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Abstrakt (česky) 

Tato práce s názvem Obraz Napoleona Bonaparta v dílech Stendhala si klade za cíl poodhalit 

na základě intertextuální analýzy Stendhalových děl způsob, s nímž autor přistupoval k osobě 

Napoleona Bonaparta. Vzhledem ke komplexitě Stendhalovy osobnosti, různorodosti žánrů, 

jimiž se zabýval a specifičnosti doby, v níž – a o níž – psal, budeme muset hlouběji rozebrat 

autorův život, čemuž věnujeme celou druhou kapitolu. Ve třetí kapitole se zaobíráme definicí 

žánrů historického románu a autobiografie a jejich vztahu k „pravdivosti“, přičemž nastíníme, 

proč si autor tyto žánry vybral. Čtvrtá kapitola se celkově věnuje důležitosti dobového kontextu 

pro Stendhalovu románovou tvorbu, kde poukazujeme na přísnou opozici mezi kritikou 

Restaurace a napoleonskou idolatrií, svár, jenž je tolik příznačný pro celé Stendhalovo 

románové dílo. Pátá kapitola se zabývá již konkrétními příklady Stendhalových protagonistů 

Červeného a černého a Kartouzy parmské, kteří jsou nosnými pilíři kontrastu mezi výše 

zmíněnými epochami. Jistým způsobem pátá kapitola doplňuje a rozvíjí kapitolu jí 

předcházející, s tím rozdílem, že hledá motivaci hrdinů a zavádí nás až k samé osobě 

Napoleona. Šestou kapitolu jsme zařadily v naší práci poněkud stranou z důvodů povahy textů 

(Život Napoleona a Vzpomínky na Napoleona), které se naprosto vymykají jakékoliv 

románovosti a přibližují se historiografickému žánru. Stendhalův pohled na osobu císaře bude 

v sedmé kapitole doplněn o autorovu osobní korespondenci. Výsledný obraz Napoleona 

Bonaparta ve Stendhalových pracích bude shrnut v závěru jako výsledek všech analýz, stejně 

jako otázka Stendhalovy pravdivosti.  

 

Abstrakt (anglicky)  

The main objective of this BA thesis Image of Napoleon Bonaparte in the Works of Stendhal is 

to uncover on the basis of intertextual analysis of Stendhal’s works a way of Stendhal’s attitudes 

to Napoleon Bonaparte. Due to the complexity of Stendhal’s character, diversity of genres he 

took interest in and specificity of era in which and about he was writing, we’ll have to examine 

closely author’s life which is the subject of our second chapter. The definition of historical 

novel and autobiography in relation to the veracity shall depict and make clear why the author 

has chosen these two specific genres, a consideration which we devolop mainly in the third 

chapter. The fourth chapter is devoted to the importance of historical context for Stendhal’s 

novel creation. We pay particular attention to Stendhal’s criticism of Bourbon Restoration and 

his Napoleonic idolatry, the strict opposition between those conflicting attitudes which is very 

typical for Stendhal’s novels. The fifth chapter deals with particular examples of Stendhal’s 



 
 

protagonists of The Red and the Black and The Charterhouse of Parma who are the supporting 

pillars of the contrast between the two eras mentioned above. In a certain manner, the fifth 

chapter is but an extension of the previous one with the difference that it offers a deeper insight 

into the motivation of main characters and in so far as it deals with Napoleon himself. The sixth 

chapter has been put a little aside due to the nature of the texts (Life of Napoleon and Memoirs 

on Napoleon) which are far beyond any fictional status. Stendhal’s view on Emperor will be 

completed by author’s personal correspondence, the subject of the seventh chapter. The final 

image of Napoleon Bonaparte in Stendhal’s works will be summerised in the conclusion as a 

result of all analyses in which we shall scrutinize the issue of Stendhal’s claim for veracity.  
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1 Úvod 

Odkaz, jaký zanechaly Napoleonovy výpravy z let 1796-1815, nabyly natolik enormního 

rozsahu, že nemají v dějinách Francie obdoby. Ovlivnil několik za sebou jdoucích generací 18. 

a 19. století a do jisté míry se s ním setkáváme i dnes. Napoleon hrál roli symbolu. 

Alexandrovská hrdinská epopej má svého přímého pokračovatele v korsickém vyvrhelovi, 

který v době, kdy byl poručíkem, neměl ani na náhradní kalhoty, a jenž se přesto díky vlastní 

iniciativě a mimořádnému nadání stal císařem všech Francouzů. Armády šířící ve jménu 

svobody, rovnosti a bratrství ideály Velké francouzské revoluce, vojensko-vědecké expedice 

objevující záhady starověkého Egypta a boj konstitučně vyspělé Francie proti ruskému 

orientálnímu despotismu: jen stěží si dokážeme představit romantičtější pohled na vedení války, 

státu a života obecně. Jedná se ale o sladkou lež, přelud. Iluzi, jež propadly celé generace lidí, 

kterým se tento ideál hodil, než prohlédly jeho lživost. Otázkou je, zda se dokážeme vyrovnat 

s nemilosrdnou silou faktů, jimiž dříve či později musíme čelit všichni, včetně tak „velké“ 

osobnosti jakou byl Bonaparte, který musel taktéž prohlédnout pravdu, byť si ji možná nikdy 

nepřiznal.  

 Stendhal jakožto příslušník někdejší „Grande Armée“ patří mezi obdivovatele 

napoleonského kultu. Využívající sílu psaného slova k šíření svých myšlenek, Stendhal se 

musel dříve či později dostat do konfliktu ideálu a pravdy, kterou není vždy lehké přijmout. 

Avšak vzdělaný člověk mající jistou soudnost a dostatek sebereflexe může dospět k procitnutí 

z otroctví ideálu, a to nás přivádí k otázce, zda Stendhal přináleží k těm, kdo dokáží odhodit 

romantický idealismus a přijmout pravdu, nikoli jen ve vztahu k sobě samým, ale taktéž vůči 

druhým. Stendhal jakožto původce fiktivních i odborných děl nám totiž nakonec dává 

příležitost zjistit, kde stojí pravda, a kde iluze o autorovi samotném. 

 V druhé kapitole se proto budeme zabývat Stendhalovou autobiografií Život Henryho 

Brularda. Třetí kapitola má teoretický charakter a vztahuje se k odborné literatuře zabývající 

se žánry historického románu a autobiografie čili žánry, jež Stendhala nejvíce proslavily. 

Chceme zde poodhalit, jak Stendhal v těchto žánrech vnímal pravdivost ve vztahu k čtenáři. 

Následuje společensko-literární ukotvení Stendhalova Červeného a černého v dobovém 

kontextu, jemuž se věnujeme ve čtvrté kapitole. Neopomineme zde příklady, díky nimž si 

uvědomíme, jak důležitý prvek hraje doba, v níž hrdina žije, jelikož je částečně determinován 

právě ní. Kapitola vychází z prací literárních historiků zabývajících se Stendhalovým literárním 

odkazem jako je René Girard nebo Jacques Dubois. 
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 Hlavní část zaujímají kapitoly pět, šest a sedm, kde se střetávají pohledy na Bonaparta 

v závislosti na naprosto odlišných žánrech. Kapitola pět se tak bude zabývat konkrétními 

příklady vlivu napoleonského idolu na protagonisty Stendhalových románů. Stendhalovy 

biografie o Napoleonovi postihnuté v kapitole šest zase ukážou, jakým způsobem autor chtěl, 

aby bylo na jeho idol nahlíženo. Nabízí se ovšem i hypotéza, že míra Stendhalovy upřímnosti 

vůči jeho oblíbenci bude největší v osobní korespondenci, která neměla být nikdy publikována 

a již analyzujeme v kapitole sedm. Závěr se bude zakládat na výsledném průniku tří posledně 

jmenovaných kapitol, kde si budeme moci odpovědět na otázku, jakého charakteru obraz 

Napoleona Bonaparta v dílech Stendhala nabývá a nakolik je pravdivý.  
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2 Osobnost Stendhala 

2.1 Život Henriho Marie Bayla 

Henri Marie Bayle, známý též pod pseudonymem Stendhal, se jako spisovatel, literární kritik a 

autor několika životopisných románů zapsal do historie jako velký obdivovatel Napoleona. 

Jeho literární kariéra byla ovlivněna hned několika událostmi, jež otřásly společenským 

uspořádáním na přelomu 18. a 19. století, a to sice Francouzskou revolucí, obdobím tzv.  

Prvního císařství a následnou bourbonskou restaurací po roce 1815. Není vůbec divu, že právě 

tyto společenské změny měly vážný dopad na život mladých jedinců ve Francii a na 

francouzskou literaturu celkově. Je to totiž právě Stendhal, kdo formuje moderní román, tak jak 

ho známe, i když byl ve své době – narozdíl od Huga či Dumase – považován za druhořadého 

autora a slávy došel až po smrti (umírá v roce 1842) v druhé polovině 19. století. 

  Původem z měšťanské rodiny, Stendhal se narodil roku 1783 v Grenoblu. Po tvrdé 

rodičovské výchově (otce přímo nenáviděl) a studiích na jezuitské škole École Centrale 

v Grenoblu, byl přidělen k šestému dragounskému pluku vyslanému do Itálie. Díky protekci 

rodinného přítele Pierra Daru, ministra bez portfeje1 sloužícího na ministerstvu války, se 

propracoval císařskou administrativou, kde zpočátku působil jako válečný komisař. Je přítomen 

Napoleonovu triumfálnímu vjezdu do Berlína v roce 1806 (právě zde Stendhala Napoleon plně 

uchvátil), dále se účastní kampaně proti Rakousku v letech 1809-10, a poté vykonává úřad 

vrchního inspektora majetku koruny. Avšak asi nejodlehlejší místo, kde zastával své čistě 

administrativní poslání a z něhož se nám dochovalo velké množství jeho úřední korespondence, 

bylo Rusko, kde vykonával úřad intendanta zásobování během Napoleonovy kampaně v roce 

1812. Po období císařství se usadil v Miláně, kde navštěvoval liberální kruhy karbonářů; 

nicméně ti ho mezi sebe nepřijímají, tak jak očekával, jelikož ho pravděpodobně považují za 

špiona Ludvíka XVIII. V roce 1821 jsou ovšem na tato uskupení ze strany prorakouské správy 

uvaleny silné represe, a jak sám autor píše, zátah vyvolaný „imbecilní policií ho nutí opustit 

zemi, i když nebyl karbonář“.2 Ještě předtím ale publikuje své první odborné dílo L‘Histoire de 

la Peinture en Italie (Dějiny malířství v Itálii), které v prvním vydání připisuje „Jeho 

Veličenstvu Napoleonovi“, – v té době zůstalo však bez valného ohlasu. Stendhal se krátce poté 

 
1 V období Prvního císařství byl post znám pod pojmem „le Ministre d’État“. 
2 STENDHAL. La Vie de Henry Brulard. Tome 2. [online]. Paris: La librairie ancienne Honoré et Édouard 

Champion, 1913, s. 320. [cit. 18.05.2020].  Digitalizovaná kopie původního vydání dostupná také v knihovně 

Gallica (ARK): https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9738533x. « Une police imbécile l’obligea à quitter le 

pays, quoiqu’il ne fût pas carbonaro. » 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9738533x
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uchyluje do Paříže, avšak záhy se cítí „smrtelně znuděn komedií mravů“3a odjíždí na šest měsíců 

do Anglie, kde přispívá do novin. Do diskusí o literární a zejména dramatické teorii přispěl 

polemickým spisem Racine et Shakespeare (1823). Roku 1827 publikuje svůj první román 

Armance. Silný a trvalý vztah vůči „italské kultuře“, který se u něj podle jeho vlastních slov 

projevil už ve třech letech,4 ho přivedl k tomu, usadit se v Civittavechii, kde zastával post 

francouzského konzula. Toto poslání ho však nenaplňuje, a věnuje se proto literární činnosti,5 

která vrcholí roku 1830 dílem Le Rouge et le Noir (Červený a černý). Z celkem pěti románů, 

na kterých Stendhal pracoval, nám zanechal jen tři dokončená díla. Lucien Leuwen zůstane 

nadobro nedokončený (1834-5) a Lamiel (1840) – dílo o dívce z pěstounské péče uplatňující na 

mužích jistý despotismus – taktéž. Poslední dokončený román, z jemu blízkého italského 

prostředí, La Chartreuse de Parme (Kartouza parmská), pojednává o italském šlechtici 

Fabrizziu del Dongo, hrdinovi naprosto oddanému Napoleonovým idejím. Tento román, 

napsaný během necelých dvou měsíců, se stane hned – po románu Le Rouge et le Noir (Červený 

a černý) – Stendhalovým druhým nejznámějším dílem.  

 Stejně jako je předmětem dlouhotrvajících sporů Stendhalova příslušnost k „čistě“ 

romantickému směru, je i jeho historická tvorba předmětem otázek, o kterých bude více řečeno 

v kapitole šest. S jistotou však můžeme říct, že se Stendhal jakožto senzualista6 zabýval 

současnou historií, a to zejména, když mezi lety 1817-18 sepsal biografické dílo o císaři La Vie 

de Napoléon (Život Napoleona) a mnohem později jeho volné pokračování Les Mémoires sur 

Napoléon (Vzpomínky na Napoleona; započato v roce 1835, zůstalo nedokončené – 1836). 

Nemenší význam pro pochopení Stendhalova myšlenkového ukotvení a jeho vnímání sebe 

sama má, krom obsáhlé korespondence a deníku, i jeho autobiografický spis La Vie de Henry 

Brulard (Život Henryho Brularda), kde se pod iniciálami fiktivního autora skrývá jméno autora 

skutečného. Podívejme se tedy, jakým způsobem Stendhal na sebe pohlížel a jak vnímal dobu, 

jíž byl natolik zaujatý. 

2.2 Život Henryho Brularda 

Pohnutá doba nás přivádí k zamyšlení nad tím, jaký dopad měla na mladé jedince, kteří si ve 

víru změn teprve utvářejí názor a formují vlastní osobnost. Dětství pro citově založeného 

Stendhala, kterému je v době revoluce, kdy přichází o svou milovanou matku, pouhých sedm 

 
3 Ibid., s. 321. « En 1821, s'ennuyant mortallement de la comédie des manières françaises, il alla passer six 

semaines en Angleterre. » 
4 Ibid., s. 317. 
5  DUBOIS, Jacques. Les romanciers du réel: De Balzac à Simenon. Paris: Éditions du Seuil, 2000, s. 191. 
6  Tento směr 18. století, příbuzný empirismu, považuje pozorování současného dění za hlavní zdroj vědění a 

vychází z premisy, že smyslovost (le sens/la sensualité) a zkušenost je prvořadým nástrojem poznání. 
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let, představuje bolestivé období, jež se významně odráží v jeho románové tvorbě. Hrdinové 

Červeného a černého a Kartouzy přebírají model chybějící mateřské lásky. Ta v jejich útlém 

věku není takřka vůbec přítomna a hlavní podíl na rozhodování v jejich životě má otec.  

 Jak jsme se již zmínili, Stendhal pocházel z měšťanského prostředí z Grenoblu. Z jeho 

autobiografie je patrné, že své rodině vytýkal aristokratické a rezervované způsoby 

komunikace.7  O rodině se později vyjádřil takto: „Rodiče mladého Beyla byli zbožní a stali se 

zapálenými aristokraty, a on zase přespříliš horlivým patriotem.“8 Otce Chérubina Beyla, který 

zastával pozici advokáta parlamentu pro Dauphiné, Stendhal upřímně nenáviděl. Otec ho 

vnímal asi velmi podobně, jelikož podle vlastního Stendhalova svědectví „byl pro otce jen 

žadatelem peněz“, a dodává, že „nebylo slova, které by se mu [od něj] neprotivilo“.9 O synovi 

se jednou vyjádřil jako o „podlém neznabohu“, a to poté, co údajně musel „vytrpět nekonečná 

kázání o otcovské lásce a dětských povinnostech“.10 Právě zde se setkáváme se zárodkem 

problému neznámého otcovství Stendhala, respektive s jeho zmatením. Dr. Gagnon, dědeček 

malého Beyle z matčiny strany, je v Životě Henryho Brularda vylíčen jako Stendhalův skutečný 

otec a sám autor staví tyto dva členy rodiny do jasné opozice.11 Zatímco otec je vykreslen jako 

arogantní a konzervativní aristokrat, který si potrpí na jistém přepychu,12 jeho děd je zcela 

opačného rázu už jen samotnou profesí.13 Stendhalův děd je doktor, má medicínské a botanické 

vzdělání a jeho zálibou jsou přírodní vědy, zejména botanika a astrologie. Dále na rozdíl od 

Stendhalova otce, který na syna působil jako „upjatý aristokrat“, byl děd „aristokrat, ale 

mnohem umírněnější“.14 Sama míra pozornosti, již Stendhalovi děd projevuje, svědčí o 

mnohem hlubším a vřelejším vztahu. Děd např. Stendhalovi předčítá z novin, zalévá s ním 

květiny vyprávěje mu přitom o slavných přírodovědcích (jako Linné a Plinius15), zasvěcuje ho 

do základů astrologie16 a naslouchá mu, když předčítá Dona Quijota.17 „Můj výtečný dědeček, 

 
7 STENDHAL. La Vie de Henry Brulard. Tome 1. [online]. Paris: La librairie ancienne Honoré et Édouard 

Champion, 1913, s. 172. [cit. 18.05.2020]. Digitalizovaná kopie původního vydání dostupná také ze systému 

Gallica (ARK): https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97381784. 
8 Op. cit. STENDHAL. La Vie de Henry Brulard, Tome 2, s. 323. « Les parents de jeune Beyle étaient dévots et 

devinrent des aristocrates ardents, et lui patriot exagéré. » 
9 Op. cit. STENDHAL. La Vie de Henry Brulard, Tome 1, s. 80. « Je n’ai été pour mon père qu’un demandeur 

d’argent, [...] il ne pouvait pas dire un mot qui ne me déplût. » 
10 Ibid., s. 115. « J’avais à subir des homélies continuelles sur l’amour paternel et les devoirs des enfants. »  
11 Velice podobný přístup se projevuje i u mnohých hrdinů Stendhalových románů, kteří se rádi zdržují v 

blízkosti starších moudrých mužů, již jim předávají vzdělání a jistou životní moudrost.  
12 Op. cit. STENDHAL. La Vie de Henry Brulard, Tome 1, s. 51. 
13 Op. cit. STENDHAL. La Vie de Henry Brulard, Tome 2, s. 323. 
14 Op. cit. STENDHAL. La Vie de Henry Brulard, Tome 1, s. 150-151. « Séraphie était une bigote enragée, mon 

père, souvent absent de ces lectures, aristocrate excessif, mon grand-père, aristocrate, mais beaucoup plus 

modéré. » 
15 Jde o Plinia Staršího, antického filozofa a přírodovědce. 
16 Ibid., s. 188. 
17 Ibid., s. 109. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97381784.
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který mi byl ve skutečnosti opravdovým otcem a důvěrným přítelem až do mého odjezdu, roku 

1796...“.18 

Leč nesmíme opominout hlubokou a řekněme i nenaplněnou roli mateřské lásky 

v Stendhalově dětství. Vždyť Beylova autobiografie se o ní zmiňuje na desítkách míst a všechny 

se nesou v duchu vyzdvižení morálních kvalit této ženy. Nesplácí jí tak snad dluh za předčasnou 

smrt, v době, kdy bylo Stendhalovi pouhých sedm let? Či nevystupují její morální kvality, které 

nejspíš autor nedokázal vzhledem k svému nízkému věku dostatečně docenit, na povrch ve stínu 

otcovského despotismu? Je pravdou, že právě její osobu často klade – stejně jako u děda – do 

přímého kontrastu s otcem: „Má matka byla duší a radostí celé rodiny, můj otec zasmušilý, 

bázlivý, mstivý a nepříliš vlídný, měl charakter Ženevana (jsou vypočítaví a nemají ani špetku 

smyslu pro humor)...“.19 O tom, jak tragický dopad mohla mít ztráta osoby tak blízké, jako je 

matka, můžeme pouze spekulovat, o případných negativních důsledcích na mentální zdraví 

dítěte ani nemluvě; jisté však je, že zájem o mateřský cit u Stendhala nikdy zcela nepominul, a 

ženy – leckdy ženy zralé – budou v Stendhalově životě, stejně jako v životech jeho 

romantických hrdinů, zastávat stěžejní roli, a to zejména v jejich mateřské úloze. Stendhal se 

v souvislosti s úmrtím své matky vyjádřil, že po její smrti doufal „s nejistou nadějí“ v jejich 

opětovné shledání „na onom světě“.20 Ani tímto svědectvím není ovšem šíře Stendhalových 

vyznání citů vůči matce zdaleka vyčerpaná. „Má matka, madame Henriette Gagnon, byla 

okouzlující ženou a já jsem do ní byl zamilovaný“, píše Stendhal.21 Jakou roli zde hrají emoce 

muže, který ztratil spřízněnou osobu v jinak despotické rodině, či jakou úlohu zde sehrála jakási 

hlubší láskyplná adorace matky, se asi nedozvíme. Po matčině odchodu místo Beylova 

důvěrníka převzal jeho děd, který ho hájil i v řadě rodinných sporů, které mu znechutily dětství 

do té míry, že jediné východisko viděl v možnosti studovat co nejdál od domova: „Od roku 

1796 do roku 1799 jsem se nesoustředil na nic jiného než na to, abych mohl opustit Grenoble, 

tedy na studium matematiky“.22 A vskutku období do roku 1800 je prodchnuto Stendhalovou 

snahou o to, vymanit se z otcova vlivu, mj. tím že uspěje u přijímacích zkoušek a bude moci 

odjet do Paříže. Avšak roku 1799 se spojená rusko-rakouská vojska nachází v někdejší 

Helvétské republice a vytlačují Francouze ze Savojska. Stendhal se proto obává o zkoušky, 

 
18 Ibid., s. 57. « Mon excellent grand-père, qui dans le fait fut mon véritable père et mon ami intime jusqu’à mon 

parti pris, vers 1796... »  
19 Ibid., s. 111. « Ma mère était l’âme et la gaieté de la famille, mon père, sombre, timide, rancunier, peu aimable 

avait la caractère de Genève (on y calcule et jamais on n’y rit) ... »  
20 Ibid., s. 62. « Je pense, par l’espoir incertain de la retrouver – revoir – dans l’autre monde... »  
21 Ibid., s 38. « Ma mère, madame Henriette Gagnon, était une femme charmante et j’étais amoureux de ma 

mère. » 
22 Ibid., s 130-131. « De 1796 à 1799, je n’ai fait attention qu’à ce qui pouvait me donner les moyens de quitter 

Grenoble, c’est-à-dire aux mathématiques. » 
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díky kterým by mohl konečně opustit Grenoble.23 Dovolme si na tomto místě jednu paralelu 

s Napoleonem, jehož silná vášeň k matematice ho přivedla taktéž k mnohem vyšším cílům, i 

když zpočátku byla, stejně jako pro Stendhala, „pouhým prostředkem“.24  K matematice 

Stendhal totiž podotýká, že byla „jediným dostupným prostředkem, který jsem měl, abych mohl 

opustit toto město, které se mi hnusilo a které dosud nesnáším...“.25  

Co do navazování užších vztahů s ženami, se zdá být Stendhal mimořádně ostýchavý, 

stejně jako Napoleon. I když by se podle známých Stendhalových portrétů mohlo zdát, že 

introvertní povaha mohla být vyvážena svůdným zevnějškem, nebylo tomu tak, a Stendhal sám 

sebe často označuje za nepříliš hezkého mladíka. Uznává však, že byl několikrát milovaný 

ženami, jako byla jistá Mélanie, Thérèse, Gina a Léonora. Pravděpodobně ani ony však 

Stendhala nezbavily přesvědčení, že mu u žen „scházel úspěch“, zmiňuje se dokonce o 

„fiasku“, a dokládá ho sebezpytavě tvrzením, že „pravděpodobně žádný muž z císařova dvora 

neměl méně žen“ než on sám.26 V důsledku krušného dětství, neustálého strachu z neúspěchu 

(který se později projevuje i u Stendhalových hrdinů) a velmi omezeného počtu lidí, kterým 

mohl věřit, se Stendhal stahoval stále více do ústraní. Neschopnost navazovat bližší sociální 

kontakty s jinými lidmi, než byla jeho sestra Paulina a děd, o kterém se zmiňuje jako o jeho 

„jediném kamarádovi“, je toho důkazem.27 Paulina a zejména děd mají svým pozitivním 

přístupem k Stendhalovi stěžejní vliv na jeho politické přesvědčení, které si vzápětí podrobněji 

přiblížíme srovnáním s postoji jedné největších literátek přelomu 18. a 19. století – Madame de 

Staël.  

2.3  Stendhal a liberalismus 

Stendhal je často prezentován jako liberál,28 jenž byl ovlivněn zejména pracemi senzualistů, 

jako byl Antoine Destutt de Tracy, a osvícenců 18. století, jako byli Rousseau či Pierre Jean 

Cabanis, francouzský lékař, filozof a později i příznivec Napoleona. O těchto myslitelích píše, 

že formovali jeho osobnost.29 Avšak považovat Stendhala za liberála bez bližšího určení by 

bylo příliš jednoduché a poněkud zavádějící už jen proto, že na počátku 19. století existuje celá 

 
23 Ibid., s. 258. 
24 Op. cit. STENDHAL. La Vie de Henry Brulard, Tome 2, s. 82. 
25 Op. cit. STENDHAL. La Vie de Henry Brulard, Tome 1, s. 79. « Ma passion pour quitter Grenoble, c'est-à-

dire lui, et ma passion pour les mathématiques, — seul moyen que j'avais de quitter cette ville que j'abhorrais et 

que je hais encore... » 
26 Ibid., s. 54. « Je devins passioné auprès des femmes que j’aimais, presque indifférent et surtout sans vanité 

pour les autres, de là le manque de succès et le fiasco. Peut-être aucun homme de la Cour de l’Empereur n’a eu 

mois de femmes que moi... » 
27 Ibid., s. 109. « Cet excellent homme de 65 ans était, dans le fait, mon seul camarade. » 
28 ŠRÁMEK, Jiří. Panorama francouzské literatury od počátku po současnost. Brno: Host, 2012, s. 306. 
29 Op. cit. STENDHAL. La Vie de Henry Brulard, Tome 1, s. 12.  
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řada různých pojetí liberalismu, nemluvě o tom, že sám Napoleon se považoval za liberála a že 

ho takto prezentovala bonapartistická historiografie počínaje Vzpomínkami ze Svaté Heleny. 

