
tost umění'
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