Připomeňme taktéž, že sám Stendhal si s hlavním proudem francouzských liberálů vůbec 

nerozuměl. Vůdčí osobnost pařížské liberální smetánky Germaine de Staël přímo nesnášel a 

s tím, že je příliš „upjatá“,30 ji označil doslova za „nebohou dámu, která v jádru pozbývá 

myšlenky i ducha na to, aby učinila jakýkoli dojem“.31 Právě spor mezi paní de Staël a 

Stendhalem názorně odhaluje rozpory, které se nad osobností Napoleona vyskytly. Sám 

Napoleon měl závažné výhrady k paní de Staël, která ve svých pamfletech opakovaně útočila 

na budoucího císaře. V pozdějších letech Napoleon reagoval dokonce tak, že přinutil paní de 

Staël odejít do vyhnanství do Ženevy.32 Mohli bychom dokonce tvrdit, že celý spor Staël-

Napoleon se nesl v duchu snahy generála o pokoření vysoce inteligentní a sebejisté ženy ze 

strany plachého a v diskusi nepříliš obratného muže.33  

Stendhal nemohl paní de Staël zapomenout její zášť vůči císaři,34 kterou byl nicméně 

ochotný tolerovat až do doby, než paní de Staël odsoudila někdejšího císaře ve spisu 

Considérations sur les principaux événements de la Révolution française (Úvahy o hlavních 

událostech Francouzské revoluce), kde spisovatelka odsuzuje absolutismus coby špatný způsob 

vlády, a k Napoleonovi dodává, že jako egoista nejednal s lidmi humánně, jak by si zasloužili, 

ale jako s pouhými „čísly“.35 Byť Stendhal v minulosti přiznával paní de Staël jisté intelektuální 

kvality, které mu pomohly pochopit pravou podstatu věcí,36 po vydání Úvah se od ní odvrací a 

zpochybňuje její celoživotní dílo. Spor Staël-Napoleon se přesouvá na Stendhala, i s obhajobou 

císaře. Krom útoku na Napoleona Stendhal paní de Staël vytýká „zaujetí muži Starého režimu, 

aniž by vzala v úvahu, navzdory revoluci, stále existující spojení mezi těmito představiteli a 

 
30 Op. cit. STENDHAL. La Vie de Henry Brulard, Tome 2, s. 325. « Madame de Staël, qui lui semblait 

emphatique... »  
31 MARTINEAU, Henri a Victor del LITTO, ed. Correspondance de Stendhal. Tome 1. Paris: Gallimard, 

Bibliothèque de la Pléiade, 1962, s. 844. Převzato z: PELLEGRINI, Carlo. Stendhal contre Madame de Staël à 

propos de Napoléon. Revue d’Histoire littéraire de la France. [online]. 1. Paris: Armand Colin, 1966, roč. 66, č. 

1, s. 26. [cit. 17.02.2020].  Dostupné z: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5567316x/f27.item.r=stael « Cette 

pauvre dame au fond manque d’idée et d’esprit pour impression. »   
32  Paní de Staël vedla svůj odpor vůči Napoleonovi právě z Ženevy prostřednictvím tzv. Coppetova kroužku, 

skupinu liberálně smýšlejících intelektuálů jako byli Benjamin Constant, August Schlegel či Simonde de 

Sismondi. 
33 O ponižujícím postavení ženy v případě Napoleonem iniciovaného Občanského zákoníku (Code 

Napoléon/Code Civil) srov. BARNETT, Correlli. Bonaparte. Brno: Jota, 2005, s. 84; CASTELOT, André. 

Napoleon a ženy. Praha: Ikar, 2000, s. 13. 
34 Tato antipatie zůstane ovšem mezi oběma navždy nevyřčena, jelikož Germaine de Staël umírá již roku 1816. 

Její Úvahy o hlavních událostech Francouzské revoluce Napoleona ostře kritizují, nicméně vycházejí až 

posmrtně roku 1818, v době, kdy Stendhal píše Život Napoleona. 
35 STAEL, Germaine. Considérations sur les principaux événements de la révolution française, nouvelle édition. 

Paris: Charpentier, 1862, „Avis au lecteur“, s. 493-494. Citace převzata z PELLEGRINI, C., op. cit., s. 30-31. 
36 Op. cit. PELLEGRINI, C., s. 26. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5567316x/f27.item.r=stael
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starým světem“.37 Dále ji osočuje z obdivu vojenského umění vévody Welingtona,38 generála 

stojícího proti Napoleonovi, a tedy i proti Francouzům.39 Stendhal nakonec diskredituje její 

práci s poukazem, že spis De l’Allemagne (O Německu) by nenapsala bez přispění Schlegela, 

a to i přesto, že dílo Stendhal v době jeho vydání přijal s uznáním.40 Je tudíž na místě položit si 

otázku, zda byl Stendhal skutečně liberál v intencích dobového chápání této myšlenkové 

orientace. Nejsou snad principy, za nimiž stál Benjamin Constant a paní de Staël, jako je např. 

maximální svoboda spisovatele, který se má podle nich angažovat ve veřejných otázkách, v 

přímém protikladu vůči politice cukru a biče Napoleona Bonaparta?41 

Nesrovnalosti, které vyvěrají z obhajoby Bonaparta a odsouzení Úvah paní de Staël, v 

obraze Stendhala tíhnoucímu k liberalismu se však dají přece jen vysvětlit. Zaprvé Stendhalovo 

vnímání Napoleona není prosté kritiky: Stendhal odsuzuje Napoleona jako tyrana, když nám 

zejména v poznámkách ke zralému Napoleonovi předkládá metaforu tematizující „souboj 

tyranského génia a hlubokého uvědomění, které z něj udělalo velkého muže“.42 A zadruhé se 

Stendhal v obdivu k Bonapartovi zaměřuje na jeho tzv. „poetickou“ úlohu,43 která by se dala 

definovat jako soubor „liberálních“ a „romantických“ ideálů přivedených Bonapartem do 

oblasti dnešní Itálie a která se naplno projeví v Kartouze parmské. Není tedy pochyb, že 

Stendhal chápal liberalismus v trochu odlišném světle tohoto „poeticky“ laděného vnímání úzce 

provázaného s italskými dějinami, než tomu bylo u kosmopolitně orientované paní de Staël. 

Rozdíly v chápání liberalismu mezi oběma literáty lze beze sporu vysvětlit s poukazem 

k jejich sociálnímu postavení. Stendhalova kritika paní de Staël spočívá kromě jiného na výtce, 

že spisovatelka údajně trpí chorobnou touhou pohybovat se ve vyšší společnosti, a proto též 

brání otce, bankéře a někdejšího ministra financí Neckera.44 Je pravdou, že baronka skutečně 

patřila do společenské „smetánky“ a že se uměla obratně pohybovat ve vyšších společenských 

 
37 Ibid., s. 34. « ...l’exaltation des hommes de l’Ancien Régime, sans vouloir se rendre compte des liens qui 

existaient encore, malgré la Révolution, avec les représentants du vieux monde. » 
38 Ibid., s. 34. 
39 Nemůžeme říct, že Stendhal neměl v jistých bodech své kritiky pravdu. Paní de Staël měla opravdu blízko k 

royalistům, někdejším členům Tribunálu, nespokojeným intelektuálním kruhům a katolické církvi. A coby 

zastánkyně takovýchto „konzervativních“ hodnot byla nebezpečná, protože se svým příkladem podílela na 

vytváření proti-napoleonské opozice.  To ovšem neospravedlňuje Napoleonovy praktiky. Více: BALAYÉ, 

Simone. Madame de Staël, Napoléon et la mission de l’écrivain. Europe. Napoléon et la littérature. 1. Paris: 

Éditeurs français réunis, 1969, roč. 47, č. 480-481, s. 125. 
40 Op. cit. PELLEGRINI, C., s.  34. 
41 Op. cit. BALAYÉ, S., s. 129-130. 
42 STENDHAL.  La Vie de Napoléon. Paris: Le Divan, 1930, s. 331. [cit. 17.04.2020]. Digitalizovaná kopie 

původního vydání dostupná také v knihovně Gallica (ARK): 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6923v/f1.image  « ...les combats du génie de la tyrannie contre la raison 

profonde qui en avait fait un grand homme. » 
43 Op. cit. PELLEGRINI, C., s. 35. 
44 Ibid., s. 33-34. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6923v/f1.image
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kruzích majících blízko ke Starému režimu a šlechtě, kterou, jak jsme již zmínili výše, byla 

podle Stendhala silně zaujata, Stendhal však pochází ze zcela odlišného společenského 

prostředí, a tak bude nutné vrátit se opět k jeho dětství.  

Jak jsme již okrajově poznamenali v předchozí kapitole, Stendhalovy politické názory 

byly zásadně ovlivněny jeho konzervativním otcem, dále smrtí matky, následným 

opatrovnictvím jeho děda a v konečném důsledku samozřejmě vypuknutím Francouzské 

revoluce. To vše se odehrává v rozmezí dvou let, kdy je dítě již schopné utvářet své postoje. 

Nenávist k otci a absence matky tak naprosto strhly mladičkého Beyla k názorovému 

přesvědčení jeho „jediného kamaráda“ a opatrovníka dr. Gagnona. Poprava krále během 

Francouzské revoluce je jakýmsi prvním završením tohoto procesu, který v moderních 

francouzských dějinách nemá obdoby. Připočtěme k tomu rovněž skutečnost, že vzniká 

liberální konstituce a vytvářejí se instituce mající za cíl ji udržet. Stendhalův otec měl ovšem 

na tyto události zcela opačný názor a postavil se jakožto „zarytý aristokrat“ na stranu krále. „Už 

je dokonáno, řekl s hlubokým povzdechem, zavraždili ho.“45 Stendhala se ovšem zmocnil 

„jeden z nejintenzivnějších záchvěvů radosti, jaké kdy zažil“,46 své postoje postihuje 

následovně: „Čtenář si bude možná myslet, že jsem krutý, ale takový jsem byl v deseti letech, a 

jsem takový i ve dvaapadesáti.“47  

Vzhledem k nenávisti, jakou cítil k otci, je nasnadě, že tato radost vycházela spíše ze 

zášti k otci než z nějakého silného politického přesvědčení. Logické se také zdá, že převzal 

názor svého praotce, mj. proto, že se mu od něj dostalo domácího vzdělání. Až dogmatická je 

ovšem snaha, s níž Stendhal přistupuje k vykreslení osob, jež mají liberální názory. Líčí je jako 

lidi s dobrými úmysly a lidi, které má rád, na rozdíl od těch, kteří toto přesvědčení nesdílí a 

které nesnáší. Tak například svou milovanou sestru Paulinu popisuje jakožto „liberální“, na 

rozdíl od Zénaïde (Stendhalova druhá sestra podporovaná jejich otcem) a Séraphie (teta, s níž 

měl neustálé spory).48 Samotný dr. Gagnon je charakterizován jako člověk, jenž byl znám tím, 

že po dobrých „40 let byl v čele všeho, co se v Grenoblu dělo na poli literatury a v rámci 

liberálních spolků.“49  

 
45 Op. cit. STENDHAL. La Vie de Henry Brulard, Tome 1, s. 127. « C’en est fait, dit-il avec un gros soupir, ils 

l’ont assassiné! » 
46 Ibid., s. 127. « ...d’un des plus vifs mouvements de joie que j’aie éprouvés en ma vie.» 
47 Ibid., s. 127. « Le lecteur pensera peut-être que je suis cruel mais tel j’étais à dix ans, tel je suis en cinquante-

deux. » 
48 Ibid., s. 222.  
49 Ibid., s. 237. « ...depuis quarante ans, était à la tête de tout ce qui s'était fait de littéraire et de libéral à 

Grenoble. » 
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Neméně zarážející je Stendhalův názor na jakobíny, který pravděpodobně převzal 

rovněž od svého děda. Stendhal vypráví o události, kdy s dědou šli do odsvěceného kostela 

Saint-André, nyní využívaného jakobíny, načež si jeho děd utahoval z mluvy, kterou jakobíni 

mluvili. „Okamžitě mi přišlo, že měl dědeček pravdu“, popisuje své dojmy Stendhal.50 To, co 

se mu nejvíce příčilo, kromě vulgárních způsobů, byl zanedbaný zevnějšek těchto lidí a svůj 

odpor vůči nim vyjadřuje později skrze ideje, jež mu dala četba Cabanise. Celý zážitek shrnuje 

takto: „Miluji lid a nenávidím utlačovatele, ale byla by to pro mě nekonečná muka, žít s touto 

spodinou.“51 Je zde jasně vidět, že Stendhal v jakobínech neviděl žádné liberály, – jimiž 

vskutku ani nebyli –, avšak mnohem víc ho na nich popouzely jejich ubohá životní úroveň a 

plebejské způsoby spíše než jejich názory. Stendhal sám ostatně připouští, že má a vždy měl 

způsoby nanejvýš aristokratické: „Udělal bych vše pro dobro lidu, ale zároveň bych radši 

strávil každý měsíc dva týdny ve vězení, než abych žil s kramářskými křupany.“52 Zcela 

konzistentní názor má i na lidi, kteří jsou zářnými příklady plebejské nízkosti – vojáky, které 

považuje spíš než za cokoliv jiného za ubohou soldatesku. Když na tři měsíce opouští post 

válečného komisaře, je doslova „opilý blahem“, jelikož nemusí být „vystaven libovůli a 

nevybíravému chování neotesaných válečných hrdinů, o něž se císař opřel v bitvách u Jeny a 

Wagramu“. 53  

V názorech na tyranii má Stendhal, zdá se, více jasno. Nakonec to sám přiznává, když 

popisuje výše zmíněnou historku, kde se na okraj zmiňuje, že nesnáší utlačovatele. O tyranii se 

vyjadřuje velice podobně: „Vše, co zavánělo tyranií, mě popouzelo, nesnášel jsem moc.“54 Jak 

jde ovšem dohromady liberální povaha, se kterou odmítá utlačovatele a tyranii (ať už se jedná 

o despotismus jezuitů, či teror státu), s podporou muže, jenž stál za dědičnou absolutistickou 

vládou, která implementovala do všech struktur společnosti opatření, jako je cenzura tisku, 

politické zastrašování, zmanipulované volby, korupce, nepotismus, a v neposlední řadě 

popravy politických odpůrců?55 Toto vnímání Napoleona se v oblasti dnešní severní Itálie, čili 

 
50 Ibid., s. 180. « Il me sembla sur-le-champ que mon grand-père avait raison... » 
51 Ibid., s. 180-181. « ...j’aime le peuple, je déteste les oppresseurs, mais ce serait pour moi une supplice de tous 

les instants de vivre avec le peuple. » 
52 Ibid., s. 285. « Je ferais tout pour le bonheur du peuple, mais j'aimerais mieux, je crois, passer quinze jours de 

chaque mois en prison que de vivre avec les habitants des boutiques. » 
53 Ibid., s. 243. « Je fus ivre de contentement, pendant trois mois, de n’être plus com[missaire] des Guerres et 

exposé à l'envie et aux mauvais traitements de ces héros si grossiers qui étaient les manœuvres de l'Empereur à 

Iéna et à Wagram. » 
54 Ibid., s. 221. « Tout ce qui était la tyrannie me révoltait et je n’aimais pas le pouvoir. » 
55 Corelli Barnett uvádí, jak bylo nakládáno s odpůrci z řad inteligence: „Ti nepohodlní byli bez soudu zavírání 

do věznic nebo byli nuceni obývat, jako paní de Staël, vyhrazená místa, kde byli pod trvalým dozorem, někteří 

dokonce skončili v ústavech pro choromyslné...“ Převzato z BARNETT, C., op. cit., s. 138. 
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oblasti Stendhalovi nejbližší, neprosadilo.56 Napoleon tam byl považován57 spíše za 

osvoboditele a sjednotitele než za dobyvatele a tyrana, a to zejména ze strany tehdejších 

milánských liberálů.58 Pro Stendhala, který měl větší vazby na tamní kulturu než na Francii 

samotnou, by se mohl zdát tento postoj vlastně přirozený. Právě Stendhalovy vazby na „Itálii“ 

bezesporu vysvětlují, proč je i po další léta tak úzce spjat s osobou Napoleona Bonaparta.59 

Obraz, jež nám o sobě Stendhal předkládá, by odpovídal na liberálně smýšlejícího měšťana 

s odporem vůči rodové šlechtě, a to i navzdory výše zmíněným tendencím k aristokratickému 

vystupování. Stendhalovo myšlenkové ukotvení by se tak na základě výpovědí z jeho 

autobiografie dalo shrnout do tří okruhů.  

 1) Jakožto aristokrat-liberál chce Stendhal na jedné straně pozvednout životní úroveň 

lidu, avšak mezi samotný lid s jeho neotesanými způsoby nikdy nezapadne (proto odpor 

k jakobínům a prostým vojákům). Stendhalův odpor vůči utlačovatelům a s tím související 

podpora Francouzské revoluce ho na druhé straně vede k zavrhnutí Bourbonů.60  

 2) Zadruhé se vzhledem ke svému krušnému dětství, následnému pocitu odloučení a 

silným vazbám na „Itálii“ uchyluje do tábora člověka, jenž je naprosto antiliberální, avšak 

zpětně nehází vinu na císaře samotného, ale na koterii císařových zrádných pairů, politiků, a 

nakonec i přátel.61  

 3) Jakožto liberál se Stendhal hlásí k liberálním principům, avšak vnitřní zaujetí 

Napoleonem související s „pozoruhodným“ chápáním jeho osoby jakožto velikána, jehož 

„zanedbatelným“ povahovým rysem je i sklon k tyranství,62 ho přivede do sporu s paní de 

Staël.63 Stendhalova napoleonská apologie se zdá být primárně zaujatá vůči intelektuálům a 

 
56 Nakonec i Fabrizio tvrdí: „Jedu za císařem, neboť je také italským králem...“ Uvedená citace ze STENDHAL. 

Kartouza parmská. Přeložil JIRDA, Miloslav. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1963, s. 31. 
57 Op. cit. PELLEGRINI, C., s. 32. 
58 PORTER, Dennis. Stendhal and the lessons of Napoleon. PMLA. [online]. 1. New York: Modern Language 

Association of America, 1970, roč. 85, č. 3, s. 458. [cit. 17.02.2020]. Dostupné z: https://www-jstor-

org.ezproxy.is.cuni.cz/stable/1261447?origin=crossref&seq=1#metadata_info_tab_contents 
59 Více o Stendhalových úzkých vazbách na Itálii v PELLEGRINI, C., op. cit., s. 28.   
60 Bourbonskou vládu Stendhal popisuje jakožto vládu, ze které se mu chce „zvracet“, a Bourbony samotné 

častuje přívlastkem „imbecilní“. Převzato ze STENDHAL. La Vie de Henry Brulard, Tome 2, op. cit., s. 125. 
61 Srov. STENDHAL. La Vie de Henry Brulard, Tome 1, op. cit., s. 244; STENDHAL. La Vie de Henry Brulard, 

Tome 2, op. cit., s. 8.  
62 Takovéto smýšlení je Stendhalovi vlastní zčásti díky Bonapartově vývozu revolučních ideálů do „italských 

zemí“. Přiznává tím nepřímo, že se Bonaparte v průběhu let změnil z liberála v potenciálního despotu. Jinak by 

zajistné neoznačil Napoleonovu Italskou kampaň ve IV. kapitole Života Napoleona za „nejčistší a nejoslnivější 

období jeho života.“ Jedná se zde právě o onu „poetickou“ úlohu Napoleona ústící v deifikaci suverénního 

panovníka. Uvedená citace ze STENDHAL. La Vie de Napoléon, op. cit., s. 17. 
63 Zdá se, že právě posmrtně vydaná kritika Napoleona ve spise Úvahy o hlavních událostech francouzské 

revoluce z pera paní de Staël vyvolala u Stendhala potřebu sepsat apologický laděný Život Napoleona. Více 

k tématu PELLEGRINI, C. op. cit., s. 28-30. 

https://www-jstor-org.ezproxy.is.cuni.cz/stable/1261447?origin=crossref&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www-jstor-org.ezproxy.is.cuni.cz/stable/1261447?origin=crossref&seq=1#metadata_info_tab_contents
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„zrádcům“ z císařské správy, kteří zklamali císaře.64 Právě Úvahy paní de Staël, jakožto dílo 

prodchnuté proti-napoleonskou kritikou, nepochybně vrhaly neblahý stín na muže, kterého 

Stendhal považoval za vzor a v jehož armádě sám sloužil. Podle Pellegriniho by nás tedy 

nemělo zarazit, že se kritika dostává do osobní roviny.65 Nabízí se proto hypotéza, že Stendhala 

„ostrakizovalo“ nikoli staëlovské liberální křídlo, ale spíš že si Stendhal zvolil intelektuální 

osamocení sám, mj. z důvodu odlišného vnímání Bonaparta a liberalismu, jež se ostře vymezilo 

vůči chápání liberalismu zastávanému hlavním liberálním proudem pod patronací paní de Staël. 

Poznamenejme na okraj, že Stendhalova tvrdošíjná povaha mu v těchto sporech nebyla 

k dobru.66 Jak patrno, Stendhal se ukazuje jako neuvěřitelně komplexní osobnost, jejíhož 

náležitějšího vystižení se dobereme v širším kontextu a popíšeme v kapitole šest.  

 
64 Útoky na Mme de Staël jsou v Životě Napoleona velice časté. Stendhalova leckdy dosti nevybíravá kritika 

baronky se v některých případech nese v rovině předpojatosti vůči jejímu pohlaví. Více: STENDHAL. La Vie de 

Napoléon, op. cit., s. 207. 
65 Op. cit. PELLEGRINI, C., s. 31-32. 
66 Dokonce i člen Coppetova kroužku Sismondi, v jistých ohledech podporoval Napoleona, a znal ho i osobně.  
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3  Románová tvorba a autobiografie  

3.1 Kronika jako historický román mezi realitou a romantismem 

Položme si hned na úvod otázku, zda je nasnadě vycházet z předpokladu, že žánry jako biografie 

(tedy Život Henryho Brularda a Život Napoleona) a kronika (což je podnázev románu Červený 

a černý, neboli Kronika roku 1830) jsou u Stendhala skutečně poplatné „pravdivosti“, či 

řekněme „skutečnosti“, kterou nám podle obecně zakořeněného očekávání mají tyto žánry 

dotýkající se „autentické“ historie zpřístupnit či odhalit.67 Předně bude nutné vymezit pojmy 

kronika a biografie; oba tyto žánry mají společné, že jejich autentičnost, a tedy i věrohodnost 

je přímo závislá na tom, kdo je píše. Měly by tedy být psané lidmi, kteří byli přítomni 

zachyceným a popisovaným událostem, neboť kdo lépe a „pravdivěji“ zachytí sled událostí než 

jejich samotný účastník. 

Obecně se má za to, že se žánr kroniky opírá o chronologickou výpověď očitého svědka 

událostí. Avšak takovéto vnímání prostě chronologického výčtu historických událostí je v očích 

romantiků konfrontováno se stále větší potřebou zaměřit se na kontext spojující jednotlivé 

události mezi sebou, jelikož právě tento aspekt podle nich klasická kronika zcela opomíjí. Tak 

např. Alexandre Dumas zdůrazňuje zásadní význam souvislostí mezi jednotlivými daty 

v kronikách, a proto horuje za historický román, který by, co do formy, zprostředkoval pojidlo 

mezi událostmi.68 Román se má stát „vábničkou, která má přistihnout historii, uchovat ji 

v paměti a učinit ji srozumitelnou.“69 Dumas dále tvrdí, že se historický román má přiblížit lidu 

a jejich chápání, popsat dobu, a hlavně musí být naučný.70 Pokud vyjdeme z předpokladu, že 

kronika (jako historický žánr) se má stát románem, a co víc románem historickým, jak požaduje 

Dumas, nebude nám zatěžko pochopit jistou souvislost mezi požadavky Dumase a Waltera 

Scotta, který přisuzoval velkou důležitost sociopolitickému kontextu. Kontext, který by v tomto 

případě mohl být brán za synonymum historie, nemá být jen nezbytným rámcem vyprávění 

(románový chronotyp), ale samotným předmětem zobrazení.71 K těmto účelům nejlépe 

 
67 Pojem pravdivost tu budeme chápat v nejjednodušším a veškeré relativity zbaveném smyslu slova jako shodu, 

ale i pravděpodobnost popisovaných událostí s kontextem doby, jejími charaktery a historií obecně. 
68 GENGEMBRE, Gérard. Le roman historique: Mensonge historique ou vérité romanesque? Études. Revue de 

culture contemporaine [online]. 1. Paris: Études, 2010, roč. 10, č. 413, s. 369-370. [cit. 29.3.2020]. Dostupné 

online: https://www.cairn.info/revue-etudes-2010-10-page-367.htm.gembre 
69 Ibid., s. 369. « Le roman se donne donc comme un leurre pour piéger l’histoire, la rendre vivante et 

compréhensible. » 
70 Ibid., s. 369. 
71 ROY-REVERZY, Éléonore. Le roman au XIXe siècle. Paris: SEDES, 1998, s. 64-65. 

https://www.cairn.info/revue-etudes-2010-10-page-367.htm.gembre
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poslouží právě žánr historického románu, který díky vlivu Waltera Scotta (ke kterému měl 

Stendhal blízko právě zobrazením sociopolitického kontextu)72 začíná slavit úspěchy.  

Scottovy a Stendhalovy historické romány mají však své teoretické předchůdce. Guido 

Mazzoni poukazuje na jistou tvůrčí kontinuitu mezi teoretickým dílem Eseje o fikcích z roku 

1795 paní de Staël, jejíž studie v tomto díle upřednostňuje sociální kontext lidských mravů před 

samotnou tematikou lásky, a historickými romány Scotta a Stendhala.73 Je tak docela možné, 

že Stendhala jako čtenáře esejů paní de Staël ovlivnily Eseje o fikcích, pokud je tedy skutečně 

znal. Tak či onak, sociálněpolitický kontext nabíral na významu v literatuře začátku 19. století 

a můžeme říci, že i v případě Červeného hraje důležitější roli, než se na první pohled zdá. 

Kontext vytváří charakter hrdiny sympatizujícího s Napoleonem, což je typické pro tehdejší 

ponapoleonskou mládež, zápletku zakládá a rozvíjí pomocí hrdinovi nepřátelsky naladěné 

společnosti, a nakonec dodává celému románu na věrohodnosti, což by se bez historického 

kontextu podařilo jen stěží.  

Můžeme však tvrdit, že vzhledem k Dumasově požadavku na proměnu zápisu historie 

a modifikaci žánru kroniky a románu, se u Stendhala historie, kronika a román sbíhají v jedno? 

Stendhal se tomuto reformnímu požadavku přibližuje. Nikoli pouze podtitul díla Kronika roku 

1830, ale taktéž vykreslení společenské situace, její doby a jejích zvyků (čili se zde jedná o 

historizaci přítomnosti) nám dokládá jisté sloučení žánrů.74 K těmto rysům lze navíc připočíst 

jisté analogie s románem realistického střihu, zejména co se týče spektra popisovaných 

charakterů, kteří nenáleží jen k privilegované společnosti, ale jsou součástí celého národa, a 

nakonec i to, že příběh Juliána byl inspirován skutečnou událostí ze života jistého Antoina 

Bertheta. Román je tak vskutku moderní formou historie a na rozdíl od „klasických“ kronik 

(časosběr) nám Stendhal v Červeném představuje romantický příběh zasazený do jinak 

realistického prostředí,75a tak se historie, kronika a román u Stendhala sbíhají a vytvářejí 

půdorys jeho románové tvorby. Román s podnázvem kronika, vypracovaný v podobě, jakou si 

žádal Dumas, a kterou naplnil Scott, se tak objevuje i u Stendhala, i když nese zároveň 

specifické znaky psychologického románu. „Stendhal historik není jen tam, kde bychom ho 

 
72 MAZZONI, Guido. Theory of the Novel. Cambridge-Massachusetts: Harvard University Press, 2017, s. 205. 
73 Milostná tematika není samozřejmě upozaděna natolik, aby měla v díle jen marginální roli. Měla by však být 

kladena naroveň vykreslení mravů a vlastností hrdinů. Román se podle paní de Staël nemá nadále vztahovat 

pouze k lásce, ale širšímu spektru vztahů a vazeb, kde má láska taktéž své pevné místo. Více: Ibid., s. 215-216. 
74 MARIETTE, Cathrine. Pour Stendhal, quelle historie? Recherches & Travaux. [online]. 1. Grenoble: 

Université Grenoble Alpes, 2017, roč. 90, s. 6-8. [cit. 18.05.2020].  Dostupné online: 

https://journals.openedition.org/recherchestravaux/917#tocto1n5  
75 BOURDENET, Xavier. Le Rouge et le Noir en 1830: « Billet gagnant », roman monstre. Lectures de 

Stendhal. [online]. 1. Rennes: PU de Rennes, 2013, s. 12. [cit. 18.05.2020]. Dostupné z: http://www.pur-

editions.fr/couvertures/1385371999_doc.pdf 

https://journals.openedition.org/recherchestravaux/917#tocto1n5
http://www.pur-editions.fr/couvertures/1385371999_doc.pdf
http://www.pur-editions.fr/couvertures/1385371999_doc.pdf
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možná čekali, ale je odpoután, na okraji, na pokraji ostatních žánrů. Je bezpochyby nutné 

hledat „Stendhala historika“ i jinde než v jeho biografiích o Napoleonovi...“.76  

Když jsme si, byť jen schematicky, vyjasnili pojetí kroniky jako historického románu 

v první polovině 19. století, můžeme nyní přistoupit k otázce její pravdivosti. Fyzická 

přítomnost u děje je jen jedním z aspektů, jež opravňují Stendhala coby očitého svědka 

k sepsání kroniky, ať už se jedná o kroniku či chceme-li biografii Napoleonovy vlády (jíž 

z důvodu obsáhlosti věnuji samostatnou kapitolu), nebo kroniku revolučního roku 1830. 

Samotné „oprávnění“ k vytvoření historického díla a předsevzetí „pravdivosti“ ovšem ani 

zdaleka nezaručuje, že bude odrážet skutečnost jako „zrcadlo“,77 jelikož historický román 

(nakonec i historie sama) má tendenci sklouzávat k dobovým výkladům a stejně jako zrcadlo 

odráží jen skutečnost, jejíž zobrazení závisí na úhlu odrazu, perspektivě, nasvícení atp. Podle 

Bourdeneta je však teorie „románu-zrcadla“ značně přeceňována, a román bychom tedy neměli 

brát jako úplný, „věrný“ odraz skutečnosti, jelikož je kromě jiného značně zpolitizovaný.78 

Stendhalova teorie „zrcadla“ se sice zakládá na pozorování světa kolem,79 avšak „jeho 

románový svět není nikdy jen prostou reprodukcí skutečnosti. A stejně tak platí, že Stendhal 

nechce nikdy potlačit pravdu ve prospěch románovosti ani zrušit mezi nimi rozdíly nastolením 

jakési románové pravdy“.80 Stendhal má tak před sebou dilema, v němž nakonec vítězí strach 

z toho nebýt čten. Jeho obavou je, že by za předpokladu přehnaného vykreslování pravdy na 

úkor románovosti nemusel být úplně srozumitelný, a mohl by být dokonce i nudný.81 V tomto 

ohledu si Stendhal myslí, že je nutné text zušlechťovat (čímž má na mysli fabulaci), což se 

negativně odraží na pravdivosti díla. 82  

Avšak Stendhalovy fabulace nepadly na úrodnou půdu. Podle většiny dobových ohlasů 

nebyl příběh Juliána Sorela věrohodný (neboli vraisemblable),83 a ještě méně to platí o jeho 

 
76 Op. cit. MARIETTE, C. Pour Stendhal, quelle historie?, s. 7. « Stendhal historien n’est pas seulement là où on 

l’attendait peut-être mais décentré, aux marges, aux bords d’autres genres. Il faut donc sans doute aussi chercher 

« Stendhal historien » ailleurs que dans ses biographies sur Napoléon... » 
77 Narážíme zde na Stendhalovu koncepci „románu-zrcadla“, která by se dala definovat jako proces, v němž se 

autor zbavuje strachu z případné amorality vyvolané vykreslením skutečnosti – reality – bez příkras. 
78 Op. cit. BOURDENET, X., s. 15. 
79 Op. cit. MAZZONI, G., s. 196. 
80  KATAOKA, Daisuke. Stendhal et l‘expérience du miroir. MLN. [online]. 1. Baltimore: Johns Hopkins 

University Press, 2018, roč. 133, č. 4, s. 949. [cit. 18.02.2020].  Dostupné z: 

https://muse.jhu.edu/article/707622/pdf. « Son monde romanesque n’est jamais une reproduction de la réalité 

telle qu’elle est. Il est également certain que Stendhal ne veut jamais réduire le vrai au romanesque, ni dissoudre 

la tension entre les deux par une sorte de vérité romanesque. » 
81 Ibid., s. 946. 
82 Ibid., s. 947. 
83 Fabulaci vedoucí k nevěrohodnosti dnes zajisté nepovažujeme za tvůrčí vadu. Pohledem klasicistní kritiky, 

kladoucí důraz na iluzívnost, je však tento postup razantně odsuzován, poněvadž překračuje literárně-estetické 

https://muse.jhu.edu/article/707622/pdf
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vytoužené romantické lásce Mathildě, kterou doboví kritici považovali za „osobnost 

nevěrohodnou, což je v rozporu s poetickou volbou kroniky a „zrcadlem“ tehdejší 

společnosti“.84  Celé dílo bylo zkrátka zasypáno vlnou kritiky, co do obsahu i do 

charakterového vykreslení postav. Toto až zatvrzelé odmítnutí Stendhalova díla však může 

zavánět demagogickou předpojatostí soudobých kritiků. Romantismus je vskutku směr, který 

v celé své šíři potvrzuje nezávislost autora. Stendhal se drží této premisy; vytváří romantický 

charakter v době, kdy lidé jako Napoleon inspirovali mladé lidi vizí uskutečnitelnosti snů. 

Tento charakter romantického hrdiny poté Stendhal vsazuje do realistického prostředí 

každodennosti, kde charakter vyrůstá, buduje si názory, prostupuje dobovou společností, a 

nakonec hrdinsky padá, to vše s notnou dávkou zcela nezávislé imaginace autora. Odmítnutí 

díla jen značí, že tehdejší čtenáři „přistupovali k Červenému a černému s estetickými kritérii, 

která jsou ještě svým způsobem klasicistní, kde vítězí jednota, srozumitelnost, věrohodnost, 

psychologická motivace jednání...“.85 Na druhou stranu k věrohodnosti hlavního hrdiny a 

zároveň jeho etickému odsouzení jakožto člověka přispívá i skutečnost, že osoba Juliána je 

založena na již zmíněném Berthetovu případu, který šokoval tehdejší společnost, a tudíž ani 

konzervativní názory tehdejších kritiků přiklánějící se ke klasicistní estetice „bienséance“86 

nepochybně nepřispěly Stendhalovi k dobrému přijetí díla.87 

  V této kapitole jsme představili, jak Stendhalův styl vychází z vývoje stírání rozdílu 

mezi kronikou, románem a historií. Román je spíš prostředkem, jak učinit historii 

srozumitelnější a populárnější, jelikož díky své struktuře disponuje lepšími nástroji, jak 

vystihnout logiku a detaily, a hlavně popsat Stendhalovi blízký dobový kontext. Scott je v tomto 

průlomový a Stendhal věrně následuje jeho odkazu. Román a historie tudíž splývají, a jak 

vidíme u Stendhala, historie je pro něj „odvětvím literatury“, která se musí vztahovat k pravdě 

a zahrnout do sebe veškerou logiku a konkrétnost, bez níž by tato pravda nebyla přítomná a 

zobrazitelná.88 Nicméně i přes zcela očividnou Stendhalovu snahu „referovat pravdivě“, 

proklamovanou skrze teorii „zrcadla“, u něj vidíme náznaky fabulace, imaginace či, jak by řekl 

 
konvence. My ho však z dnešního hlediska můžeme považovat nanejvýš za zastřenou, nejednoznačnou (a tedy 

znakově specifickou) referenci k pravdě či skutečnosti. 
84 Op. cit. BOURDENET, X., s. 23. « ...un personnage in-vraisemblable, qui entre alors en contradiction avec le 

choix poétique de la chronique et du « miroir » de la société du moment. » 
85 Ibid., s. 26. « Mais ces reproches adressés à Stendhal montrent aussi, et peut-être surtout, que les lecteurs 

contemporains ont abordé Le Rouge avec des critères esthétiques qui sont encore ceux d’un certain classicisme, 

où priment l’unité, la clarté, la vraisemblance, la motivation psychologique des actions... » 
86 Klasicistní pravidlo snažící se činy protagonistů nešokovat čtenáře či diváka. 
87 Dobové kritiky častovaly postavu Juliána Sorela příměrem „monstrum“. Více: Ibid., 19. 
88 RANNAUD, Gérald. Stendhal et la tentation de l’histoire. Romantisme. Revue du dix-neuvième siècle 

[online]. 1. Paris: CDU-SEDES, 2000, č. 107, s. 17. [cit. 18.05.2020]. Dostupné z: 

https://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_2000_num_30_107_886 

https://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_2000_num_30_107_886
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sám Stendhal „zušlechťování“ textu, které se věrnému zobrazení skutečnosti vzdalují, neboť 

autor chce být čten a nechce „nudit“. Navíc autor disponuje od romantismu stále 

„samozřejmější“ tvůrčí svobodou, která mu umožňuje pracovat s textem po svém. Nemůžeme 

tudíž dát zcela jednoznačnou odpověď na otázku předznamenanou v této kapitole a říct, že by 

Stendhalova Kronika roku 1830 jako nově vytvořený románový žánr odrážela skutečnost 

naprosto pravdivě, podle tehdejších kritiků nebyla ostatně ani zcela věrohodná. Co se týče 

Mathildy či Juliána, jejich příběh s přihlédnutím k jejich společenskému postavení opravdu 

není příliš pravděpodobný. To však neplatí pro sociálněpolitický kontext a Juliánův charakter, 

který je více než pravdivý jak svým dobovým smýšlením a psychologickou motivací, tak svou 

skutečnou předlohou v postavě Antoina Bertheta. Stendhal se i přes snahu zachytit současné 

dění pravdivě a věrohodně uchyluje k imaginaci a vidíme, jak moc se „nepřestal zmítat na 

pomezí fikční románové kompozice a hledáním pravdivosti.“89 Avšak hledání pravdivosti se u 

Stendhala neomezilo jen na fikční román, a jak uvidíme, trápilo autora i v jeho autobiografické 

práci.    

3.2  Autobiografie a pravdivost žánru 

Jak jsme již předznamenali v předchozí kapitole, žánr kroniky a biografie by měly být psané 

lidmi přítomnými popisovaným událostem. V případě autobiografie tomu dokonce tak být musí 

a jako předchozí dva žánry by se měla, coby útvar zachycující osudy jisté osobnosti, taktéž 

vztahovat k pravdě.90 Nevyhneme se ovšem jistým úskalím plynoucím z charakteru onoho 

žánru, hlavně obtíži, jak vymezit jeho pravdivost, v naprosté většině případů podléhá totiž 

subjektivnímu vidění pravdy. Neboť psát vlastní historii může být nanejvýš zaujatou činností, 

nemluvě o deformaci vlastní paměti, která jisté životní události, zejména ty nejemotivnější, 

vědomě či nevědomě zkresluje (problém selektivní paměti, vytěsnění atp.). Je proto otázkou, 

jak Stendhal s žánrem autobiografie (jde-li skutečně o autobiografii) zachází, resp. jakým 

způsobem v ní zápolí s problémem „pravdivosti“. 

 Již samotná předpona „auto“ v sobě zahrnuje subjektivní vidění popisovaných událostí; 

proto je důležité definovat vztah autora, vypravěče a hlavní popisované osobnosti v 

 
89 Op. cit. KATAOKA, D., s. 956. « Stendhal, même après être devenu l'auteur d'une œuvre restée inscrite dans 

l'histoire de la littérature mondiale, n'a cessé de vivre la tension entre la construction de la fiction romanesque et 

la recherche de la vérité. »    
90 Byť není autobiografie historickým žánrem, „očekáváme, že autobiografie bude pravdivá a většinou její 

pravdivost sami neověřujeme“. Srov. SOUKUPOVÁ, Klára. (Re)Konstrukce subjektivity a času v žánru 

autobiografie. [online]. Praha, 2012, s. 56. Diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 

Ústav české literatury a komparatistiky. Vedoucí práce doc. PhDr. Tomáš Kubíček, PhD. [cit. 29.3.2020]. 

Dostupné online: 

https://www.academia.edu/1240248/_Re_Konstrukce_subjektivity_a_%C4%8Dasu_v_autobiografii_Re_Constr

uction_of_the_Subjectivity_and_Time_in_the_Autobiography 

https://www.academia.edu/1240248/_Re_Konstrukce_subjektivity_a_%C4%8Dasu_v_autobiografii_Re_Construction_of_the_Subjectivity_and_Time_in_the_Autobiography
https://www.academia.edu/1240248/_Re_Konstrukce_subjektivity_a_%C4%8Dasu_v_autobiografii_Re_Construction_of_the_Subjectivity_and_Time_in_the_Autobiography
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autobiografii. Tento vztah již charakterizoval Phillipe Lejeune v díle Le pacte 

autobiographique (Autobiografické ujednání) z roku 1975, v němž Lejeune přisuzuje zcela 

zásadní význam vlastnímu jménu, které definuje a zároveň odlišuje autobiografii od jiných 

žánrů: „Autobiografie (vypravování o životě autora) předpokládá, že zde bude shoda jména 

mezi autorem (takové jméno, jaké figuruje na přebale), vypravěčem a osobou, o níž se 

pojednává.“91 Bez shody identity mezi těmito třemi subjekty nemůžeme podle Lejeuna vůbec 

mluvit o autobiografii, jelikož je tím narušeno tzv. autobiografické ujednání mezi autorem a 

čtenářem.92 Autor by musel buďto nazvat dílo jako „můj životopis“ nebo „autobiografie“, anebo 

čtenáře, ať již zřejmými či subtilnějšími prvky, ujistit, že autor je osobou vypravující a zároveň 

popisovanou.93 Nic z toho ovšem Stendhal explicitně nečiní. Titul knihy nese jen příslib 

vyprávění o jistém Henrym Brulardovi, o kterém není řádně specifikováno, s jedinou 

výjimkou,94 že se jedná o pseudonym Henriho Beyla. I tak Lejeune považuje Život Henryho 

Brularda za „kamuflovanou“ autobiografii, a nikoli román v první osobě. 95   

 Stendhal si stejně jako Lejeune správně uvědomuje, že musí existovat rozdíl mezi 

autobiografií a románem. Každopádně v případě, kdy již máme vytvořený román založený na 

vlastních zkušenostech,96 je velmi složité vystříhat se při psaní autobiografie smíšení žánrů, o 

což se Stendhal snaží tak, že se vyvarovává přílišným detailům a že se pokud možno vzdaluje 

imaginaci typické pro román.97 V mnoha ohledech totiž Život Henryho Brularda připomíná 

román Červený a černý. Vysvětlení, proč tomu tak je, by se dal vyvodit ze studie založené na 

poznatcích publikovaných v The American Journal of Psychology, podle nichž subjekty tvořící 

vlastní fiktivní příběh mají tendenci k implementaci charakteristik fiktivních hrdinů do 

vlastních autobiografických popisů.98 Vše nasvědčuje tomu, že podobné procesy platí i pro 

 
91 LEJEUNE, Philippe. Le pacte autobiographique. Paris: Éditions du Seuil, 1975, s. 23-24. « L’autobiographie 

(le récit racontant la vie de l’auteur) suppose qu’il y ait identité de nom entre l’auteur (tel qu’il figure, par son 

nom, sur la couverture), le narrateur du récit et le personnage dont on parle. »  
92 Ibid., s. 26. 
93 Ibid., s. 27. 
94 Jedná se o případ, kde Lejeune poukazuje, že „rodné jméno představuje „B.“ (které se bez rozdílu může 

vztahovat k Beylovi či Brulardovi), ale stejně tak jednoduše i k Beylovi, což značí autobiografii (s. 60, 76, 376), 

nebo S. (Stendhal, s. 247), které odkazuje k tomu samému“. Uvedená citace převzata z LEJEUNE, P., op. cit., s. 

32. « Le reste du temps, le nom de famille est représenté par « B. » (qui peut s’appliquer indifféremment à Beyle 

ou à Brulard) mais aussi tout simplement par Beyle, ce qui signe l’autobiographie (p. 60, 76, 376) ou par S. 

(Stendhal, p. 247), ce qui revient au même. » 
95 Ibid., s. 32. 
96 Když Stendhal začal pracovat na své autobiografii, měl již hotovou románovou výstavbu s protagonisty a 

jejich zázemím, jelikož román Červený a černý psal s velkým přispěním vlastních zážitků. Srov. CHANTREAU, 

Alain. La « Vie de Henry Brulard » : Du roman à l’autobiographie. Revue d’Histoire littéraire de la France. 

Stendhal. 1. Paris: Armand Colin, 1984, roč. 84, č. 2, s. 207. 
97 DIDIER, Béatrice. Roman et autobiographie chez Stendhal. Revue d’Histoire littéraire de la France. Stendhal. 

1. Paris: Armand Colin, 1984, roč. 84, č. 2, s. 226-227. 
98 BERSTEIN, M. Daniel, LOFTUS, F. Elizabeth, NOURKOVA, Veronika.  Biography becomes autobiography: 

Distorting the subjective past. The American Journal of Psychology. [online]. 1. Champaign: University of 
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Stendhala, který si navíc dobře uvědomoval, že jeho osobní vzpomínky mohou být značně 

zkreslené, jelikož si naše paměť v případě nejemotivnějších zážitků nedokáže přesně vybavit, 

co se s odstupem času odehrálo,99 a právě z tohoto důvodu Stendhal zastává názor, že oba žánry 

od sebe odlišuje právě míra fabulace. Být v autobiografii pravdivý pro Stendhala znamená 

vyhnout se fabulaci, která zaplňuje bílá místa v autobiografických románech, jako je Červený 

a Černý. Nechce čtenáře mást. Avšak Stendhal nechápe rozdíly mezi těmito žánry výlučně na 

základě pouhé formy, ale taktéž s oporou v teorii řečových jednání (funkcí), které si blíže 

představíme s odvoláním na kritičku Elizabeth W. Brussovou, kterou Kelly Gervais hojně cituje 

ve své práci La vérité sur la lecture autobiographique.100 

 Jak jsme se již krátce zmínili, autentický a pravdivý „autobiografický diskurz je 

definován především řečovými funkcemi, a nikoli jeho formami. V zásadě panuje obecná shoda 

na tom, že neexistuje žádný vnitřní101 rozdíl mezi autobiografií a textem fiktivním.“102 Řečové 

jednání tu musíme chápat tudíž jako vnější rozdíl, jelikož se vztahuje obecněji ke komunikaci 

mezi čtenářem a autorem, zatímco formu jako rozdíl vnitřní, vztahující se k textu samotnému. 

K podobnému závěru dochází i Lejeune, když tvrdí, že „všechny postupy, které autobiografie 

užívá, aby nás přesvědčila o autentičnosti vyprávění může román napodobit a často také tak 

činil“,103 a proto žádný zásadní vnitřní rozdíl v rovině textu nespatřuje.  

 Jedním ze zásadních, ovšem „vnějších“ rozdílů je „autobiografické ujednání“, které se 

projevuje potvrzením identity „autor-vypravěč-protagonista“ ve vztahu k čtenáři. Autor tím 

nastavuje mantinely upřímnosti.  

 Dalším vnějším rozdílem mezi autobiografií a autobiografickým románem je právě 

autorova deklarovaná upřímnost ke čtenáři, která, jak uvidíme, vede k pravdivosti. Podle 

Gervaisové je pravdivost autora čistě vnější a konvenční kvalitou na ilokuční úrovni mezi 

autorem a čtenářem.104 Úkolem autora je přesvědčit čtenáře, že říká pravdu, a naopak úkolem 

 
Illinois Press, 2004, roč. 117, č. 1. s. 68. [cit. 05.04.2020]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/8642265_Biography_Becomes_Autobiography_Distorting_the_Subjec

tive_past 
99 Op. cit. SOUKUPOVÁ, K., s. 63-64. 
100 GERVAIS, Kelly. La vérité sur la lecture autobiographique. Dalhousie French Studies. [online]. 1. Halifax: 

Dalhousie University, 1994, roč. 28, s. 160. [cit. 09.06.2020]. Dostupné z: https://www-jstor-

org.ezproxy.is.cuni.cz/stable/pdf/40836819.pdf?refreqid=excelsior%3A0dd57dc3e35588d0201fe9ed3d7e9e5f 
101 Textově imanentní, resp. formální. 
102 Ibid., s. 160. « Le discours autobiographique est defini surtout par les fonctions du langage et non par les 

formes. L'on est d'accord en général pour constater qu'il n'y a aucune différence interne entre un texte 

autobiographique et un texte fictif. » 
103 Op. cit. LEJEUNE, P. Le pacte autobiographique, s. 26. « Tous les procédés que l’autobiographie emploie 

pour nous convaincre de l’authenticité de son récit, le roman peut les imiter, et les a souvent imités. » 
104 Ilokuční řečové jednání se nevztahuje k textu samotnému, ale k jeho pragmatické výpovědní hodnotě sledující 

určitý záměr. Záměrem autora v tomto případě má být přesvědčit čtenáře svou upřímností o autenticitě výpovědi.  

https://www.researchgate.net/publication/8642265_Biography_Becomes_Autobiography_Distorting_the_Subjective_past
https://www.researchgate.net/publication/8642265_Biography_Becomes_Autobiography_Distorting_the_Subjective_past
https://www-jstor-org.ezproxy.is.cuni.cz/stable/pdf/40836819.pdf?refreqid=excelsior%3A0dd57dc3e35588d0201fe9ed3d7e9e5f
https://www-jstor-org.ezproxy.is.cuni.cz/stable/pdf/40836819.pdf?refreqid=excelsior%3A0dd57dc3e35588d0201fe9ed3d7e9e5f
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čtenáře, nebo spíš jeho dobrou vůlí je tuto pravdu přijmout a ocenit.105 Teorie ilokučního 

řečového jednání přivedly Philippa Lejeuna v jeho další pracích (Signes de Vie, Pour 

l’autobiographie)106 k rozvinutí teorie o pravdivé autobiografii nad rámec přihlášení se autora 

k osobě popisované. Je tedy nutné apelovat na autorovu upřímnost ke čtenáři zcela v souladu 

s ilokuční rovinou řečového jednání mezi těmito dvěma subjekty, neboť jak píše Lejeune, 

„autobiograf není ten, kdo říká pravdu o svém životě, je to někdo, kdo říká, že říká pravdu o 

svém životě“.107 A je to právě ne/upřímnost autora, která přirozeně vede i k pravdivosti či 

nepravdivosti autobiografie. 

 Jak se tedy Stendhal v Životě Henryho Brularda potýká s koncepcí „upřímnosti autora“ 

vůči čtenáři, potažmo i vůči sobě samému? Autobiografie je, jak jsme si již několikrát 

poznamenali výsostně subjektivní žánr podléhající deformacím a absencí vzpomínek, 

nezapomínejme ani na skutečnost, že autobiograf „není nevinný, ve smyslu čisté nezaujatosti 

k sobě samému“.108 Vzhledem k výše zmíněným svízelům se dá jen s velkými obtížemi určit 

jeho pravdivost, jelikož v některých případech ani autor sám nezná pravdu, byť může být 

přesvědčen, že ji říká. Musíme proto spoléhat na autorovu upřímnost, protože pravdivý 

„autobiograf“ je jen ten, který je upřímný, a čtenáři nezbývá než mu věřit a ocenit jeho 

„pravdu“. Není snad u Stendhala touha, že si za své dílo dobude uznání, hlavní motivací a 

zároveň výzvou pokračovat v práci? „Potíž už není v tom, nalézt a říct pravdu, ale najít někoho, 

kdo ji přečte. Možná že mě radost z objevů a posouzení nebo ocenění, která budou následovat, 

přesvědčí k tomu, abych pokračoval; představa, že budu čten, se však bortí čím dál tím víc.“109 

Kromě jisté skeptičnosti autora nad jeho budoucím literárním údělem je v úryvku jaksi 

mimoděk zahrnuto i ujištění, že říkat pravdu je takřka samozřejmostí. Může se však jednat o 

úklad autora nás zmást svými ujištěními. Avšak skutečné autorovy záměry nikdy s jistotou 

nepoznáme, a musíme proto v zásadě spoléhat „jen“ na jeho upřímnost.  

 
105 Op. cit. GERVAIS, K., s. 161-163. 
106 V zmíněných pracích autor používá termíny jako „pravdivostní ujednání“ (pacte de vérité) nebo „závazek 

upřímnosti“ (engagement de sincérité). Nemůžeme ovšem popřít, že by podmínka „upřímnosti autora ke čtenáři“ 

nebyla implicitně přítomna i v Autobiografickém ujednání z roku 1975. Více VETTIER, Chloé. Postérité du 

Pacte autobiographique. [online]. Paris: Honoré Champion, 05.2019, 05.2019 [cit. 09.06.2020]. Acta fabula, 

roč. 20, č. 5. Dostupné z: https://www.fabula.org/revue/document12151.php#bodyftn44 
107 LEJEUNE, Philippe. Les Brouillons de soi. Paris: Éditions du Seuil, 1998, s. 125. « Un autobiographe ce 

n’est pas quelqu’un qui dit la vérité sur sa vie, c’est quelqu’un qui dit qu’il dit la vérité sur sa vie. » 
108GUSDORF, Georges. Les Ecritures du moi. Paris: Editions Odile Jacob, 1991, s. 14. Citace převzata z 

VETTIER, CH., op. cit. « ...n'est pas innocent, en état de pure impartialité à l'égard de lui-même » 
109Op. cit. STENDHAL. La Vie de Henry Brulard, Tome 2, s. 39. « La difficulté n'est plus de trouver et de dire la 

vérité, mais de trouver qui la lise. Peut-être le plaisir des découvertes et des jugements ou appréciations, qui la 

suivent, me déterminera-t-il à continuer; l'idée d'être lu s'évanouit de plus en plus. » 

https://www.fabula.org/revue/document12151.php#bodyftn44
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 Na otázku Stendhalovy upřímnosti se dá každopádně podívat i jiným způsobem. Je 

docela možné, že Stendhalovým primárním cílem nebylo vyprávět svůj život čtenáři, ale 

shrnout svůj život sám sobě; nebýt tak upřímný ke čtenáři, ale sám k sobě. Nalézt skrze toto 

mentální cvičení pravdu a zjistit tak, kým autor skutečně byl, neboť i tato sebepoznávací funkce 

(jakási auto-anamnéza) bývá považována za hlavní smysl autobiografie.110 Stendhal (pokud 

budeme považovat Brularda za Beyla) se v autobiografii několikrát sám sebe ptá, kým je. Není 

právě touha zjistit, kým autor skutečně je, důvodem být co možná nejupřímnější, nic nezamlčet, 

nefabulovat a říct holou pravdu? Nedokáže jedině tak autor nalézt pravdu sám o sobě? A pokud 

jde o autorovo porušení „autobiografického ujednání autorství“ a užití titulu Život Henryho 

Brularda, můžeme je interpretovat tak, že tento postup je nanejvýš praktický k nalezení pravdy 

o sobě samém. Autor teoreticky zachovává distanci od popisu sebe sama, tak aby byl co možná 

nejméně zaujatý. Zároveň se v případě, že někdo bude číst jeho zpověď, mohl odvolat na 

skutečnost, že v názvu stojí Život Henryho Brularda, a nikoliv Beyla. Vykreslení Brulardova 

charakteru je, jak jsme ukázali v podkapitole 1.2, nanejvýš intimní a vysvítá z něj, že autor při 

popisování sebe sama zakouší jistý ostych: „Kým jsem byl, kým jsem, říct to, byl bych popravdě 

dosti v rozpacích.“111 Má-li být autor upřímný, pociťuje možná potřebu chránit se a svou 

identitu alespoň na oko „skrýt“, byť veskrze paradoxně užívá „pseudonyumu“ (resp. 

„heteronymu“), který pro jen trochu pozorného čtenáře romanticky plamennou sensibilitu 

odhaluje více než okatě (Brulard – je odvozeno od slovesa brûler – žhnout, pálit, ale i spalovat 

ve smyslu lásky). 

 Na základě výše zmíněných dílčích postřehů dospíváme k přesvědčení, že se Stendhal 

snaží být co možná nejupřímnější. Chápe rozdíly mezi autobiografií a románem na základě 

vnějších charakteristik upřímnosti autora ke čtenáři přesahující rovinu textu. Dále jak zmínila 

Beatrice Didierová, Stendhal v autobiografii odmítá fabulaci a v mnohých případech, kde si 

není jist, ponechává bílá („prázdná“) místa, jelikož nechce čtenáře mást. K otázce Stendhalovy 

upřímnosti, kterou na základě zmíněných teorií Brussové a Lejeuna můžeme považovat za 

totožnou s otázkou pravdivosti, se dá proto konstatovat, že autor naplňuje svojí snahou o 

upřímnost požadavky žánru autobiografie, a zároveň tak splňuje všechna kritéria nutná k tomu, 

abychom ho označili za pravdivého.  

 
110 Op. cit. LEJEUNE. P. Le pacte autobiographique, s. 19. 
111 Op. cit. STENDHAL. La Vie de Henry Brulard, Tome 1, s. 3. « Qu'ai-je été, que suis-je, en vérité je serais 

bien embarrassé de le dire » 
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4 Román a společnost počátku 19. století u Stendhala  

4.1 Společnost ve víru změn  

Nelze dosti dobře popsat způsob, jakým Stendhal nahlížel na Napoleona, aniž bychom se 

alespoň trochu nevžili do vnímání tehdejšího občana a nepopsali dobu, v jaké žil tehdejší 

měšťan, šlechtic či klerik. Dovolme si v této kapitole menší exkurz do historie, abychom si lépe 

přiblížili Stendhalovy záměry a prostředí, jímž byl obklopen, jelikož i přes jistou formu 

neskrývané adorace Stendhalových hrdinů vůči Napoleonovi se tyto pocity nejlépe projeví 

v kontrastu mezi dvěma epochami, respektive jejími hlavními aktéry, kteří představují jejich 

hlavní myšlenkovou sílu. V tomto případě mezi obdobím bourbonské Restaurace spřažené 

s mocí kněžskou, znovu ujímající se svých pozic, a rostoucím vlivem buržoazie na jedné straně, 

a jejím pravým opakem reprezentovaným prvním císařstvím na straně druhé. 

 Zcela zásadní rozdíly tkví ve společenských změnách, které jsou po období 

napoleonských represí o to viditelnější, že režim byl svou podstatou direktivní. Éra po jeho 

pádu souvisí s rozvojem techniky, venkovské industrializace, rostoucím vlivem buržoazie, 

vznikem dělnické třídy na úkor manufakturní výroby a pokrokem ve vědě a medicíně.112 

Společenské změny vyvolané výše zmíněným rozvojem doprovází pokrok v oblasti lidských 

práv, který nastartovala Revoluce roku 1789 a Napoleonův občanský zákoník. Nová společnost 

ovšem pro jedince nese i nové výzvy. Po dlouhých válkách decimujících obyvatelstvo po 

tisících nastupuje období relativního klidu na evropské politické scéně, avšak mladá generace, 

kde jedinec hraje ústřední roli, se opětovně navrací k revoluci jako formě odporu. Mladíci, kteří 

se narodili na přelomu století a v době bitvy u Waterloo je jim 15-17 let (17 let je ostatně v době, 

kdy se nachází u Waterloo, i Fabriziovi), se stávají její hlavní vůdčí silou. Vzniká romantická 

generace kritizující konformismus, prospěchářství a společenské poměry, kde o místo ve vedení 

soupeří liberálové s konzervativci podporovanými stranou ultramontánní, která bude napříště 

potírat revoluční společenské změny s cílem ujařmit francouzský klérus pod patronátem 

papeže.113 Právě Alfred de Musset popsal ve své Zpovědi dítěte svého věku celou tuto 

„horečnatou, mdlou a nervózní generaci“ mající Bonaparta za svůj vzor.114 Tyto děti 

přirovnával ke „kapkám vřelé krve, která zaplavila zemi; narodili se v lůně války a pro válku. 

Patnáct let snily o sněhu v Moskvě a slunci pyramid... V hlavách měli celý svět [...] všechno to 

bylo prázdné...“115 Musset tu psal o mladých lidech, jejichž otcové byli u něčeho významného, 

 
112 FERRO, Marc. Dějiny Francie. Praha: Lidové noviny, 2009, s. 201. 
113 GIRARD, René. Lež romantismu, a pravda románu. Praha: Československý spisovatel, 1968, s. 108-109.  
114 MUSSET, Alfred de. Zpověď dítěte svého věku. Přeložila MELANOVÁ, Dana. Praha: Odeon, 2015, s. 8. 
115 Ibid., s. 10.  
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zatímco je samotné nečeká zhola nic... Tito mladíci se najednou ocitli ve společenském vakuu 

a nevidí cesty, kudy z něho ven. Hlásají proto nutnost radikální revoluce, byť si nejsou jisti, 

jakým směrem by se měla ubírat.   

Výše zmíněné spory odrážejí ještě hlubší proměny uvnitř společnosti, v níž se šlechta 

s buržoazií proměňují, a neméně tak i způsob, jakým na sebe oba tábory nahlížejí. V 

porevolučních letech se představitelé církve „stali řadovými občany a majetek církve stejně 

jako majetek šlechty podléhal obecně platným zákonům. To vážně zhoršilo postavení obou 

stavů“.116 Šlechta si drží poslední vratké pozice ve společnosti, a zbavená většiny svých 

privilegií a poučená z let revolučního teroru si podle Girarda od buržoazie vypůjčuje a posléze 

napodobuje jejich morálku. Ze šlechty se stává „nejdůstojnější a nejctnostnější“ třída z celého 

národa.117 Šlechtic restaurace je mnohdy „mrzutý“, „vydělává peníze“, „šetří“, a Girard 

dodává, že toto počínání je vesměs účelové. „Aristokracie chce dokázat druhým [buržoazii], že 

si svá privilegia „zasluhuje“ a proto si vypůjčuje svou morálku od třídy, která jí tato privilegia 

upírá“.118 Tím, že se obě třídy „mravně“ přibližují, se podle Girarda dostávají do tzv. „vnitřního 

prostřednictví“119 neboli procesu, kdy je prostředník, skrze kterého nahlížíme na vytoužený 

objekt (dobré společenské postavení), subjektu natolik blízko ve svém –  ať již finančním či 

hierarchickém –  postavení, že „prostřednictví přináší s sebou „závist, žárlivost a bezmocnou 

nenávist“.“120 Nutno podotknout, že se šlechta s buržoazií v rolích prostředníka a subjektu 

pravidelně střídá, jelikož i  „vysoká buržoazie se cítila zklamána ve svých nadějích na povýšení 

mezi šlechtu“.121 Funguje tak jako jakýsi protipól snah šlechty. Společnost se po roce 1815 

otevírá mladým „selfmademenům, chcete-li buržoazním povýšencům, kteří uchovávají 

aristokratické vzory, napodobují je, i když se na ně šlechta dívá svrchu“.122 Buržoazie se hlásí 

o své pozice, a jejím prostředníkem v dosažení těchto cílů je liberální strana. Nicméně tato 

strana již dávno zapomněla, co je jejím cílem.123 Má totiž podhoubí právě v rostoucí „naduté“ 

 
116 Op. cit. FERRO, M., s. 198-199. 
117 Op. cit. GIRARD, R., s. 106. 
118 Ibid., s. 106. 
119 Jedná se o trojčlenou soustavu, v níž figuruje subjekt (osoba č.1), prostředník (osoba č.2) a objekt (předmět 

touhy). Neboli proces, během něhož si subjekt vypůjčuje touhy a vášně (ty jsou v tomto případě objektem) od 

tzv. prostředníků. Skrze ně je i nahlíží. Vnitřní prostřednictví má tendence ke konfliktu, zatímco to vnější 

k pouhé nápodobě. Více: Ibid., s. 9-17. 
120 Ibid., s. 104. 
121 Op. cit. FERRO, M., s. 199. 
122 Ibid., s. 199. 
123 Vzhledem k poněkud marxistické orientaci Maurice Agulhona, bychom měli brát odsouzení buržoazie 

v některých jeho výrocích s rezervou, včetně zmíněného článku. Avšak problém, na který naráží, nám může 

osvětlit situaci, která hýbala tehdejší společností, i když ji později marxistická kritika využila pro své vlastní 

účely. Více v AGULHON, Maurice. 1830 dans l’histoire de XIXe siècle français. Romantisme: Revue du dix-

neuvième siècle. 1830. 1. Paris: CDU-SEDES, 1980, roč. 80, č. 28-29, s. 23.  
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buržoazii, která se chce vyrovnat šlechtě. Vzhledem k tomu, že majetek a výsostné postavení 

již není výlučně v rukou kléru a šlechty, marnivost buržoazie a aristokracie nezná hranic.  Podle 

Ferra měl tento proces za následek „bitvu o sociální rovnost, jejímž hnacím motorem [...] je 

závist“. 124 

  Situace se nemění ani po Červencové revoluci roku 1830, kdy Ludvík-Filip ve své snaze 

vyhovět všem nedokáže vyhovět nikomu, a to ani přes liberální konstituční změny. V konečném 

důsledku nedokáže lidem nic nového nabídnout. Přirozeně tak v této době vítězí třída, jejíž vliv 

už delší dobu exponenciálně roste a která po červenci roku 1830 může ze svého sociálního 

postavení vytěžit nejvíce, – buržoazie.125 „Držící se zlaté střední cesty, buržoazie zastínila 

šlechtu a vnutila společnosti podprůměrný oportunismus a svou všední marnivost.“126  

4.2  Kritika restauračního režimu a jeho společnosti v románové tvorbě  

Stendhal si je dobře vědom nastavších změn uvnitř společnosti a jistým způsobem píše sociální 

kroniku tehdejší doby, v níž nelze zcela dobře oddělit literaturu od politiky. Stendhalova snaha 

vykreslit v předchozí kapitole nastíněné společenské rozepře je nejvíce markantní na panu 

Valenodovi a panu de Rênal. Oba muži jsou reprezentanti oněch dvou stavů, o nichž jsme již 

psali. Podíváme se proto blíž na jejich spor ve Stendhalově díle Červený a černý. 

 Pan de Rênal zastupuje nižší konzervativní provinční šlechtu, která napodobuje dvorské 

zvyky, neustále si potřebuje dokazovat důležitost svého postavení starosty skrze svůj souboj 

s liberálními buržoazními továrníky. Dostává se tak do „vnitřního prostřednictví“ tím, že se 

snižuje na jejich úroveň. Slovy pana de Rênal: „V našem nešťastném městě se daří velmi dobře 

továrnám, liberálové se stávají milionáři.“127  Tato poznámka dobře vystihuje, jak moc jím 

zmítá odpor vůči liberálům, ale zároveň i strach ze ztráty jeho postavení. Později sám vstoupí 

do liberální strany, nikoli z vlastního přesvědčení, ale z reakce na vstup pana Valenod, ředitele 

chudobince, do strany ultramontánní. Valenod, který je neurozeného původu, se předtím úzce 

sbližuje s „bohatými liberály“ (přívlastek bohatý je v souvislosti s liberály užit hned na 

několika místech díla). Paradoxem je, že pan Valenod zve ještě před politickou konverzí na 

hostiny krom liberálů i několik royalistů, kteří pospolu zpívají royalistické písně, nemluvě o 

skutečnosti, že ředitel chudobince se sám nejvíce obohacuje na chudácích, kterým zakazuje i 

zpívat, a při vší domýšlivosti okázale prezentuje své bohatství. Neměli by právě tito liberálové 

 
124 Op. cit. FERRO, M., s. 199. 
125 Op. cit. AGULHON, M., s. 18-20. 
126 DUBOIS, Jacques. Stendhal, une sociologie romanesque. Paris: Éditions la Découverte, 2007, s. 25. « 

...tenante du « juste milieu », la bourgeoisie y prit l’ascendant sur la noblesse et imposa à la société un 

opportunisme médiocre et sa vanité triviale. » 
127 STENDHAL. Červený a černý. Přeložil LEVÝ, Otakar. Praha: LEDA, 2016, s. 96. 
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zastávat v životě střídmost a odpor vůči moci královské, která hrubě porušuje Chartu a je 

dokonce v přísné opozici vůči liberálním principům? V tomto ohledu musí i Julián uznat trochu 

z toho pravého vznešeného šlechtictví, co zbývá panu de Rênal: když si položí otázku, zda by 

se tento šlechtic skutečně snížil natolik, „aby říkal svým hostům, co ho stojí každá láhev, kterou 

jim podává“.128 Je sice pravda, že škrobenou šlechtickou společností v domácnosti pana de 

Rênal opovrhuje; ví totiž, že se jedná a falešnou ctnost. Ale stejně tak dobře si uvědomuje, že 

pan Valenod a jemu podobní liberálové mají okázalost za ctnost, což je v jeho očích ještě horší.  

V mezilidských vztazích Stendhal odhaluje triumf marnivosti, kterou nám popisují 

Girard a Dubois. Romantický hrdina je lapen mezi oběma proudy marnivé společnosti a nutně 

hledá únik či způsob, jak v tomto světě paradoxů přežít. Neuspěje, liberální strana, nikoli ta 

ultramontánní, ho zcela zničí – „Julián není ani tak obětí příslušníků ultra jako spíše zbohatlých 

a žárlivých buržoů, kteří budou v červenci triumfovat“.129 Podle Agulhona byl vliv buržoazie 

již předtím velký, a Červencová revoluce tudíž vůbec nezměnila sociální vztahy, ale spíš je 

upevnila a fakticky završila ztrátu liberálních hodnot, které ji doposud charakterizovaly.130 

Konflikt uvnitř tehdejší společnosti můžeme cítit takřka na každé stránce Červeného a 

černého; hrdina útočí na všechny strany až na jednu, pro kterou si ponechává jistou shovívavost. 

Jsou jimi „skuteční šlechtici“, kteří nevyměnili to osvícenské, co v nich zbylo z předcházejícího 

století.  Je tu řeč o markýzi de la Môle, který na rozdíl od pana de Rênal, náleží k vyšší rodové 

šlechtě s bohatou historií, a jeho „autentickém šlechtictví“.131 Markýz se nesnižuje k soupeření 

s buržoazií, jak to dělá nižší šlechta, ani se nekasá demokratickým smýšlením způsobem, jakým 

to dělá buržoazie a též nová šlechta. Markýz je člověkem čestným, energickým a přátelským. 

Juliána považuje takřka za svého syna, a tak mu tím propůjčuje vysoké postavení. Příslušníkům 

vyšší rytířské šlechty snad může vytknout jen to, že jsou trochu nudní; jinak ale není zdaleka 

tak kritický jako v případě měšťanů a nižší šlechty z Verriéres.  

Podobný odpor v Juliánově mysli se nese i ke stavu kněžském. Je možné, že nechuť k 

církvi má u Stendhala své hluboké kořeny ve špatných vzpomínkách na jezuitskou výchovu 

abbého Raillana. Každopádně jezuitský seminář v Besançonu je toho zářným příkladem. Podle 

Juliána vše, co se zde učí, „má za účel pouze chytit do pasti takové hlupáky, jako jsem já“.132 

Odpor se projevuje zejména vůči mladým seminaristům, kteří jsou z velké většiny venkovského 

 
128 Ibid., s. 138. 
129 Op. cit. GIRARD, R., s. 111.  
130 Op. cit. AGULHON, M., s. 23. 
131 Op. cit. GIRARD, R., s. 111.  
132 Op. cit. STENDHAL. Červený a černý, s. 175. 
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původu, s tím, že jsou stejně nemorální jako hloupí. „Julián s rozhořčením pozoroval, že 

nejhrubší venkovani nad ním v tomto umění [všemu věřit] vynikají. Nebylo ovšem divu, že 

vypadali jako nemyslící lidé.“133 Znechucení vůči nižší vrstvám je tu zřejmé a váže se na odpor 

vůči stavu kněžskému, který v době Restaurace představuje kariérní postup spíš než vojenská 

dráha slavící úspěch za Napoleona. Stendhal završuje odsouzení kněžství poukazem na 

pokrytectví mezi mladými seminaristy, jejichž „vzdělání se omezovalo na bezmeznou úctu 

k zvonivým a kulatým“ a „zajištění takového štěstí, které znamená se dobře naobědvat“.134 

 Je sice pravdou, že jeho nejbližší, jako abbé Chélan a Pirard v případě Juliána, či abbé 

Blainés u Fabrizia, jsou ze stavu kněžského. Jde tu ale o něco mnohem hlubšího. Zaprvé tito 

lidé nikdy nevystupují jako nemyslící fanatici, tolik typičtí pro kněžský stav, jak ho vidí 

Stendhal, avšak jako moudří a přemýšliví lidé, kteří jsou obeznámeni s děním.135 Jsou do jisté 

míry rezignující posluchači, omezující se na občasné rady či jednání. Jako by abbé Chélán vždy 

znal celou pravdu, kterou ve své moudrosti radši nepoví, a hlavně nikdy nevyužije ke svým 

účelům. Abbé Pirard moudrý jansenista, který má blízko k markýzi de la Môle a který je 

odsuzovaný ze strany vyšších církevních kruhů, taktéž vystupuje jako vzor umírněnosti a 

pomoci v případě nutnosti.136 Zadruhé stejně jako v případě Stendhalova děda tyto duchovní 

autority hrdinům suplují jejich otce, které ve všech případech postrádají. Jedná se tu takřka vždy 

o postarší muže, kteří mají o své chráněnce větší zájem než jejich biologičtí otcové, tak jako 

v případě starého plukovního lékaře. V případě Juliána i Fabrizia výše zmínění muži vedou 

jejich výchovu a vštěpují jim morální hodnoty, tak jak to dělával Stendhalův děd.  

I když je Julián v Stendhalově podání pokrytec (což si hrdina dobře uvědomuje), jelikož 

aby přežil v této době musí alespoň částečně přistoupit na hru tak, jak ji určuje společnost,137 

propůjčuje mu autor část z oné aristokratické ušlechtilosti. Julián je např. přesvědčen, že ve 

chvíli, kdy je vystaven nízkému vychloubání se pana Valenoda je „veskrz aristokratem, on, jejž 

tak dlouho urážel pohrdavý úsměv a nadutá povýšenost, kterou objevoval [...] v domě pana de 

Rênal“.138 Dokazování si vlastní důležitosti a postavení je úkazem, který spíš jedince 

 
133 Ibid., s. 176. 
134 Ibid., s. 177. 
135 Tak např. abbé Chélan mluví s Juliánem i o tématu jako je láska, což je pro Juliána naprosto novou 

zkušeností. 
136 Konflikt abbého Pirarda s besançonským seminářem pregnantně vystihuje spory, které vedli v tehdejší době 

jensenisté s mnohem vlivnějšími jezuity. Zároveň Pirarda staví do role revoltujícího jedince proti systému. 
137 Stendhal později hájil ve své korespondenci se slečnou Sophie Duvaucel Juliánovo pokrytecké jednání, s tím, 

že je do jisté míry nutné pro všechny ambiciózní lidi. „Ujišťuji vás, že nikdo to nikam nedotáhl, aniž by v sobě 

neměl trochu Juliána.“  Srov. MARTINEAU, Henri a Victor del LITTO, ed. Correspondance de Stendhal. Tome 

2. Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1967, s. 281.« Je vous assure que personne n’a fait une grande 

fortune sans être Julien. » 
138 Ibid., s. 137-138. 
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znevažuje, než ctí. Julián se v některých případech chová nanejvýš diskrétně jako aristokrat, 

např. když vysloví tuto větu: „Nesnížím se nikdy k tomu, abych o své odvaze mluvil [...] to by 

byla hanebnost. Podle skutků se musí soudit!“139 Julián si nepotřebuje nic dokazovat. Možná, 

že jím naprosto cloumá „vnější prostřednictví“ vůči Bonapartovi, jehož postavení by rád dosáhl. 

Nikdy se však nedostane do „vnitřního prostřednictví“ s okolní společností, jelikož si neustále 

uvědomuje nedostatky všech tří stavů a jak nám vypravěč předkládá: „[Julián] si už na způsoby 

společnosti, v níž žil, zvykl, ale ještě mu nepronikly do srdce.“140  

 V Kartouze parmské se jedná o trochu odlišný model odporu vůči společnosti. Zaprvé 

je děj románu situován do „Itálie“, kde nefungovaly podobné zákonitosti v proměně společnosti 

jako v případě konstitučně pokrokovější Francie; a zadruhé se v tomto prostoru jedná o 

restauraci převážně habsburských rodů, kteří před konstituční monarchií dávají přednost 

absolutnímu zřízení. V Parmě, kde po Vídeňském kongresu vládne Marie Louisa Rakouská 

(někdejší císařovna všech Francouzů), je suverénka z důvodu románové výstavby nahrazena 

despotickým vladařem Ernestem IV., který se neustále bojí o svůj život, a proto si myslí, že 

musí vládnout pevnou rukou. Užívá k tomu jednak šlechtické despotické garnitury založené na 

přísně hierarchickém vztahu, ale taktéž intrik liberálního křídla Madame Raversiové. Tito se 

zdají být naprosto bezpáteřní obzvláště, když se velitel Farnéské citadely Fabio Conti (parmský 

generál, který byl jen jednou v bitvě a který se i přesto stylizuje do pozice Fridricha Velikého)141 

ocitne v kontaktu s despotickým prokurátorem Rassim, pravou rukou Ernesta IV., snažícího se 

otrávit mladého Fabrizia. Co do kritiky společnosti tu vidíme spíš zcela klasické odsouzení 

absolutismu ve všech jeho podobách, jaké známe z dob Ludvíka XIV. (jehož je nakonec Ernesto 

obdivovatel). Autor zde opět tematizuje buržoazii, na kterou se snesla spolu s oficiálním 

režimem největší kritika v podobě triumvirátu Rassi, Conti a Raversiová. Stendhal v Kartouze 

zobrazuje „determinovanou společnost v tom nejvlastnějším slova smyslu: každý zde zastává 

své pravé místo a hraje perfektně svou roli“.142 Tento román s tematikou blízkou Stendhalovi 

byl zbaven „veškeré těžkosti a veškerého ponurého zabarvení“,143 kterou vidíme u Červeného. 

Absence hluboké a v některých případech až patologicky negativní psychologie postav je toho 

důkazem. Román svými stereotypy působí velice lehce. Dějová fabule není tak propracovaná, 

 
139 Ibid., s. 131. 
140 Ibid., s. 135. 
141 Op. cit. STENDHAL. Kartouza parmská, s. 102. Další markantní kontrast nám Stendhal uvádí v podobě, že 

ti, kdož si prošli bojem a jeho útrapami, si jaksi „vysloužili své ostruhy“ (bonapartisté), zatímco ti ostatní si na 

hrdiny pouze hrají, a tudíž tak kradou čest skutečným hrdinům. Stendhal je přeneseně vykresluje jako pokrytce.   
142 Op. cit. DUBOIS, J. Stendhal, une sociologie romanesque, s. 177. « Une société « déterminée » dans toute la 

force du terme : chacun y occupe si bien sa place et y remplit si bien son rôle... » 
143 Ibid., s. 175. « ...dégageant de toute lourdeur et de toute tonalité sombre. » 
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zejména protože vztahy mezi jednotlivými stavy neumožňují hluboce vypracovanou zápletku. 

A je tomu tak možná i proto, že celý román byl dokončen za necelé dva měsíce. 

 Stendhalovi můžeme, alespoň v případě Červeného a zcela v souladu se závěry 

v podkapitolách 3.1 a 4.1, přisoudit velice konstruktivní snahu o sociální kritiku, která 

poodhaluje hloubku společenského pnutí v ponapoleonské společnosti. Autorovi se podařil 

poměrně výstižný průřez napříč všemi sociálními vrstvami, od buržoazie přes klérus až po 

šlechtu. Stendhalovo vyobrazení společnosti se neomezilo na ploché stereotypní pojetí vztahů 

mezi třídami, ale jak postihl Girard, ukazuje se jako psychologicky hluboce motivované pro 

velice specifické období francouzských dějin. Je sice nepravděpodobné, že by byl hlavní hrdina 

nadán vlastnostmi a schopnostmi, které by mu umožnily projít všemi Juliánovými peripetiemi, 

avšak takovýto charakter dovoluje vylíčit všechny zmíněné třídy a podrobit je kritice. Současně 

shledáváme, že společenská kritika v případě Kartouzy parmské spočívá na značně stereotypní, 

a tedy mnohem jednodušší rovině, než je tomu v Červeném. I přesto Stendhal v Kartouze 

popustil uzdu idealizaci a heroizaci Napoleona v představách hlavního hrdiny, který nicméně 

chápe svůj ideál v trochu odlišném světle a za jinými účely, než je tomu u Juliána.  

4.3  Idealizace Napoleona v románové tvorbě 

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, odpor vůči „Starému režimu“ a posléze i proti období 

Červencové monarchie je ve Stendhalově pracích často kladen do přísného protikladu s 

obdobím prvního císařství, resp. éře Napoleonových výbojů. Protagonisté, příbuzní a známí 

naklonění hrdinům jsou hlavními nositeli tohoto odporu. Bylo by samozřejmě nesprávné 

považovat názory těchto hrdinů a jejich spolupracovníků za naprosto identické s názory 

samotného autora, ale autobiografické prvky přítomné v díle dokládají jistou míru sebe 

ztotožnění.144 Nemělo by ovšem valného smyslu výčtově uvádět jednotlivé pasáže, kde se 

hrdina vyznává ze sympatií vůči svému idolu. Spíš se pokusíme vystopovat, jak se tato 

idealizace projevuje v praxi a jakých nabývá forem. 

 Již sám romantismus si volí ve vztahu k době, v níž vzniká, podobu hrdiny, který má 

své specifické vlastnosti. Nepřekvapí nás jistě, že jedním z jeho charakteristických rysů je boj 

proti společnosti a vyzdvižení vlastní individuality. Stejně jako bytí hrdiny, má i způsob, s nímž 

hrdina Červeného nahlíží svůj ideál, svůj počátek v identifikaci nepřítele, který stojí v příkrém 

rozporu k hrdinovým modelovým principům vypůjčených od ideálu. Forma má ve většině 

 
144 Názorové prolínání hrdinů a autora se projevuje užitím autobiografických prvků, a v omezené míře (jak píše 

Genette ve Figurách II) i zahrnutím některých obsáhlejších pasáží Stendhalových odborných spisů do 

románových děl. Více GENETTE, Gérard. Figures II. Paris: Éditions du Seuil, 1969, s. 171-172. 
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případů předepsanou podobu. Ze všeho nejdřív se hrdina odcizuje společnosti, ve které mu není 

dobře; poté se s ní porovnává, resp. ji staví do opozice s ideálem, a následně se vůči ní 

vymezuje. Zmíněný proces můžeme vidět v situaci, kdy se Julián dvoří paní de Rênal, s tím že 

by rád navázat užší kontakt, ale je natolik nemotorný, že neuspěje. Omluvou pro tento neúspěch 

mu je, jak uvidíme, přesvědčení, že žije ve špatné době. Představuje si totiž onu „dobrou 

společnost“ za císařství, jak mu ji popisoval štábní lékař napoleonské armády. Jak jsme již 

zmínili, společnost za Restaurace se radikálně proměnila, a hrdina instinktivně hledá způsob, 

jak ospravedlnit svůj neúspěch: 

 „Od Napoleonova pádu je jakákoliv galantnost na venkově přísně zakázána. Každý se 

bojí, že by tím mohl přijít o místo. Darebáci hledají oporu v kněžstvu a pokrytectví učinilo 

největší pokroky v liberálních kruzích. Nudy přibývá.“145   

Plytké projevy galantnosti vůči paní de Rênal, které nesklízejí úspěch, jsou jistým 

druhem odcizení. Julián proto hledá oporu v Napoleonovi s vysvětlením, že časy dobrých 

mravů jsou ty tam, a posléze kritizuje ty současné. Kritika se ale transformuje z osobní do 

politické roviny a útočí na samou podstatu společnosti, jíž vládne pokrytecká buržoazie a 

šlechta. Právě šlechtici (pana a paní de Rênal nevyjímaje) jsou pro Juliána „nepřátelským 

táborem“,146 který má velký strach ze vzdělané, i když nemajetné, mládeže. Podle Juliána by 

se tito mladí lidé mohli dostat – za předpokladu, že by nalezli prostředky – na „slušné místo“147 

a bojovat se šlechtici na stejné úrovni. Není divu, že tento prototyp vzdělaných, nezámožných 

mladíků staví Julián do role pariů vykoupených Napoleonem z jakéhosi pomyslného otroctví 

nemohoucnosti, když sám Bonaparte šel ve své době příkladem zchudlého, ale vzdělaného, 

romantického a neméně ambiciózního mladíka. 

„Napoleon byl skutečně muž, kterého seslal Bůh mladým Francouzům. Kdo ho nahradí? 

Co si počnou bez něho ti nešťastníci [...], když mají právě jen tolik, aby si opatřili dobré 

vzdělání...“148  

Julián de facto vyzdvihuje základní premisu Francouzské revoluce – podle níž má být 

Napoleon jen jejím pokračovatelem –, že schopnými se nerodíme, ale stáváme, a že vysoké 

postavení nám zajistí nikoli „modrá krev“, ale úsilí.149 Podle těchto rovnostářských teorií, které 

 
145 Op. cit. STENDHAL. Červený a černý, s. 46. 
146 Ibid., s. 92. 
147 Ibid., s. 92. 
148 Ibid., s. 91. 
149 Rodina Bonapartů náležela sice k nuzné, ale zato jedné z nejstarších rodin korsické šlechty. I když mladý a 

chudý Napoleon po revoluci prohlašoval, že není šlechtic, musel pro přijetí na královskou vojenskou školu 

v Brienne doložit šlechtický původ. Srov. BARNETT, C., op. cit., s. 17. 
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se naprosto vymkly jakékoliv kontrole,150 je Napoleon v přeneseném slova smyslu oporou, ne-

li dokonce nástrojem, která pomůže Juliánovi a jemu podobným porazit pana de Rênal a 

šlechtice obecně. Pravdou je, že Napoleon Juliána nespasí, ale idea je již na místě, pevně 

zakořeněna dlouhými hodinami četby Vzpomínek ze Svaté Heleny a vyprávění o hrdinských 

skutcích plukovního lékaře.151 Vize, že je možná změna, je předstupněm k její realizaci a 

Napoleon jí dává své pevné kontury. 

 Neméně zajímavé je, že podobné myšlenky na Napoleona nejsou u Juliána přítomny po 

celou dobu pobytu v domě markýze de la Môle. Když již zcela propadne poblouznění 

z Matyldy, hrdina si ani nedokáže číst vysoce ceněné Vzpomínky ze Svaté Heleny a s knížkou 

již nenakládá jako s posvátným předmětem. V domě markýze de la Môle se Julián již necítí být 

odloučen; stává se součástí společenského dění, markýz de la Môle ho zahrnuje všemožnými 

poctami (považuje ho takřka za syna), bere ho s sebou na tajné schůzky royalistické společnosti 

a svěřuje mu tak svá nejcitlivější tajemství. Souhrnně vidíme, že Julián se mezi šlechtici necítí 

nijak špatně. Vzpomínkami na Napoleona se v této době tolik nezaobírá právě proto, že se ve 

vyšší společnosti hrabat a baronů umí pohybovat stejně pružně a vážně, jako když vede dlouhý 

a seriózní rozhovor s hrabětem Altamirou. Jeho vnitřní neduhy z dětství, zejména pocit odcizení 

(ať již z rodinného kruhu či širší společnosti), byly potlačeny. Šlechticům vytýká sice jistou 

nudnost, ale nikdy ho jejich přítomnost nepřivede k nenávistným myšlenkám. Nakonec i abbé 

Pirard a markýz v něm vidí něco nanejvýš aristokratického a sami zpochybňují jeho původ 

tesařského synka. Julián zkrátka nemá nejmenší důvod cítit se odcizen (prvotní příčina) a nemá 

následně ani důvod unikat ke svému idolu (vedlejší následek), od něhož si slibuje změnu. 

Nicméně poukažme, ještě na třídu, která stejně, ne-li víc, narušuje Juliánův klid – 

buržoazii. Myšlenkové útočiště, jež nabízí napoleonský ideál, nabírá na důležitosti v okamžiku, 

kdy je Julián vystaven nevybíravému chování buržoazie. Není tak idealizace – a vskutku se zde 

jedná o idealizaci – jakousi formou uklidnění a naděje pro člověka zažívající nervový otřes 

v době, která ho deprimuje, a společnosti, která se mu protiví? Idealizace má hrdinu uklidnit 

v momentě, kdy je Julián přítomen royalisticko-liberálnímu bratříčkování v domě pana 

Valenoda. Naprosté znechucení ze „špinavého blahobytu“ liberálů zakazujícím žebrákům 

kratochvíle zpěvu ve vedlejší místnosti ho přivede opět k Napoleonovi. Julián během této 

události v duchu spílá:  

 
150 Julián si sám představuje, že kdyby se stal se starostou, zavládla by ve Verriéres „spravedlnost“ s tím, že by 

odstranil místního vikáře, pana Valenoda a jim podobné. Více STENDHAL., op. cit., s. 92. 
151 Právě on Juliánovi odkazuje svou pro-bonapartistickou „knihovnu“ sestávající ze Vzpomínek na Svatou 

Helenu a Spisů Velké armády. 
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„Napoleone, Napoleone, jak bylo krásné v tvé době získávat bohatství v nebezpečné 

bitvě! Ale zbaběle zvětšovat bolest ubožáka?“152 

 Zmíněná pasáž nás přivádí k otázce, jak Stendhal chápe pojem bohatství a proč si Julián 

myslí, že bohatství získané za Napoleona je nutně „ušlechtilejší“ než to získané za dob 

Restaurace. O tom se Stendhal již nezmiňuje. Nicméně nejvěrohodnější vysvětlení se zdá být, 

že Julián v podání Stendhala chápe pojem bohatství ve smyslu kariérního růstu, kdy je císařství 

založeno na vojenské meritokracii, nikoli pokryteckém podlézání restaurační buržoazie a 

šlechty. Hrdina má ovšem jednu chybu. Ve své ziskuchtivé ctižádosti si neuvědomuje, že se 

chová stejně, ba dokonce hůř než společnost, kterou kritizuje. Julián si k odsouzení společnosti 

vybral stejnou vlastnost, již kritizuje na ostatních, totiž pokrytectví. Juliánův případ je o to 

závažnější, že si je svého pokrytectví vědom. Tyto okolnosti nás vedou k přesvědčení, že 

Juliánova napoleonská idealizace má mnohem hlubší psychologické opodstatnění, než se na 

první pohled zdá. Projevy bonapartistické idolatrie mu prostředkují jistou úlevu ve chvílích jeho 

nejvyšší osamělosti a současně základní motivaci ke kariérnímu postupu. 

Odlišný případ v prezentaci hrdinových názorů vidíme v Kartouze parmské, kde jsou 

projevy idealizace otevřeně deklarovány a stavěny do protikladu se „zlem“ s ještě větší 

striktností, než je tomu u Červeného. Právě v Kartouze se u Stendhala krom zaujetí paradoxy 

projevila i záliba v kontrastech. Ty se projevují striktní (stereo)typizací postav; na jedné straně 

blahořečení Italské kampaně, Francouzů, Napoleona a těch, kdož stojí na bonapartistické straně 

(liberálně smýšlejícího Fabrizia a Ginu153nevyjímaje); na straně druhé démonizace těch, kdož 

stojí po boku rakouské císařské správy se všemi jejími konzervativními aspekty, jež ztělesňuje 

markýz del Dongo, jeho syn Ascanio a celá parmská monarchie. Tyto dva světy ve 

Stendhalově podání stojí za naprosto protichůdnými principy; Stendhal představuje dvě strany, 

dva druhy lidí, dva přístupy k životu. A ačkoli je u Stendhala předjímání charakteru osobnosti 

založené na jejím politickém přesvědčení ne zcela běžnou praxí, na prvních stránkách Kartouzy 

toto „pravidlo“ jednoznačně porušuje.  

V první kapitole Stendhal popisuje historický kontext Italské kampaně, kde jasně 

předznamenává rozložení sil v celém příběhu.  Francouzi jsou vykresleni jakožto veselí a 

stateční volnomyšlenkáři a lidumilové, které milánský lid přímo zbožňuje, a abychom 

nezapomněli na klišé z Červeného, všichni jsou samozřejmě velmi mladí a chudí. Nepřekvapí 

 
152 Ibid., s. 136. 
153 Po sňatku s hrdinou Italské armády si Fabriziova teta Gina drží titul hraběnky Pietranero a po smrti manžela 

titul vévodkyně Sanseverino.   
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nás, že rakouská správa bude přesně opačného charakteru. Rakušané se všemožně snaží o 

potlačení jakéhokoliv volnomyšlenkářství za podpory kněžské moci, která vtlouká lidem do 

hlavy, „že učit se číst nebo něčemu čestnému je námaha zcela zbytečná, a že platí-li člověk 

panu faráři pravidelně desátek a vypravuje mu věrně všecky své hříšky, má téměř zaručeno 

pěkné místečko v ráji“.154 Mniši díky svému vlivu ve společnosti tak jen rozšiřují kritiku o 

Francouzích jako „krvelačných“ bytostech, a despotická vláda utiskující místní obyvatelstvo s 

podporou bohaté šlechty jejich konání jen tiše podporuje. V tomto duchu se nese celá první 

kapitola. Protagonisté věrně následují takměř pohádkové schéma, kde ti dobří náležejí do 

francouzského tábora opentlení dobrými vlastnostmi, zatímco ti druzí, jako např. markýz del 

Dongo, jsou potupně odsouzeni za zbabělost a podlost. 

 Vyobrazení despotického režimu Ernesta IV. v druhé části díla není nijak zvlášť odlišné 

od popisu rakouské správy z let 1796-7 na začátku díla. Avšak u despotického režimu Ernesta 

IV. zachází anticipace charakteru ještě dál. Když se Gina ptá hraběte Moscy, který mluvil velmi 

zajímavě o Napoleonovi, proč je napudrovaný („člověk jako vy, roztomilý, ještě mladý, a který 

s námi bojoval ve Španělsku“),155 mísí se u ní předpojatost, že slabost ducha má i své zbytnění. 

Přirozeně ji udivuje poznání, že se hrabě Mosca, jako někdejší bonapartista s vybranými 

způsoby, snižuje k pudrování. Nepředpokládá totiž, že někdo takový bude schvalovat projevy 

šlechtických manýr, jako jsou paruka nebo pudr – čili symboly, jež i sám Bonaparte odsuzoval. 

Připomeňme na okraj, že to jsou právě oni „napudrovaní parukáři“ z vysoké šlechty, kteří 

utlačují milánský lid. Jak vidíme, zlo má svou fyzickou podobu a Ascanio je toho zářným 

příkladem, i on je totiž vylíčen jakožto „napudrovaný“ a ošklivý mladík. Nakonec i Gina měla 

být kdysi provdána za jednoho „napudrovaného“ šlechtice, kterého jí vybral markýz del Dongo, 

ale odmítla ho a dala přednost jeho přesnému opaku v podobě hraběte Pietranery, muži 

stojícímu na „správné“ straně. 

Napoleon v Kartouze dostává svůj mučednický charakter, a taktéž ti, kdož se k němu 

hlásí, jsou těžce postihováni a pronásledováni, zejména dávají-li své sympatie najevo. I když 

se vyznavači Napoleonova kultu po jeho porážce uchylují k pasivní rezistenci, s příchodem 

Fabrizia a Giny nakonec vystupují z ilegality a jsou ochotni se dál bít za člověka, který do 

poslední chvíle podporoval Napoleona. I hrabě Mosca, kdysi sloužící pod maršálem Saint-

Cyrem, se přidává na stranu Fabrizia a Giny. Bonaparte je tu opět zmíněn v roli geniálního 

stratéga, který dokáže lehce pokořit ostatní „idiotské“156 francouzské generály, kteří ještě před 

 
154 Op. cit. STENDHAL. Kartouza parmská, s.12.   
155 Ibid., s. 88.    
156 Ibid., s. 14. 
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Marengem, po Napoleonově expedici do Egypta ztratili kontrolu nad „Itálií“. Forma idealizace, 

jakou zde Stendhal předestírá, je v mnohém velmi prostá, opozice dobro-zlo zcela očividná, a 

můžeme poněkud expresivně říct, že v prvních kapitolách románu poněkud přitažená za vlasy. 

Popis francouzských vojáků dělící se o chléb s civilisty, kteří dokonce při pobytu na 

okupovaném území někde „chovají panímámino děcko“,157 je vzhledem k Napoleonově taktice 

čerpání aktiv země, kterou vojska okupují, dosti nereálný.  

V této kapitole jsme se pokusili ilustrovat, jak obraz Napoleona Bonaparta funguje na 

principu kontrastu mezi dvěma epochami, které Stendhal shledává diametrálně odlišnými. 

Hlavní hrdinové zmíněných románů jsou nositeli bonapartistických přesvědčení. Podotýkáme, 

že idealizace Bonaparta je prvkem, který hrdinům skýtá únik od silně determinované 

společnosti. Slouží tudíž jako prostředek, ke kterému se Julián i Fabrizio upoutávají. Slepě 

následují ideál, což Stendhalovi umožňuje vytvořit poutavou zápletku. U Juliána má adorace 

Bonaparta kořeny v hlubší psychologické motivaci hrdiny, zatímco u Fabrizia je založená na 

velice intenzivní deifikaci císaře, jíž odpovídá celkové znění románu.  

 
157 Ibid., s. 13. 
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5 Protagonisté v románových dílech a Napoleon 

5.1 Julien Sorel a hledání štěstí  

Smyslem romantika je schematicky řečeno oddávat se vlastním vášním a hledat štěstí.158 

Stendhalův příklon k senzualistické filozofii může tuto základní orientaci jedině potvrdit. 

Připusťme ale na chvíli, že si tyto dva romantické cíle mohou navzájem odporovat, neboť 

nemusí být vždy slučitelné. Co poté takovému romantikovi zbývá? Jeho vášeň, či řekněme spíš 

posedlost, ho zároveň odsuzuje k utrpení, jelikož nemůže dosáhnout vytouženého smyslu bytí. 

V Juliánově případě je takovouto vášní přiblížit se postavení Napoleona ve všech jeho 

aspektech.  

 Julián vyrůstá s otcem a bratry, které nesnáší, a únikem mu je jeho malý svět, který je 

takřka kompletně obsažen v knihách pojednávajících o hrdinských činech Napoleona 

Bonaparta. Juliánovy iluze o císaři a vidina, že může dosáhnout stejného postavení jako on, ho 

natolik strhnou, že má jen velké potíže se od nich odpoutat. Příchod do domu pana de Rênal na 

tom nic nemění. Když pan de Rênal přijde s nabídkou na místo vychovatele k otci Sorelovi, 

otec jedná s Juliánem poněkud prudce. Julián je právě ponořen do svého světa Zápisků ze Svaté 

Heleny, sedí na trámu mlýna a otec mu z ruky vyrazí knihu, která následně spadne do potoka. 

Drsný a krutý čin: milovaná kniha, která mu skýtá útočiště v rodném domě ve Verriéres, je 

navždy ztracena. Juliánova idolatrie však přetrvává. Pobyt v domě pana de Rênal není pro 

Juliána o mnoho lepší než život u jeho otce, a tak se hrdina opakovaně uchyluje ke snění o 

Napoleonovi. Tvoří si jakýsi imaginární vojenský režim, založený na malých vítězstvích nad 

lidmi, kterými opovrhuje nejvíc – čili panu de Rênal a jeho ženě, kterou využívá jako prostředek 

pomsty na jejím muži.   

Avšak jednoho dne Julián odjíždí na tři dny ke svému příteli Fouquetovi. Cestou se 

zastavuje v jeskyni na skalním přívěsu, kde sepisuje své paměti a myšlenky: „Tady, zvolal, mi 

nemohou lidé ublížit, a oči mu zářili radostí.“159 Můžeme říct, že vliv prostředí, v němž se 

Julián nachází, odráží sílu zaujetí Napoleonem. Řečeno jinými slovy, špatné prostředí si žádá 

únik, a to dobré a klidné má na hrdinu blahodárný vliv. O Bonapartovi tu není jediná zmínka, 

nikdo mu totiž neubližuje, necítí se odcizen, ani není vystaven hostilnímu okolí. Tento postoj 

je o to patrnější, když se hrdina setká s Fouquetem, který mu nabídne dobře zaplacenou práci. 

Reakcí je okamžitý obrat Juliánovy osobnosti. Přirozeně začne myslet na budoucnost ve 

 
158 Již Stendhalem zavedený pojem „beylisme“ vypovídá o snaze rámcovat postoj Stendhalových hrdinů nějakou 

definicí. Pojem „beylismus“ by se dal s oporou v senzualistické filozofii vymezit právě jako romantická touha o 

uvědomění si sebe sama a hledání štěstí.  
159 Op. cit. STENDHAL. Červený a černý, s. 72. 
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společnosti, kterou tolik nenávidí a jíž opovrhuje. Logicky se ve svých myšlenkách opět 

připoutává k Napoleonovi a srovnává se s ním. Idol mu prostředkuje vidinu toho, že dosáhnout 

štěstí znamená přiblížit se vytouženému vzoru. To, co nazval René Girard procesem „vnějšího 

prostřednictví“, je u Juliána velmi citelné v následujícím úryvku. Julián odmítá práci pro 

Fouqueta, jelikož se nechce zaměstnávat bezvýznamnou prací s odůvodněním, že by pouze 

ztrácel čas: „Osmadvacet, v tom věku vykonal již Bonaparte své největší činy!“160 Otázka zní, 

naplnilo by Juliána, kdyby věrně kopíroval Bonapartovu kariéru? Dosáhne tak skutečného 

štěstí? Můžeme se domnívat, že Julián chápe štěstí ve stínu svých vášní, prostředkujících mu 

únik. Štěstí a vášně (posedlost) nemusí nutně korespondovat, ba právě naopak mohou být 

v přímém rozporu, jelikož hrdinova touha, i přes pozitivní zabarvení slova, nemusí u Juliána 

vést ke kýženému výsledku. 

Hypotéza se zakládá na možnosti, že Juliánovy naděje pohánějící jeho vášně ho jen 

odsuzují k utrpení. Musíme být ale konkrétnější. Záleží totiž na tom, jakého charakteru ony 

naděje jsou. Můžeme se domnívat, že jsou poněkud utopické, jelikož pravděpodobnost, že 

dosáhne postavení, jakého došel Bonaparte, je takřka nulová. Ve svém důsledku ho tato 

utopická či falešná naděje přivádí k poznatku, že musí jít kupředu za hranice svých možností, 

aniž by si to skutečně přál.161 Toto pnutí by se dalo přirovnat k jevu označovanému jako tzv. 

ambiciózní monomanie, jejíž kořeny tkví v právě nastavších porevolučních společenských 

změnách. Ze závěrů Johna Goldsteina vyplývá, že tato monomanie „byla jednou z určujících 

nemocí doby“,162 projevující se chronickou ctižádostí „vedoucí k bledosti, třesu, slepotě a 

dokonce šílenství“.163 

O Juliánovi můžeme říct, že mu ctižádost ani naděje zajisté nechybí, ale i on sám si 

přiznává (opět v porovnání s Napoleonem),164 že k dosažení jím vytyčených vysokých cílů 

nemá schopnosti. Naděje mu jen pletou hlavu a neustále ho nutí jít za silnými vášněmi, které 

ho časem naprosto pohltí: „Dosud býval rozzlobený pouze na osud a společnost, ale od té doby, 

 
160 Ibid., s. 74. 
161 Případ, kdy Julián zkouší, kam až bude moct s opovážlivostí vůči panu de Renal zajít. Jedná se tu o 

dichotomii výzva – úspěch, která táhne hrdinu vpřed. Všechny tyto pokusy Julián halí do metafory 

Napoleonských bitev vyhraných na svém šlechtickém nepříteli.  
162 KATHLEEN, Kate. Stendhal and the Trials of Ambition in Postrevolutionary France. French Historical 

Studies [online]. 1. Hartford: Trinity College, 2005, roč. 28, s. 469.  [cit. 29.3.2020]. Dostupné z: 

https://digitalrepository.trincoll.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=facpub&wptouch_preview_them

e=enabled.   “...monomanie ambitieuse was one of the defining diseases of the age.” 
163 Ibid., 468. “Ambition could make one pale, shaky, blind, and eventually insane.” 
164 Na několika místech si Julián posteskne, že by nebyl ani dobrým císařským vojákem. Jinde zase tvrdí, že 

v sobě nemá tolik síly, aby vykonal tak velké věci jako velcí muži jeho doby. Odkazuje tím samozřejmě na 

Napoleona. 

https://digitalrepository.trincoll.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=facpub&wptouch_preview_theme=enabled
https://digitalrepository.trincoll.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=facpub&wptouch_preview_theme=enabled
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co mu Fouquet nabídl nedůstojný prostředek ke zbohatnutí, zlobil se sám na sebe.“165 Julián se 

zlobí sám na sebe jen protože ví, že je v zajetí vlastní posedlosti. Nabídnutá práce je sice dobrá, 

ale v naději, že dosáhne „důstojnějšího“ postavení, se radši oddá vlastní touze, která se stává 

posedlostí. Hrdina, který den, co den živí naději četbou o velkých činech Napoleona Bonaparta, 

a který stejně jako celá jedna mladá generace podlehl iluzím o dosažitelnosti výtečného 

postavení, zcela neodpovídajícího stavu, z něhož vzešli, ho staví na pomýlenou cestu za 

vášněmi, které skýtají „důstojné“ postavení. Postavení, které pokud použijeme Girardův 

vzorec, je objektem, v němž subjekt vidí zalíbení jen skrze prostředníka, kterým může být na 

jedné straně Bonaparte, a na straně druhé společnost, která těží z plodů teď a tady dosažitelných 

výhod. Avšak můžeme vážně pochybovat o tom, že marnivost projevená v odhodlání získat 

něco, co má někdo jiný, nás uspokojí a udělá šťastnými. Takto nabytý předmět nás brzy přestane 

bavit. Subjekt ho totiž sám od sebe vůbec nechtěl. Vidíme to i u Juliána v jeho marnivém 

oportunismu, když polemizuje o přijetí Fouquetovy nabídky: „Zde bych si mohl skutečně 

vydělat několik tisíc franků a později se snadno stát vojákem nebo knězem, podle toho, co bude 

v té době právě ve Francii v módě.“166 Sorel ani neví, čím chce být. Ve svém těžkém spleenu 

jen propadá iluzi o lepší budoucnosti, za kterou stojí jeho ideál. S touto falešnou a štváčskou 

nadějí si myslí, že dosažení požadovaného postavení ho udělá šťastným. Mýlí se; Julián má jen 

velmi malou šanci ho dosáhnout, a i kdyby ho dosáhl, tak ho nabyté postavení neudělá 

šťastným, jelikož ho sám od sebe nechtěl – vnukl mu ho totiž iluzorní ideál.  

Odhodlání dosáhnout vysokého postavení je patrná na jisté podobnosti, s níž se markýz 

de la Môle sám sebe ptá, zda se u Juliána jedná o opravdovou lásku k Matyldě, či jen o způsob, 

jak se materiálně zajistit.167 Julián se zabývá velmi podobnými úvahami. Není si jist, jestli chtěl 

paní de Rênal zabít ze ctižádosti nebo z lásky k Matyldě.168 Už skutečnost, že se hrdina na něco 

takového ptá, ho de facto usvědčuje z cynického kariérismu, ale Stendhal na to přímo odpovídá, 

když píše, že Juliánovo štěstí z okouzlení Matyldy má svůj „původ víc v pýše než v lásce“.169 

Matyldu očividně nemiluje, tak jak by si zasloužila, i když k ní chová jisté sympatie. Co však 

chtě nechtě viděl, bylo dobré postavení, skrze ni snadno dosažitelné.  

Když již skoro dosáhne vysněného postavení, osud ho vyvede z omylu. Volí cestu, která 

ho přivádí do záhuby. Poté co se Julián stává nadporučíkem husarského pluku, jeho ctižádost 

neustupuje. Stále myslí na Bonaparta, jelikož se s ním neustále porovnává, např. když tvrdí, že 

 
165  Op. cit. STENDHAL. Červený a černý, s. 78. 
166 Ibid., s. 74. 
167 Ibid., s. 424. 
168 Ibid., s. 462. 
169 Ibid., s. 407. 
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jestli to chce někam dotáhnout, „měl by ve třiadvaceti letech být víc než jen pouhým 

nadporučíkem“.170 Poté co paní de Rênal napíše onen Juliána demaskující dopis, není všemu 

konec, Julián se rozhodne ve své horlivosti pomstít. Vidíme tu tak negativní dopad monomanie 

hraničící až se šílenstvím.171 Síla ctižádosti tu může stejně dobře být považována za projev 

slabosti ducha neschopného si přiznat, že nemůže mít všechno. Julián dosahuje alespoň 

částečně vysněného postavení, ale po onom dopise se má smířit „jen“ s 10 000 franky ročního 

důchodu a vyhnanstvím, a tak se rozhodne vše zahodit. I když to na jeho původ není zrovna 

malý obnos, nestačí mu a vyřkne nad sebou ortel. Proč to? Máme za to, že tu jde právě o jeho 

ambice, jeho nenaplněná ctižádost ho táhne k mnohem vyšším cílům, vášním, a tak se pokusí o 

vraždu paní de Rênal, mstí se tak za „zkažený“ život. 

Po uvěznění dochází ke zcela zásadní proměně hrdiny. Míra jeho ctižádosti strmě klesá; 

prohlédl již, jakou lež mu tento ideál svou falešnou nadějí vnukl. A uvědomuje si nostalgicky, 

že s paní de Rênal ve Vergy zakusil opravdové štěstí. „Tehdy jsem byl šťastný... Ani jsem si 

svého štěstí nebyl vědom!“172 Uvědomění, ke kterému dospívá během posledních dnů v žaláři, 

je pro něj vysvobozením z jha ideálu, což má své, řekněme, pozitivní důsledky. 

1) Jeho sobectví vůči ostatním tím, že se z něj stává „šlechetnější“ člověk, ustává. Dojde 

až tak daleko, že se sám sebe ptá, zda není zlý, když nemyslí na Matyldino trápení. „Dokud ho 

totiž ovládala ctižádost, nestaral se o takové otázky.“ 173 

2) Pokrytectví, které Juliánem cloumalo celou dobu až do výstupu v soudní síni, kde 

celé porotě říká přesně to, co nechtějí slyšet, se obrací v rezignovanou upřímnost. Hořekuje nad 

nespravedlností soudu a odvolává se na nerovnost mezi společenskými vrstvami (opět zde klade 

rozpor mezi mladé vzdělané lidi [nepochybně zaštiťované Napoleonem] a jejich protějšky 

z vyšších vrstev). Poprvé říká, co si skutečně myslí, což je dokázáno i přesvědčivostí jeho 

projevu, kdy si sám uvědomuje, že mluvil spatra, „a to poprvé v životě“.174 Svým způsobem je 

tento čin dobrovolnou sebevraždou; jeho ego je stejně jako u Napoleona příliš silné na to, aby 

podal odvolání a smířil se jen s „pouhým“ životem.175 

 
170 Ibid., s. 428. Neschopnost vážit si výsad, vzhledem ke svému původu a lehkosti, s jakou nabyl tohoto 

postavení, je vskutku na pováženou. Hrdina opravdu chce stále víc, a můžeme se domnívat, že ho opravdu nic 

neuspokojí. 
171 Op. cit. KATHLEEN, K., s. 472-473. 
172 Op. cit. STENDHAL. Červený a černý, s. 437. 
173 Ibid., s. 448. 
174 Ibid., s. 464. 
175 Napoleon měl prokazatelně (sebe)destruktivní sklony, nikoliv bez důsledků pro něj samého i pro celou 

Francii. Po porážce císařských armád jsou Napoleonovi nabídnuty velice mírné podmínky Prvního pařížského 

míru (zachování hranic z roku 1792 a odpuštění reparací), které odmítne. Poté se ve Fontainebleau pokusí o 
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3) Ztráta ctižádosti přichází ve stejný moment jako poznání pravého štěstí. Umírání u 

něj všechno mění, hrdina procitá, a jelikož vidí, že jeho vysněné postavení je již naprosto 

zničeno, jeho ctižádost a ambice padají. Iluzorní štěstí padá současně s obhajovanými 

ambicemi, a hrdina si představuje, jak mohl být šťasten za předpokladu, že by si již dříve 

uvědomil prchlivost tohoto „štěstí“. Myslí jen na Vergy a chvíle s paní de Rênal, které jak nám 

autor již předtím naznačoval, mohly stát za opravdovým štěstím hrdiny, byl-li by k sobě Julián 

jen trochu upřímný.176 Je již ale pozdě, síla ctižádosti prostředkovaná Napoleonem byla 

doposud moc silná. Julián nemůže dál, je unaven pokrytectvím. A i kdyby se k němu snížil i 

v tuto chvíli a podal odvolání, nedosáhl by již nikdy tak vysokého postavení, jaké měl na dosah 

ruky.177 Hrdina tuto možnost jednoznačně odmítá a volí smrt. Nikdy se již nepřiblíží oněm 

Napoleonovým ideálům, od jejichž principů se bál odchýlit. Napoleon u něj stojí za celým jeho 

krátkodobým vzestupem, ale stejně tak i za mizerným údělem. „Zkrátka právě to, co Juliána 

povznášelo nad jiné, mu bránilo vychutnat štěstí, jež se mu nabízelo.“178 Proto v Červeném a 

černém můžeme mluvit o falešných/iluzorních nadějích živících vášně, které jak nám předkládá 

Stendhal, této generaci přivodil sám Bonaparte. Neboť „ať uděláme cokoliv [...], ta osudná 

vzpomínka [na Napoleona] nám bude vždy bránit v tom, abychom byli šťastni“.179 

Kapitola poodhaluje sílu zaujetí Napoleonem, které Stendhal propůjčuje hrdinovi 

Červeného, jehož tragický osud je zaviněn scestným chápáním ideálu. Autor se dostává k samé 

podstatě psychologických zákonitostí hrdiny, které ho ve vztahu k době determinují k idolatrii 

Bonaparta. Obdiv k Napoleonovi mu vštěpuje negativní vlastnosti, a ještě negativnější chápání 

naděje a štěstí. Naděje, že dokáže všechno na světě, stojí za jeho přehnanými ambicemi, kvůli 

nimž zapomněl, co chce, a které se v konečném důsledku naprosto vymykají jakékoliv kontrole. 

Vidíme, že Napoleon v Červeném zastává funkci symbolu majícího svou prokazatelnou 

dobovou poplatnost, stejně jako vykreslená společnost ponapoleonské éry. 

 
sebevraždu a během Stodenního císařství posílá (jen kvůli svému egu) na smrt další desetitisíce vojáků v bitvě u 

Waterloo. Podmínky Druhého pařížského míru z roku 1815 jsou však velmi tvrdé. 
176 Ibid., s. 92. 
177  I kdybychom namítli, že Julián mohl nyní, když si konečně uvědomil skutečné štěstí, jaké zažíval s paní de 

Rênal ve Vergy, podat odvolání a naplno se oddat tomu, co ho skutečně udělá šťastným, můžeme vážně 

pochybovat, že se vyléčil ze své ambiciózní monomanie. Neboť jak píše Stendhal: „Žádný rozumný důvod 

nedokáže zničit, co deset let příjemného snění vybudovalo.“ Psychické nemoci se nevyléčí chvilkovým 

procitnutím, ale dlouhodobou léčbou. Jeho proměna je šokem, který i tak mění náhled do života, nicméně neléčí 

nemoc. Uvedená citace převzata ze STENDHAL. Červený a černý, op. cit., s. 420. 
178 Ibid., s. 85. 
179 Ibid., s. 91. 
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5.2 Fabrizio del Dongo a „francouzská strana“ 

Silný vztah protagonistů k Napoleonovi jakožto ideálu je rovněž předmětem Stendhalova 

románu Kartouza parmská. Co nás však bude zajímat, je, jak se tento ideál v praxi liší ve vztahu 

k Červenému jako prvnímu románu, jehož hrdina si vzal za vzor osobu císaře. Podléhá vnímání 

Bonaparta v Kartouze ve svých praktických důsledcích odlišnému vykreslení než v Červeném? 

A pokud ano, jak přesně se odlišuje a jakými prostředky se tato odlišnost projevuje? 

Děj Kartouzy parmské je zasazen do „italského“ prostředí městských států, což do jisté 

míry determinuje život hlavního hrdiny. Fabrizio del Dongo je doslova obětí bonapartistického 

ideálu naprosto v souladu s tehdejším vnímáním Napoleona mladou generací. Je produktem 

toho, co nazýváme jako „mal de siècle“ neboli „nemocí doby“, o které mluví Musset, násobené 

touhou obyvatel Apeninského poloostrova po státnosti. Ve svých Italských kronikách se 

Stendhal i přes poměrně negativní hodnocení Napoleonovy vlády v „Itálii“, o císaři vyjadřuje 

taktéž jako o sjednotiteli, jehož vítězství „podnítily Italy k všeobecnému nadšení tím, že jim 

poskytly po několik let vlast“.180 A stejně tak pro Fabrizia je Bonaparte „italským králem“, za 

kterým je ochoten jít, a dokonce za něj položit život. Velice dobře si uvědomuje pozici, jakou 

hrál Napoleon pro italskou národní jednotu, a tak se naprosto oddává svému idolu, avšak 

specifickým způsobem. Obraz Bonaparta se tu v podstatě omezuje na romantické vidění hrdiny. 

V porovnání s Fabriziem vystupuje Julián jako velký pragmatik, který vidí Napoleona 

jako prostředek zajišťující mu onu naději k dosažení dobrého postavení. U Fabricia však nic 

takového nevidíme. Nemůžeme ani říct, že odjíždí do bitvy u Waterloo s nějakým praktickým 

cílem, např. aby se obohatil. Pro zbytek hrdinů Kartouzy neboli tzv. „francouzskou stranu“, je 

ale Napoleon jen pouhou vzpomínkou, někdejším příslibem, který měl svou šanci a neuspěl. 

Právě z důvodu odlišného chápání Bonapartovy osoby v obou dílech je v Kartouze četnost 

narážek na císaře v podobě, jakou známe z Červeného, vskutku malá. Tyto narážky jsou ve 

většině případů jen prchavou vzpomínkou na válečná léta, nikoliv hlubokou a vážně myšlenou 

filozofickou kontemplací známou z Juliánových vnitřních pochodů. V Kartouze hrdinové 

nerezignují na své přesvědčení, jen ho poněkud rezignovaně nahrazují nicneděláním. Odebírají 

se zpět do „normálního“ života a na ideál jen tiše vzpomínají, jelikož vědí, že bonapartovské 

vize nemohou uspět.  Gina říká Fabriziovi: „A co se týče Napoleona, nemůže mít úspěch...“181 

 
180 STENDHAL. Les Chroniques italiennes. [online]. Paris: Le Divan, 1929, s. 2. Digitalizovaná kopie 

původního vydání dostupná také v knihovně Gallica (ARK): 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6869k/f1.image.  « ...qui ont frappé les Italiens d’enthousiasme en leur 

donnant une patrie pendant quelques années. » 
181 Op. cit., STENDHAL. Kartouza parmská, s. 32. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6869k/f1.image
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Gina již prohlédla, že tento ideál je ztracen, avšak Fabrizio nikoli; ten se i nadále drží svých 

principů, což nás přivádí k podstatnému rozdílu mezi Juliánem a Fabriziem, a to zcela ve shodě 

s odlišným vnímáním Bonaparta, tj. otázkou pokrytectví. 

Julián je pokrytcem, který v souladu se svým instrumentální chápáním Bonaparta ve 

svém ideálu zahledá neomezené možnosti, které mu mají zajistit vysněné postavení. Toto 

pragmatická dimenze napoleonské mytografie u Fabrizia chybí. I v době, kdy Fabriziovi 

všichni tvrdí, že je s Napoleonem konec, odjede k Waterloo a bije se za své přesvědčení. Lze 

ovšem namítnout, že se i u Fabrizia přece jen projeví ono pokrytectví, které ho nutí hrát si 

v Romagnanu na kavárenského povaleče a posléze ho přivede až do neapolského semináře. 

Důvody, které přivádějí Fabrizia na tato místa, jsou však odlišného charakteru a hrdina je 

primárně odmítá. Předstírat, že je kavárenský povaleč, se mu příčí stejně tak jako církevní 

dráha. Tyto návrhy vypravěč komentuje slovy: „Fabrizzio vůbec netoužil po spiklenectví: 

miloval Napoleona...“.182 Když nakonec přijímá církevní dráhu, je tomu tak, protože Gina a 

Mosca na něj naléhali kvůli jeho vlastní bezpečnosti. Fabrizio na rozdíl od Juliána nic netají. 

Již předtím otevřeně deklaroval své zaujetí Napoleonem a od té doby mu takřka během celého 

románu někdo usiluje o život. Seminář je jedinou záchranou, nikoli možností, jak se dobrat 

lepšího postavení.  

Nicméně i Fabrizio odkládá svůj velký ideál a již se za něj nehodlá bít. Napoleon se pro 

něj stane stejně jako pro Ginu a Moscu pouhou vzpomínkou. Své romantické štěstí nachází totiž 

v lásce ke Klélii. Jeho přirozeně upřímná povaha ho nenutí cokoliv si nalhávat a brzy si 

uvědomí štěstí z Kléliiny blízkosti. Dubois ovšem namítá, že Fabrizio zůstává věrný sám sobě 

i svému ideálu, a to až do konce románu. „Uchvácen ve své cele láskou ke Klélii a oddávaje se 

v žaláři milostným vzplanutím, mladý hrdina pochopil, že po Napoleonově pádu už nemá smysl 

bojovat za bílého dne, a rozhodl se, že v samém srdci despotické citadely bude zesměšňovat 

režim, znesvěcovat klášter a všemožně narušovat zaběhnuté pořádky.“183 Hrdina je sice věrný 

sám sobě i svému ideálu, ale můžeme namítnout, že jeho boj proti stávajícímu despotickému 

režimu se netransformoval do milostné roviny, jelikož jeho pozdější chování tento „odboj“ 

vylučuje. Proč by Fabrizio psal omluvný dopis veliteli citadely Fabiu Contimu, kterého svým 

 
182 Ibid., s. 86. 
183 Op. cit. DUBOIS, Jacques. Les romanciers du réel, s. 144.  « En aimant Clélia dans sa cellule, en faisant 

l’amour dans sa geôle, le jeune héros, qui sait que, Napoléon vaincu, il n’est plus question de livrer combat au 

grand jour, a choisi de bafouer le régime, de profaner l’Institution, de provoquer toute une inversion des valeurs 

au cœur même de la citadelle du despotisme. »  
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útěkem z Farneské věže zesměšnil? Nemyslel snad jen na vřelé vztahy k otci své milované?184 

Proč by upadl do těžkého spleenu, když se konečně dostane z citadely, a tudíž dál od své milé? 

Nebo máme opravdu věřit, jak nám předkládá Dubois, že je nešťastný, protože nemůže 

znesvěcovat parmské instituce svou láskou k dceři svého věznitele? Neexistují snad lepší 

způsoby, jak se postavit na odpor režimu, než že vyměním skutečný boj za svobodu za plytký 

odpor založený na hanobení cti dcery svého věznitele? Neztotožňujeme se v tomto s 

Duboisovými závěry; po útěku Fabrizia z citadely nevidíme žádné projevy odboje na milostné 

úrovni, ale spíš upřímnost Fabriziova charakteru, který se celým svým srdcem dokázal oddat 

tomu, co ho dělá šťastným. Jedná tak upřímně a racionálněji než jeho protějšek v Červeném.  

  I přesto, že Fabrizio prozře a uvědomí si, že je spokojený tam kde je, přijdou na scénu 

jemu naklonění a pro-bonapartisticky přesvědčení přátelé, kteří se ho ze strachu o jeho život 

snaží dostat z vězení. V tomto ohledu můžeme tvrdit, že obraz hrdinů Kartouzy je v mnohých 

ohledech pozitivnější, jelikož nemyslí jen sami na sebe, ale na Fabrizia. Nejde jim o postavení; 

jsou ve Fabriziově zájmu ochotni se ho vzdát, stejně jako Gina je ochotna odjet z Parmy, pokud 

kníže neomilostní Fabrizia. Nicméně neměli bychom si jejich „altruismus“ idealizovat. Láska 

k Fabriziovi je u Giny přece jen jistým druhem sobectví, chce totiž, aby Fabrizio byl s ní, ale 

nikoli s Klélií. Odpor Pally a Ludovica proti režimu taktéž nemusí znamenat jen starost o 

Fabrizia, ale snahu o znovuzískání lepšího postavení, z něhož těžili na vrcholu slávy císařství. 

Mosca je zase v zajetí vášně k Gině, a jeho vůle pomáhat Fabriziovi tak může být nanejvýš 

účelová.  

Tak či onak, můžeme s jistotou shrnout, že i když jsou oba hrdinové v zajetí 

napoleonského ideálu, jejich vnímání se u nich v praxi liší naprosto zásadně. Julián klade důraz 

na praktickou rovinu svého ideálu jako účelového prostředku, uchyluje se k pokrytectví a 

veřejné rezignaci na onen model. Fabrizio klade naopak do popředí romantickou stránku 

Napoleona, která má kořeny ve Vzpomínkách na Napoleona započatých o dva roky dříve. 

Unifikační snahy Napoleona v tehdejším „italském“ prostoru a sklony Fabriziovy generace k 

„nemoci století“ hrdinu zcela uchvátí. Pád Napoleona mu nebrání nést v úctě vzpomínku na 

císaře, jít dál a být šťastný. Nezadá si proto ani na okamžik s pokrytectvím svého protějšku 

v Červeném.   

 
184 Fabrizia krátce po útěku z citadely trápí svědomí, že by Kléliin otec Fabio Conti mohl mít potíže. Fabrizův 

stud je tak velký, že mu Contimu dokonce posílá omluvný dopis.   
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6 Stendhal ve střetu idealismu a pravdivosti  

6.1 Život Napoleona (La Vie de Napoléon)  

Stendhal již v úvodu k Životu Napoleona zmiňuje důvod, který ho vedl k sepsání díla. Tvrdí, 

že se jedná o odpověď „na libelu“, jejíž autor „požívá velké slávy a společenských výhod ve 

všech evropských salonech“.185 Stendhal se jakožto Napoleonův obhájce otevřeně hlásí ke 

svému pozitivnímu vztahu k Napoleonovi, což nám představuje jistou nesrovnalost, kterou 

jsme již okrajově zmínili v kapitole 2.3, a sice jak je možné, že vzdělaný člověk, jenž se 

považoval za žáka pokrokové osvícenecké (a tedy poměrně liberální) filozofie obhajuje 

člověka, který byl ve svém konání státníka naprosto antiliberální? Bude tudíž nutné podívat se, 

jakým způsobem Stendhal vede onu obhajobu. S přihlédnutím, že apologeticky laděné dílo by 

mělo respektovat fakta, o které se může obhajoba opřít, předznamenáváme, že bude nutné 

vnímat Stendhalův obraz Napoleona Bonaparta ve střetu bonapartistické idolatrie na jedné 

straně, a respektu autora k faktům, pravdě a povšechně vlastnímu svědomí na straně druhé. Je 

nasnadě, že si tyto postoje z důvodu povahy obhajovaného subjektu mohou ostře protiřečit.   

 Ze zločinů, které veřejné mínění připisuje Napoleonovi, Stendhal jmenuje mj. i masakr 

turecké posádky v Jaffě186 a otrávení francouzských vojáků nakažených morem v Saint-Jean 

d’Acre,187 proti čemuž se tehdy postavil hlavní doktor egyptské expedice René-Nicolas 

Desgenettes. K první události Stendhal odkazuje na svědka událostí Mylorda Ebringtona, 

kterému Napoleon údajně řekl, že mu tehdy „scházela potrava a [zajatci] byli příliš 

nebezpečnými živly na to, aby je podruhé nechat jít do pouště. Nezbývalo mu jiného prostředku, 

než je dát zabít“.188 Napoleonovo rozhodnutí v druhém případě ospravedlňuje jakožto „chybu 

v úsudku“, která nepramenila ze „zatvrzelosti srdce, a ještě méně z lhostejnosti k údělu 

vojáků“, ale naopak ze starosti o jejich blaho.189 Konání Napoleona v obou případech posuzuje 

jakožto důsledek „nutnosti“, která je „očividná a urgentní“,190 a dodává, že „vrchní generál 

 
185 Nejsme si zcela jistí, ke komu přesně se Stendhal obrací. Je ale docela možné, že je odpověď určena paní de 

Staël, která by odpovídala jak popisu, tak i Stendhalově motivu napsat obhajobu. Srov. STENDHAL. La vie de 

Napoléon, op. cit., s. 3-4. « ...pour répondre à un libelle. [...] d’une grande renommée dans les salons de l’Europe 

et de tous les avantages sociaux. » 
186 Muresanová tvrdí, že Stendhal „má tendenci mírnit Napoleonovu krutost tím, že slovo „masakr“ v původní 

verzi škrtá a nahrazuje ho neutrálnějším slovem „událost“.  Srov. MURESAN-GRIGORE, Madalina. Napoléon 

dans les souvenirs de Stendhal... Philologia. [online]. 1. Cluj-Napoca: Studia Universitatis Babes-Bolyai, 2009, 

roč. 54, č. 1, s. 288. [cit. 17.06.2019]. Dostupné z: https://www-ceeol-com.ezproxy.is.cuni.cz/search/article-

detail?id=6354 
187 Op. cit. STENDHAL. La Vie de Napoléon, s. 37. 
188 Ibid., s. 38.  « ...je manquais de pain, et ils étaient des diables trop dangereux pour les lâcher une seconde fois 

dans le désert. Il ne me resta donc d’autre moyen que de les tuer. » 
189 Ibid., s. 41. « ...d’une erreur de jugement, [...] de mauvais cœur, et moins encore d’indifférence pour le sort de 

ses soldats. » 
190 Ibid., s. 39. « la nécessité [...] claire et urgente » 

https://www-ceeol-com.ezproxy.is.cuni.cz/search/article-detail?id=6354
https://www-ceeol-com.ezproxy.is.cuni.cz/search/article-detail?id=6354
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nemusí být jediný, který nese zodpovědnost za tato těžká rozhodnutí. Záležitost byla 

odsouhlasena na válečné poradě, kde se nacházeli Berthier, Kléber, Lannes ...“.191 Snaha 

přenést zodpovědnost za Bonapartovy činy na vnější činitele, jako je „nutnost“, je u Stendhala 

zcela očividná.192 

 Podobný postup Stendhal volí i v případě Napoleonova nástupu k moci. Ostře kritizuje 

vládu Direktoria jako zkorumpovanou. „Vláda tuctu ničemných zlodějů a zrádců byla 

nahrazena vojenskou diktaturou; ale bez této vojenského krutovlády by Francie v roce 1800 

zažívala události z roku 1814 nebo období teroru.“193 Vnitřní situaci ve Francii popisuje jako 

spějící k totální anarchii,194 a proto je vojenský despotismus řešením, který má předejít ještě 

větším hrozbám. Omezení svobod občanů (jakýsi nouzový stav) je pro Stendhala jen logickým 

vyústěním jinak dezolátní situace. Souvisí s tím i Stendhalova přirozená nedůvěra k lidovým 

vrstvám, kterou připisuje i Bonapartovi: „Dát francouzskému lidu hned tolik svobody, kolik by 

byl schopen unést, [...] to nebylo v žádném případě Napoleonovým cílem. Nezkoumal, kolik 

moci můžeme svěřit do rukou lidu, aniž by se jednalo o neopatrnost, ale snažil se odhadnout, jak 

málo pravomocí lidu vystačí k tomu, aby byl spokojen. “195 Stendhal silně zastává přesvědčení, 

že diktatura, kterou Napoleon v prvním roce své vlády zavedl do všech struktur veřejného 

života, byla „nezbytná vzhledem k událostem“.196 Tehdejší bouře vyvolané vzestupem 

jakobinismu, royalismu a všeobecně nespokojenosti s vládou Direktoria způsobily, že „každý 

uznával potřebu tvrdé vlády“.197 Takovouto vládu zajištovala Napoleonova tajná policie, i ta 

byla podle Stendhala v prvních letech vlády jen „nutným zlem“.198 

 Projevy diktátorského režimu se u Napoleona projevily i v případě poprav politických 

odpůrců a bylo by velkou chybou, kdybychom opomenuli zmínit vykonstruovaný proces a 

 
191 Ibid., s. 40. « Le général en chef ne doit pas porter seul la responsabilité de cette action épouvantable. 

L’affaire fut décidée dans un conseil de guerre auquel se trouvèrent Berthier, Kléber, Lannes... » 
192 Argumentace, že předávkování nakažených opiem a masakr tureckých zajatců byla čistá nutnost, by mohla 

obstát, jelikož vojenská rozhodnutí se v takovýchto situacích v zásadě přiklánějí k menšímu riziku. Nicméně 

nemůžeme přijmout přenos zodpovědnosti na válečnou radu, kde měl Napoleon – jak známo – naprosto 

suverénní právo rozhodnutí. 
193 Ibid., s. 61. « Le gouvernement d’une douzaine de voleurs lâches et traîtres, fut remplacé par le despotisme 

militaire ; mais, sans le despotisme militaire, la France avait, en 1800, les événements de 1814 ou la Terreur. »  
194 Situace ve Francii roku 1799 byla opravdu na spadnutí; jakobíni a royalisté se opět ujímali svých pozic, 

Direktorium se ukázalo být zcela neschopné a veřejné mínění se vskutku přiklánělo k vládě pevné ruky. Srov. 

BARNETT, C., op. cit., s. 67; FERRO, M., op. cit., s. 175-183; STENDHAL. La Vie de Napoéon, op. cit., s. 64. 
195 Ibid., s. 65. « Donner d’abord au peuple français autant de liberté qu’il en pouvait supporter, [...] tel ne fut 

point l’objet de Napoléon. Il ne considérait pas combien de pouvoir on pouvait confier au peuple sans 

imprudence, mais cherchait à deviner de combien peu de pouvoir il se contenterait. » 
196 Ibid., s. 64.  « ...indispensable par les événements. » 
197 Srov. STENDHAL. La Vie de Napoéon, op. cit., s. 64; Ibid., s. 66. « Chacun reconnaissait la nécessité d’un 

gouvernement fort... » 
198 Ibid., s. 200. « ...un mal nécessaire. » 
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následnou popravu vévody d’Enghien v roce 1804. Stendhal dává v obhajobě tohoto činu 

Napoleonovi takřka neomezený prostor vyjádřit se. Slovy Bonaparta bylo rozhodnutí 

k zadržení d’Enghiena vyvoláno nátlakem ministrů, stejně jako samotné vynesení rozsudku 

smrti. 

  „Ministři mě nutili, abych vévodu d’Enghiena zadržel, [...] kníže de Ben[evento] mi 

dvakrát přinesl rozsudek a naléhal na můj souhlas se vší vervou, jíž byl schopen. Byl jsem 

obklopen vrahy, které jsem nebyl schopen odhalit. Tlaku jsem podlehl, až když jsem byl 

přesvědčen, že je to nutnost.“199  

 Stejně jako v případě potlačení veřejných práv a událostí v Egyptě, Stendhal svaluje 

vinu za události na „nutnost“ či „nezbytnost“, která Napoleona přiměla takto konat. Avšak 

zmiňuje navíc i císařův soucit a jeho záměr navštívit ve Vincennes zmíněného vévodu. Ministr 

zahraničí Talleyrand200 mu ovšem údajně měl tuto návštěvu rozmluvit 201 a i dopis s žádostí o 

milost od vévody d’Enghien měl být tímto ministrem zadržen.202 Stendhal si ovšem pokládá 

správné otázky a nespokojuje se s tímto vysvětlením. Podle něj může být ospravedlnění z 

d’Enghienovy popravy platné pouze za předpokladu, že byly předloženy pádné důkazy o 

vévodově zapojení do atentátu. Avšak takovéto důkazy jsou podle něj uloženy ve Vincennes a 

nebyli nikdy zveřejněny.203 Údajný komplot měl být osnován ze Štrasburku, kam vévoda 

dojížděl v přestrojení, což Napoleona podle Stendhala přivedlo k rozhodnutí zadržet ho. Celá 

aféra je v očích Stendhala obestřena tajemstvím, jelikož si je dobře vědom i možností, která by 

popírala oprávnění k popravě vévody. Nepřehlíží tudíž ani kritiku Napoleona. Zmiňuje totiž i 

eventualitu, že d’Enghien dojížděl do Štrasburku v přestrojení za svou milenkou, nikoliv 

osnovat spiknutí, což by Napoleona usvědčovalo z vraždy. Neopomíjí ani císařovniny přímluvy 

za záchranu vévody, které Napoleon údajně lhostejně přešel. Pravda ovšem podle Stendhala 

vyjde najevo v budoucnu.204 Celou aféru Stendhal shrnuje následující úvahou v hypotetické 

rovině: 

 
199Ibid., s. 92-93.  « Les ministres me pressaient de faire arrêter le duc d’Enghien, [...] Le prince de Bén[évent] 

m’apporta deux fois l’ordre et me pressa de le signer, avec toute l’énergie dont il est capable. J’étais environné 

d’assassins que je ne pouvais découvrir. Je ne cédai que quand je fus convaincu de la nécessité. » 
200 Jde o zmíněného knížete de Benevento. Tento titul ale patří Charlesi-Maurici de Talleyrandovi až od roku 

1806, nikoliv v roce 1804. Jedná se o menší nesrovnalost, která vyplývá z referování k nejvyšším získaným 

titulům mužů, o nichž je řeč. 
201 Ibid., s. 95.  
202 Ibid., s. 98-99. 
203 Ibid., s. 95. 
204 Ibid., s. 102-103.  
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 „Kdyby Napoleon se zatčením d’Enghiena posečkal do té doby, než vévoda potřetí 

navštíví Štrasburk, ušetřil by se v každém případě nepříjemného vysvětlování u budoucích 

pokolení.“205 

 Stendhal je jinak ve svých soudech vůči svému idolu v základních faktech velice 

kritický. Napadá ho mj. i z neetického vedení války během italské kampaně, s tím, že 

„podněcoval mezi svými generály to nejotřesnější plenění.“206 Je si plně vědom Napoleonovy 

arogance, která vysvětluje, proč jednal s lidmi – pokud použijeme příměr paní de Staël – jako 

s pouhými čísly. „Zkušenost [Napoleona] každý den utvrzovala v jeho neskonalé nadřazenosti, 

a lidmi neskonale pohrdal“.207 Nakonec Stendhal podotýká, že kdyby Napoleon „býval chtěl 

dát své vlasti svobodu, nic by mu v tom nebránilo“.208Avšak „jeho jedinou ambicí bylo založit 

královskou dynastii“.209 Neshledává tak „nezbytnost“ prodlužovat onen „nouzový stav“ z 

prvních let císařovy vlády, kdy byly omezeny občanské svobody, nemluvě o tvrdém potírání 

jakýchkoliv projevů nezávislého myšlení. Podobné restrikce byly uplatňovány i po dobu dalších 

čtrnácti let. Negativními soudy tedy Stendhal – jak patrno – nešetří. Můžeme si ovšem položit 

otázku, zda takto jednoznačně formulovaná a věcná kritika není jen promyšleným úkladem 

autora ukázat, že je nezaujatý. Nemůžeme totiž vyloučit možnost, že Stendhalovo odsouzení 

Napoleona je jen zastíracím manévrem, který sleduje za cíl předestřít nám nevyvratitelné a zcela 

očividné skutečnosti, které případně zastíní fakta hrubšího zrna. Jak správně podotýká 

Muresanová, Stendhal nedostatečně odsuzuje hrůzy války a represí, protože je silně zaujat city 

k Napoleonovi coby geniálnímu vojevůdci-dobyvateli. Jeho „násilí, touhu po moci, krutost“ 

jako by přezíral a zaměřoval se zejména na dějinný význam Napoleonovi osobnosti, nebere 

ovšem do úvahy jeho morální působení.210 

 Nakonec Stendhal vidí v Napoleonovi dva muže: státníka a vojevůdce. Často však pro 

Napoleona užívá pojem despota. Nepopírá tak, že Napoleon disponoval jistými atributy tyrana, 

které se mísí s náturou velkého muže. Stendhal píše: „Souboj génia velkého muže a srdce tyrana 

vyvstává o to lépe během Stodenního císařství.“211 Odkazuje tím na Napoleonovo „liberální 

 
205 Ibid., s. 103. « Dans tous les cas, Napoléon se serait épargné une justification pénible auprès de la postérité, 

en attendant, pour faire arrêter le duc d’Enghien, qu’il vînt une troisième fois à Strasbourg.» 
206 Op. cit. STENDHAL. La Vie de Napoléon, s. 23. « Il encouragea parmi ses généraux le pillage le plus 

scandaleux. » 
207 Ibid., s. 63. « L’expérience venait tous les jours lui prouver son immense supériorité, et il méprisait trop les 

hommes...» 
208 Ibid., s. 68. «...s’il eût voulu donner la liberté à sa patrie, il n’aurait plus trouvé d’obstacles. » 
209 Ibid., s. 65. «...fonder une dynastie de rois était toute son ambition. » 
210 Op. cit. MURESAN-GRIGORE. Napoleon dans les souvenirs de Stendhal..., s. 286-287. 
211 Op. cit. STENDHAL. La Vie de Napoléon, s. 332.  « On voit encore mieux le combat du génie du grand 

homme contre le cœur du tyran dans son règne des Cent Jours. » 
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uvědomění“ z roku 1815, kdy na dvůr přizvává liberály Benjamina Constantaa Jeana-Charlese-

Léonarda Simonda de Sismondi. Stendhal dodává, že Napoleon oba zmíněné hosty 

„posloucha(l) se zdánlivým potěšením, ale brzy se s rozkoší vrátil k ničemným radám Regnaulta 

de Saint-Jean d’Angély212 a vévody de Bassano. Tito muži dokazují, jak ho tyranství zkazilo. 

V časech Marenga by takovéto muže s pohrdáním odmítl.“213 Stodenní císařství však vytváří 

napoleonskou liberální legendu, za níž stojí právě osoba Benjamina Constanta. V 

publikovaných článcích deníku Minerva z let 1819-1820 Constant vysvětluje své motivy 

k participaci na liberální ústavě214  a předkládá obraz Napoleona jako člověka, který již v roce 

1815 změnil svůj odmítavý pohled na základní svobody jednotlivce a naopak chce se stát jejich 

hlavním propagátorem.215 Podle historika Sadhira Hazareesingha se právě u Constanta rodí 

„širší filozofický základ pro sblížení mezi liberály a bonapartisty“.216 Stendhal nicméně správně 

podotýká, že Napoleon ve skutečnosti nepřikládal svým liberálním snahám velkou váhu, a zdá 

se, že souboj Napoleonových dvou povah nakonec vyhrálo „srdce tyrana“. Stendhal není natolik 

naivní, aby věřil, že v císaři během pobytu na ostrově Elba proběhla nějaká zásadní proměna a 

stal se z něj liberál.  

 I když Stendhal podává obhajobu muže, který „neměl mezi velkými muži moderní doby 

žádného rivala“, 217 nepřestává ho považovat za tyrana. Neubráníme se dojmu, že Stendhal není 

úplně ordinérním bonapartistickým biografem, který v Životě Napoleona chrání Bonaparta 

způsobem, který se vzdaluje primitivnímu bonapartismu, jaký zastávaly napoleonské bulletiny 

a radikální křídlo napoleonské „historiografie“.218 Pro Stendhala tyto formy propagandy nejsou 

historií. „Ne, budoucí generace nikdy nezví, jak plytce jezuitští byli tito hrdinové napoleonských 

bulletinů... Tyto bulletiny byly produktem války, propagandou, nikoli historickými díly.“219 

 
212 Tohoto hraběte Stendhal popisuje jako „nejzkorumpovanějšího z můžu, který se pozvolna stal tyranem uvnitř 

samotné Státní rady“. Srov. Ibid., s. 194. «...le plus corrompu des hommes, devint peu à peu le tyran du Conseil 

d’État.» 
213 Ibid., s. 332. « Il les écoute avec plaisir en apparence, mais bientôt il revient avec passion aux lâches conseils 

de Regnault de Saint-Jean d’Angély et du duc de Bassano. Et de tels hommes montrent combien la tyrannie 

l’avait déjà corrompu. Du temps de Marengo il les eût repoussés avec mépris. » 
214 Tzv. Dodatečný akt (Acte additionnel) – liberální ústava z pera Benjamina Constanta a vytvořená na popud 

Napoleona vešla v platnost 1. června 1815. 
215 HAZAREESINGH, Sadhir. Napoleonic Memory in Nineteenth-Century France...MLN. [online]. 1. Baltimore: 

Johns Hopkins University Press, 2005, roč. 120, č. 4, s. 752-754.  [cit. 17.02.2019]. Dostupné z: 

https://www.jstor.org/stable/3840656?seq=1#metadata_info_tab_contents 
216 Ibid., s. 753. 
217 Op. cit. STENDHAL. La Vie de Napoléon, s. 68. « ...rivaux parmi les grands hommes des temps modernes. » 
218 VANNOSTHUYSE, François. Stendhal et l’historiographie bonapartiste. Recherches & Travaux. [online]. 1. 

Grenoble: Université Grenoble Alpes, 2017, roč. 90, s. 10. [cit. 17.02.2019]. Dostupné online: 

https://journals.openedition.org/recherchestravaux/894 
219 Op. cit. STENDHAL. La Vie de Henry Brulard, Tome 1, s. 244. « Non, la posterité ne saura jamais quels 

plats jésuites ont été ces héros des bulletins de Napoléon... Les bulletins étaient des machines de guerre, des 

travaux de campagne, et non des pièces historiques. »  

https://www.jstor.org/stable/3840656?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://journals.openedition.org/recherchestravaux/894
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Skutečnost, že Stendhal v sobě chová silný odpor vůči propagandistické literatuře ozřejmuje, 

proč maršál Saint-Cyr a generál Ségur figurují mezi jeho oblíbenci napoleonských 

historiografů; nejsou totiž ve svých závěrech natolik dogmatičtí jako zbytek jejich současníků-

historiografů oficiálního proudu.220  

 Obhajoba Napoleona Bonaparta má v podání Stendhala velice zajímavý postup, který 

je zcela v souladu se Stendhalovým střetem idealismu a úcty vůči faktům. Stendhal se v žádném 

případě nesnaží zpochybnit obvinění, která proti Napoleonovi vznesly liberální kruhy, ale jako 

zdatný obhájce vysvětluje motivy, které Bonaparta vedly k tomu, že konal tak, jak konal. 

Stendhalova obhajoba se zakládá na třech postupech, resp. argumentačních strategiích.  

  1) V prvním se jedná o poměrně výstižné potvrzení kritiky, až nás text nutí pochybovat 

o apologetickém charakteru díla, což možná bylo autorovým záměrem s vidinou, že mu 

přiznáme objektivitu a nezaujatost. 

 2)  Druhý postup zase hledá pochopení prostřednictvím vnějších faktorů, které by 

ospravedlnily Bonapartovo jednání v zájmu vyššího principu „nutnosti“. Stendhal v nich 

prezentuje své osobní názory, v nichž liberální přesvědčení ustupuje idealismu. 

 3) Ten poslední se opírá o maximální možnou kompilaci z různých zdrojů, včetně 

pramenů, které si protiřečí. Své „závěry“ nechává Stendhal otevřené a počítá s tím, že 

v budoucnu zvíme pravdu. 

 Stendhalovu taktiku při vedení obhajoby shledáváme jakožto poměrně sofistikovanou, 

jelikož všechny tři přístupy fungují v jisté součinnosti. Zatímco v prvním přístupu se obhajoba 

výrazně nedotýká autorova svědomitého záměru respektovat základní nepopiratelná fakta, která 

potvrzují v mírnějším světle kritiku, již si Napoleon zajisté zasloužil, ten druhý zprošťuje 

Napoleona jakékoliv odpovědnosti za represe a všeobecný despotismus. Třetí přístup jsme 

mohli sledovat při Stendhalově „obhajobě“ popravy vévody d’Enghien. Stendhal v něm 

nedochází k žádným jednoznačným závěrům, nicméně stále v nich cítíme probonapartistické 

přesvědčení autora. Těmito přístupy Stendhal předznamenává svůj vztah k pravdivosti v 

„historiografickém“ žánru, který je nutné si blíže definovat a odpovědět tak na otázku, jakého 

charakteru je Stendhalova dílčí kritika Napoleona.  

 
220 Op. cit. VANNOSTHUYSE, F., s. 7.  
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6.2 Vzpomínky na Napoleona (Les Mémoires sur Napoléon)  

Práce, kterou Stendhal započal v roce 1817, se zajisté nezakládala na mnoha zdrojích.221 Sám 

autor píše, že „každý další rok se dozvíme nové poznatky“, a bude tudíž „nutné každoročně 

předělat historii o Napoleonovi v souvislosti s vydáním [nových] memoárů“.222 Ostatně autor 

tvrdí, že vyprávění, které následuje, není „přesnou historií, ale historií pro svědky tehdejších 

událostí“.223 O téměř dvacet let později Stendhal započíná svou již druhou biografii o 

Napoleonovi, tentokrát  pod názvem Vzpomínky na Napoleona, je však bohužel nedokončená a 

zastavuje se u dobytí Benátek roku 1797; navíc v drtivé většině popisuje jen bitvy. Naši 

pozornost zde proto přitahuje hlavně předmluva, nabírá totiž charakter manifestu boje za 

„pravdu“. Avšak můžeme Stendhalovu ujištění věřit? 

 Vzpomínky na Napoleona jsou stejně jako Život Napoleona vystavěny na třech okruzích 

svědků: já-svědek (Stendhal), současníci a Napoleon sám. Můžeme v tom pozorovat jistou 

velice konstruktivní snahu o výstavbu historiografického žánru: „Co se mě týče, čerpám ze čtyř 

až pěti různých autorů, probírám se čtyřmi až pěti událostmi; namísto toho, abych vše shrnul 

jednou obecnou frází, v níž bych snadno sklouzl ke lživým detailům, kopíruji tyto události, s tím, 

že pokud možno co nejvíce využívám původních slov autorů“224 Kompilace je pro něj zárukou 

objektivity a taktéž i pravdivosti.  A když někde nebyl (např. Italská kampaň v letech 1796-97), 

podrobně studuje plánky a reálie z místa bitev, aby se pojistil, že bude jeho podání pravdivé. 

 Stendhalovo vnímání pravdivosti se zakládá na objektivitě zdrojů a také na detailech: 

„Všichni se shodují, že vypravěč by měl říkat pravdu jasně. Ale pro to je třeba mít odvahu 

sestoupit k nejmenším detailům.“225 Stendhalův odpor ke lži je v předmluvě naprosto zřejmý. 

Podle něj se lži již nevyjadřují „v jasných slovech“ jako kdysi, ale „ve formě vágního a 

obecného jazyka“.226 O výroku můžeme polemizovat, jelikož tím autor popírá samotnou 

 
221 Život Napoleona vycházel jen z omezených zdrojů generálů Dumase, Servana, Carnota a nakonec hraběte Las 

Casese, jehož rukopisem Stendhal disponoval prostřednictvím Brity zabavených Les Casesových spisů.  
222 Op. cit. STENDHAL. La Vie de Napoléon, „Předmluva“, bez paginace. « Chaque année qui va suivre va 

fournir de nouvelles lumières. [...] il faudra refaire l’histoire de Napoléon tous les ans, à mesure que paraîtront 

les mémoires... » 
223 Ibid., s. 4. « ...n’est pas une histoire proprement dite, c’est l’histoire pour les contemporains témoins des faits. 

» 
224 STENDHAL. Les Mémoires sur Napoléon. [online]. Paris: Le Divan, 1930, s. 14-15. [cit. 17.02.2019]. 

Digitalizovaná kopie původního vydání dostupná také v knihovně Gallica (ARK): 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k69245/f16.item. « Pour moi, je prends dans 

quatre ou cinq auteurs différents, quatre ou cinq petits faits; au lieu de les résumer par une phrase générale, dans 

laquelle je pourrais glisser des nuances mensongères, je reproduis ces petits faits, en employant, autant que 

possible, les paroles mêmes des auteurs originaux. » 
225 Ibid., s. 15.  « Tout le monde avoue que l'homme qui raconte doit dire la vérité clairement. 

Mais pour cela il faut avoir le courage de descendre aux plus petits détails. » 
226 Ibid., s. 14. « On n’exprime plus le mensonge en termes exprès [...] mais on le produit au moyen de formes de 

langage vagues et générales » 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k69245/f16.item.
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podstatu lži, která nemá být jasná ani očividná. Jeho sdělení ovšem vypovídá o hluboké zášti 

vůči pokrytcům a lhářům, jejichž počet se podle něj po roce 1812 a zejména po Červencové 

revoluci značně zvýšil.227 Obává se, že právě tito pokrytci na něj budou nejvíce útočit ve 

všeobecném záchvěvu pokrytectví a lží:  

 „V Paříži již není veřejné mínění na současné dění; je tu jen série nadšení, která se 

navzájem potírají, tak jako vlna na moři rozbíjí tu, která jí předchází.“228   

 Citace je zcela na místě, jelikož v době, o níž Stendhal mluví, se extrémně rozmáhá 

bonapartistický kult v radikální podobě, kterou známe z propagandy napoleonských bulletinů. 

Její rétorika se ve dvacátých letech čili v době, kdy vychází největší část bonapartistických 

memoárů bývalých Napoleonových generálů, zachovala. Nová vydání těchto memoáru jsou 

doprovázena všeobecným nadšením. Avšak někteří napoleonští biografové se chtějí známostí 

s císařem jen zviditelnit a proslavit. Stendhal však uznával spíš „ověřitelnější“ a umírněnější 

svědky, jako např. maršála Saint-Cyra či Phillipa Paula, hraběte de Ségur. A tak když Stendhal 

píše, že lži jsou stále rozšířenější, nevíme, na koho přesně ukazuje. Sklony ke 

chtěným dvojsmyslům či nejednoznačnostem mu nebyli cizí, a může se proto jednat o někdejší 

Napoleonovi nepřátelské liberální kruhy, ale stejně tak o napoleonské biografy, kteří měli v 

úmysl šířit lživou propagandu či se jinak zviditelnit. Stendhal se mezitím snaží jít vlastní střední 

cestou a opírá se přitom o výpovědi a svědectví jiných. 

 Je toto ale skutečně střední cesta, kterou bychom mohli považovat za umírněnou, 

objektivní a pravdivou? Stendhal nás ujišťuje, že ano. Catherine Mariettová se domnívá, že 

v Stendhalově podání „polyfonie zajišťuje skrze své odlišné úhly pohledu pravdivost.“229 Nabízí 

se ale také hypotéza, že Stendhalův úmysl dodržovat tuto střední cestu mezi dvěma proudy 

(oficiální bonapartistickou propagandou a jejími odpůrci) je jen „zištnou“ strategií, jelikož jen 

ta mu v očích čtenáře dodá na věrohodnosti. Snaží se nás totiž neustále přesvědčit, že je jediným 

arbitrem zvěstujícím „pravdu“ o Bonapartovi. V popisovaných událostech je nicméně, jak jsme 

již zmínili, velice selektivní. Navíc ve Vzpomínkách na Napoleona cituje zejména autory 

hlavního bonapartistického proudu, a nikoliv „vyvrhele“, kteří přinášeli alternativní pohled na 

 
227 Ibid., s. 15. 
228 Ibid., s. 14. «Il n'y a pas d'opinion publique à Paris sur les choses contemporaines; il n'y a qu'une suite 

d'engouements, se détruisant l'un l'autre, comme une onde de la mer effaçant l'onde qui la précédait.» 
229 MARIETTE, Catherine. La vérité en crise dans les Mémoires sur Napoléon de Stendhal. [online]. Grenoble: 

Université Grenoble Alpes, 11.2015, 11.2015 [cit. 09.06.2020]. La Réserve. Dostupné z: http://ouvroir-litt-

arts.univ-grenoble-alpes.fr/revues/reserve/236-la-verite-en-crise-dans-les-memoires-sur-napoleon-de-stendhal 

«La polyphonie garantit, par la multiplicité de ses facettes, la vérité.» 

http://ouvroir-litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/revues/reserve/236-la-verite-en-crise-dans-les-memoires-sur-napoleon-de-stendhal
http://ouvroir-litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/revues/reserve/236-la-verite-en-crise-dans-les-memoires-sur-napoleon-de-stendhal
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Napoleonovu vládu, jako byl např. Ségur, kterého začal dokonce otevřeně kritizovat.230 Autor, 

který se nás snaží mermomocí přesvědčit, že říká jako jediný pravdu, je vskutku podezřelý:  

  „Spisovatel, který viděl vstup Napoleona do Berlína 27. října 1806, který ho viděl u 

Wagramu, který ho viděl, jak se opírá hůl během ústupu z Ruska, který ho viděl ve Státní radě 

a který má kuráž vypovědět pravdu o všem, i proti svému hrdinovi, má jistou výhodu.“ 231 

 Celkové znění výroku působí dojmem, že Stendhalova přítomnost (svědectví) u těchto 

událostí sebou přináší nějakou bližší zkušenost s Napoleonem. Dále autor o sobě netvrdí nic 

jiného, než že je o svém oblíbenci schopen říci i nepříjemnou pravdu, měli bychom mu proto 

důvěřovat. Už Mérimée mu ale v roce 1837 vytkl, že nemá jednoznačné právo říct, že 

Napoleona znal natolik dobře, aby své vidění podával jako autentické svědectví.232 Merimée 

mu dále tvrdil, že sám píše, že Napoleona viděl jen asi čtyřikrát, nemluvě o tom, že mluvit s ním 

mohl maximálně ve třech případech.233 Stendhalův výrok sice není lží, ale autor si ubírá na 

věrohodnosti. Může se sice jednat o Stendhalův komunikační lapsus, v němž nadnesl 

„známost“ s císařem z důvodu hluboké obeznámenosti s Napoleonovým životem, i tak se ale 

Stendhalova „upřímnost“ zdá být pokoutná.  A pokud nemůžeme z výše zmíněného citátu věřit 

první části, proč bychom měli věřit té druhé? Naše podezření však není dostatečné a nemůžeme 

tudíž Stendhalovi dokázat, že nebyl ochoten říct naprostou pravdu a nic nezamlčet. 

 Pokud budeme považovat pravdivost za respekt vůči základním nevyvratitelným 

faktům, tak Stendhal jednoznačně naplňuje toto vnímání pravdy. Napoleona kritizuje tam, kde 

je jeho vina průkazná nade vší pochybnost. Jinde, jako v případě popravy vévody d’Enghien, 

zase zmiňuje veškerá v té době dostupná fakta. Nemůžeme mu tudíž připsat žádné 

„překrucování“ faktů, jelikož je respektuje v podobě, v jaké je získal na základě studia v té době 

velice omezených pramenů. I v místech, kde Stendhal uvádí „nutnost“ jako příčinu 

Bonapartových odsouzeníhodných kroků, se obhajoba zakládá na do jisté míry podnětných 

argumentech (události v Jaffě, Saint-Jean d’Acre a Francii roku 1800). Stendhalovy 

probonapartistické postoje jsou přesto velice citelné, nemůžeme je ovšem považovat za 

 
230 Op. cit. VANNOSTHUYSE, F., s. 7-8. 
231 Op. cit. STENDHAL. Les Mémoires sur Napoléon, s. 16.  « L’écrivain qui a vu l’entrée de Napoléon à Berlin 

le 27 octobre 1806, qui l‘a vu à Wagram, qui l‘a vu marchant un bâton à la main, dans la retraite de Russie, qui 

l‘a vu au Conseil d'Etat, s‘il a le courage de dire la vérité sur tout, même contre son héros, a donc quelque 

avantage. » 
232 Op. cit. VANNOSTHUYSE, F., s. 7. 
233 Op. cit. MARIETTE, Catherine. La vérité en crise dans les Mémoires sur Napoléon de Stendhal. [online]. 

Grenoble: Université Grenoble Alpes, 11.2015, 11.2015 [cit. 09.06.2020]. La Réserve. Dostupné z: 

http://ouvroir-litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/revues/reserve/236-la-verite-en-crise-dans-les-memoires-sur-

napoleon-de-stendhal  

http://ouvroir-litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/revues/reserve/236-la-verite-en-crise-dans-les-memoires-sur-napoleon-de-stendhal
http://ouvroir-litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/revues/reserve/236-la-verite-en-crise-dans-les-memoires-sur-napoleon-de-stendhal
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„naivní“, charakterizuje je naopak silné uvědomění, které autora přivádí k relativizaci obecně 

zakořeněných bonapartistických postojů (Napoleonův „liberalismus“). Nicméně vzhledem ke 

snaze, s níž se nás autor snaží v obou biografiích přesvědčit o své nezaujatosti, objektivitě, 

střední „umírněné“ cestě a ve Vzpomínkách na Napoleona i o pravdivosti svých postojů, se nám 

jeví jeho přístup a zvolené metody jako poněkud účelové. Přikláníme se proto 

k opatrnému závěru, tj. že Stendhalova střední cesta v bonapartistické historiografii sice sleduje 

záměr umírněné kritiky a vychází z vlastního autorova přesvědčení, avšak dominuje jí 

jednoznačně apologetický záměr.  
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7 Stendhalovy osobní spisy 

7.1  Korespondence a deník 

Stendhalovu korespondenci můžeme rozdělit do dvou souborů, jež se rovněž překrývají 

s dvěma různými přístupy k adresátovi, totiž na korespondenci veřejnou/úřední a osobní. Nás 

bude pro účely naší práce zajímat výhradně ta druhá, jelikož Stendhalův „upřímný“ názor na 

Napoleona nemohl být přirozeně představen v císařské úřední korespondenci, která si již po 

formální stránce žádá např. oslovení „S. M. l’Empereur“ (Jeho císařské Veličenstvo). 

Stendhalův deník z let 1801-1814 bude sloužit jakožto doplňkový zdroj, který se ovšem příliš 

nezmiňuje o Bonapartovi, a bude ho proto využito v omezené míře. Svým způsobem jsou tyto 

dva výše zmíněné útvary nejupřímnějšími dostupnými médii, které potvrdí, či vyvrátí (resp. 

díky němuž můžeme poměřovat) naše předchozí závěry ohledně Stendhalovy povahy, 

literárního ukotvení a politického přesvědčení.  

7.1.1 Stendhalův charakter  

Stendhal již v Životě Henryho Brularda tvrdil, že nejvřelejší vztahy vedl, kromě děda, se 

sestrou Paulinou.234 Z jejich důvěrné korespondence se nám zachovalo velké množství dopisů, 

drtivá většina pochází z let 1800-1815. Stendhal měl na rozdíl od ostatních sourozenců a jejich 

tety Séraphie o Paulině vysoké mínění a rozhodl se, že jako starší bratr povede její výchovu. 

V korespondenci se tak např. můžeme dočíst, že si přeje, aby se učila kresbu, aritmetiku 

a historii. Právě historie je pro něj „základem konverzace, a nic jiného neformuje úsudek 

lépe“.235 Stejně tak jí doporučuje italštinu před angličtinou, vysvětluje jí základní filologické 

rozdíly mezi jazyky,236 a dokonce jí dává rady, jak se učit: „Nauč se nazpaměť obě pomocná 

slovesa essere a avere.“237 Neustále jí doporučuje knihy, jež si má přečíst, a je zajímavé, že 

mezi nimi kromě Racina, Corneille, Boileaua,238 Shakespeara a Huma239 figuruje i paní de 

Staël.240 Krom jisté vychloubačnosti člověka, který se neustále předvádí tím, co všechno 

přečetl, nám tyto dopisy dokládají Stendhalův velký zájem o mladou Paulinu. Jeho vyznání 

citů, jež se vyskytují téměř ve všech dopisech, hraničila, jak už poukázal del Litto, s takřka 

 
234 Deník potvrzuje Stendhalovu antipatii vůči otci, kterého nazývá „mrzkým darebákem“, jež mu neposílá 

dostatek peněz. Uvedená citace převzata z STENDHAL. Le journal de Stendhal: 1801-1821. [online.] Paris: G. 

Charpentier et Cie. Éditeurs, 1888, s. 124. [cit. 20.07.2020]. Dostupné z: 

https://archive.org/details/journaldestendha00stenuoft « ...un vilain scélérat. » 
235  Op. cit. MARTINEAU, Henri a Victor del LITTO, ed. Correspondance de Stendhal, Tome 1, s. 12. « ...c’est 

la base des conversations et rien ne forme davantage le jugement. » 
236 Ibid., s. 54. 
237 Ibid., s. 38. « ...apprends par cœur les deux auxiliaires essere et avere...» 
238 Ibid., s. 67. 
239 Ibid., s. 136. 
240 Ibid., s. 578. 

https://archive.org/details/journaldestendha00stenuoft
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mileneckým vyznáním lásky. Del Litto však naprosto vylučuje jakékoliv „incestní“ sklony a 

poukazuje na to, že jde spíš o Stendhalovu vysoce vyvinutou „otcovskou“ starost o mladší 

sestru, které naopak přál štěstí v manželském svazku.241  

 Nicméně upřímnost a srdečnost Stendhalových citů vůči sestře značí poněkud 

subtilnější citové rozpoložení Stendhalova bytí, které hraničí s velkou osamělostí. Stendhal si 

ve většině dopisů stěžuje, že mu Paulina nepíše tak často, jak by si přál.242 V dopise z 21. srpna 

1804 se Paulině vyznává ze svého trápení.  

 „Chybíš mi, má drahá Paulino: jsou někdy chvíle, kdy duše znechucená prací, hledá 

způsob, jak milovat, a stále více se přimyká k těm, po nichž prahne, nechá se jimi pohltit a za 

každou cenu na světě chce být jen s nimi.“243 

 Z celkového znění dopisu vyplývá, že Paulina je jediným členem rodiny, který mu zbyl. 

Osamělost pramení z absence kompletní rodiny, jíž se Stendhalovi nikdy nedostalo. 

 „Kéž bych kolem sebe mohl mít rodinu, stále věřím, že něco takového existuje.“244 

 Stendhal je v konečném důsledku velice nešťastný. Hledá tak způsoby, jak zaplnit 

prázdnotu, nebo jak on říká „nudu“. Symptomem, ale i lékem, je životní filozofie beylismu, 

jejímž základním pilířem je hledání štěstí skrze vnitřní energii. Energii, kterou vidíme v ironii 

autora, jeho vytrvalosti ve snaze milovat ženy navzdory neschopnosti najít si někoho stálého a 

odhodláním jít přes neúspěchy dál. Nerezignující romantický charakter, který disponuje jemu 

nezcizitelnými vášněmi, je na nejlepší cestě dostat se z marasmu neštěstí – alespoň v podání 

Stendhala. Spis paní de Staël O vlivu vášní na štěstí, který si Stendhal velice pochvaloval a 

doporučil ho i sestře Paulině, ovšem jeho filozofii oddání se vášním neschvaluje a vidí v nich 

jen utrpení a sebedestrukci. Stendhal je ovšem přesvědčen, že skutečné štěstí pramení pouze a 

jen z přirozené a nefalšované vášně, která zkrátka není některým lidem vrozená a nedá se 

napodobit tak, jak se o to pokusila paní de Staël. Dochází k názoru, že proto v nich autorka 

nevidí smysl.245 Byť ovšem Stendhal-Brulard (a jeho jiná alter-ega) vášněmi zcela očividně 

disponuje, vytouženého štěstí se mu stále nedostává. 

 
241 Ibid., s. X. 
242 Srov. MARTINEAU, Henri a Victor del LITTO, ed. Correspondance de Stendhal, Tome 1, op. cit., s. 3; Ibid., 

s. 13; Ibid., s. 256; Ibid., s. 378; Ibid., s. 441.  
243 Ibid., s. 145. « J’aurais bien besoin de toi ici, ma chère Pauline: il y a des moments où l’âme, dégoûtée de 

travail, cherche à aimer, s’attache de plus en plus aux objets de son affection, se renferme dans eux et voudrait 

pour tout au monde être auprès d’eux. » 
244 Ibid., s. 146. « Que ne puis-je réunir autour de moi une famille comme je conçois qu’il en peut exister. » 
245 Ibid., s. 213-214. 
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 „Má duše teskne po jiném štěstí. Chtěl bych milovat ženu alespoň trochu vlídnou a 

strávit s ní dva týdny na venkově. To je má chiméra...“246  

 Je docela možné, že Stendhalova touha najít si „vlídnou“ ženu, ho blíže poutá k Paulině, 

která je jedinou ženou, která má v jeho očích čistý charakter a jež mu může nahradit rodinu. 

Představuje si totiž, že jednoho dne budou on, jeho žena, Paulina a její muž pospolu žít v Paříži. 

Stendhal si do svého deníkového zápisu z 10. floréalu247 1805 poznamenává:  

 „Jedině ona [Paulina] má duši dost velkou na to, aby pochopila tu mou.“248 

 Stendhalova korespondence s Paulinou dokládá citovost a také její hloubku, značí však 

také nespokojenost, jež Stendhala trýznila. Je důsledkem nenaplněných ideálů o rodině a lásce, 

kterou promítá do své životní filozofie a posléze i do románové tvorby. Filozofie beylismu se 

možná víc než cokoliv jiného míjela účinkem.  

7.1.2 Literární ukotvení  

K postojům, jaké zastává romantismus, Stendhal přispěl spisem Racine a Shakespeare z roku 

1823, který je jedním z prvních manifestů romantické generace. Stendhal v něm odmítá 

klasicistní jednoty,249 vyzvedá Shakespeara, kterého považuje za skutečného romantika své 

doby250, nad Racina, a celkově vystavuje pojednání na hypotetické disputaci „akademika“ a 

„romantika“, kteří u něj stojí za naprosto odlišnými principy tvorby.  

 Stendhal sám se ve své korespondenci s Adolphem de Mareste (blízkým přítelem, 

s nímž se seznámil v roce 1817) označuje za „zuřivého romantika, což znamená, že jsem pro 

Shakespeara proti Racinovi, a pro lorda Byrona proti Boileauovi“.251 Byť Byronovy verše 

Stendhala nudily a stavil je do ostrého kontrastu se Scottovou prózou,252 po které doslova 

„prahnul“,253 vidí v Byronovi správný směr, jímž by se měl romantismus ubírat. A přestože 

Stendhal ve spise Racine a Shakespeare Byrona odmítá jakožto „vůdčího představitele 

 
246 Ibid., s. 585. « ...mon âme soupire après un bonheur d’autre genre. Je voudrais pouvoir aimer une femme un 

peu aimable et aller passer quinze jours à la campagne avec elle. C’est là ma chimère... » 
247 Podle revolučního kalendáře připadá toto datum na 29. dubna 1805.  
248 Op. cit. STENDHAL. Le journal de Stendhal: 1801-1821, s. 300. « Elle seule a l’âme assez grande pour 

comprendre la mienne. » 
249 STENDHAL. Racine et Shakespeare. [online]. Paris: Librairie Hatier, 1927, s. 6. [cit. 20.07.2020]. Dostupné 

z: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/18116/mod_resource/content/1/racine%20stendhal.pdf 
250Stendhal na Shakespearovi oceňuje zejména „silná pohnutí srdce projevená v popisu nejjemnějších detailů 

vášně“. Uvedená citace ze STENDHAL. Racine et Shakespeare, op, cit., s. 24.  « ...des mouvements du cœur, et 

des nuances de passions les plus délicates. »  
251 Op. cit. MARTINEAU, Henri a Victor del LITTO, ed. Correspondance de Stendhal, Tome 1, s. 909.  « ...un 

romantique furieux, c’est à dire je suis pour Shak[espeare] contre Racine, et pour lord Byron contre Boileau.» 
252 Ibid., s. 1041. 
253 Ibid., s. 1030.  « Je brûle de les lire. » 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/18116/mod_resource/content/1/racine%20stendhal.pdf
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romantiků“,254  v korespondenci z doby před rokem 1823 si Byrona vysoce považuje. V dopise 

Louisi Crozetovi z 1. října 1816 vychvaluje Byronova Korzára za „projev silných a něžných 

vášní, jeho autor se v tomto žánru [poezii] řadí hned za Shakespeara“.255 Podle Stendhala by 

se měl romantický směr naprosto distancovat od první generace německých romantiků, jako 

například Schlegel, kteří špatné pochopili romantismus, a naopak se přiblížit ve svém stylu 

k deníku The Edinburg Review256 a Lordu Byronovi, kteří správně koncipovali a uvedli do 

praxe romantické principy. 

 Stendhalova antipatie k Restauraci a Červencové monarchii se překrývá i s protestem 

vůči tehdejším literárním institucím jako je Akademie, která v omezené míře stále zastávala 

zásady akademicky zbytnělé „klasicistní“ estetiky. Romantici jsou jí přirozeně trnem v oku, o 

čemž se sám Stendhal brzy přesvědčí. 1. ledna 1831 píše romantičce a pořadatelce literárních 

salónů, paní Virginie Ancelotové:  

 „Čtu oznámení v Quotidiennu. Jestli někdy potkám ty redaktory [...], tak je s jistotou 

zardousím. [...] O vydání Červeného jsem se dozvěděl teprve před týdnem. Řekněte mi bez 

okolků, co si o tomto plytkém díle, které nectí akademická pravidla, myslíte...“257 

 Stendhalovo rozčarování z negativní recenze mohlo jedině umocnit nechuť k období, 

kterou si v sobě nesl již delší čas. V korespondenci s de Marestem z 23. března 1831, čili 

poměrně brzy po publikaci nepříznivých kritik Červeného, Stendhal hodnotí tehdejší deníky la 

Gazette, la Quotidienne a Globe poměrně negativně a o společnosti tvrdí, že se snaží 

„zlikvidovat, vše, co se povznáší nad průměrnost“.258 Vzhledem k datu korespondence, nás 

citace nutí k zamyšlení, že Stendhal možná viděl v odsouzení Červeného jen rozmar společnosti 

strhat vše, co je nadprůměrné. Myslí si, že aby byl člověk úspěšný, musí se líbit širší společnosti, 

její literární záliby nevyjímaje. Dochází proto k závěru, že za císařství bylo vše jednodušší. 

Stačilo se totiž „líbit jen jednomu výjimečnému muži.“259 Dále odkazuje na císařského 

arcikancléře, ale nepřekvapilo by nás, kdyby za tohoto muže považoval samotného Napoleona, 

 
254 Op. cit. STENDHAL. Racine et Shakespeare, s. 24. 
255 Op. cit. MARTINEAU, H. a V. del LITTO, ed. Correspondance de Stendhal, Tome 1, s. 827-828. « 

...l’expression des passions fortes et tendres que l’auteur est placé en ce genre immédiatement après 

Shakespeare. » 
256 Jedná se o jednu z nejstarších revui v Británii, která od roku 1802 vlivně propagovala romantické hnutí a jeho 

zásady. Ze Stendhalovy korespondence, je patrné, že je to jedno z mála periodik, kterých si vysoce cenil. 
257 Op. cit. MARTINEAU, H. a V. del LITTO, ed. Correspondance de Stendhal, Tome 2, s. 205. « ...je lis les 

annonces de la Quotidienne. Si jamais j’en rencontre les rédacteurs [...] il est sûr que je les étrangle. [...] Je n’ai 

su qu’il y a huit jours l’apparition du Rouge. Dites-moi bonnement tout le mal que vous pensez de ce plat 

ouvrage non conforme aux règles académiques... » 
258 Ibid., s. 258. « Notre société tend à anéantir tout ce qui s’élève au-dessus de la médiocrité. » 
259 Ibid., s. 258. « ...il fallait plaire à un grand homme. » 
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kterého často honoruje přívlastkem „výjimečný“. Jestli tedy chápeme zmínku o likvidaci všeho 

nadprůměrného ze strany společnosti správně, pak je to výrok poněkud scestný, jelikož pokusy 

o omezení vlivu nadprůměrné literatury je spíš atributem Napoleonovy cenzury. 

 Shledáváme proto, že romantické principy, které můžeme považovat za vlastní 

Stendhalově osobnosti, nabývají u autora Červeného politické dimenze. Nevole podřídit se 

literárně-estetickým pravidlům Akademie se prolíná s odporem ke společnosti, která strhala 

Stendhalovo autobiografické dílo, což má za následek ještě větší autorovu zatvrzelost, najmě 

co se týče dobového literárního vkusu. 

7.1.3 Stendhalův liberalismus a Napoleon 

Veřejně publikovaná obrana Napoleona z roku 1818 Stendhalovi zajisté způsobila nemalou 

újmu na jeho obraze liberála – tedy jestli jím vůbec někdy byl. Nemenší význam v poodhalení 

jeho smýšlení má i jeho osobní korespondence s přáteli a odpůrci, ve které se autor vyznává ze 

svých pocitů k Bonapartovi.  

 Stendhal píše 10. dubna 1818 šéfredaktorovi listu The Edinburg Review, v němž vyšla 

kritika jeho cestopisu Řím a Neapol roku 1817 (Rome et Naples en 1817).260 Stendhal se 

ohrazuje, že dílu nebylo přisouzeno takové uznání, jaké by si po právu zasloužilo. Dílo převážně 

zachycuje Stendhalovy důvody, proč ho země uchvátila, a věnuje prostor i otázkám politického 

charakteru, včetně přítomnosti nostalgických vzpomínek na Napoleonovo působení v „Itálii“. 

Hlavní námitka, kterou Stendhal vznesl na svou obranu, bylo, že se snažil „s užitím co možná 

nejméně slov zachytit co nejvíce možných postřehů“ 261 a vystihnout „sílu životní energie“, jež 

v Itálii panuje.262 Nevyhnul se ovšem ani obraně Bonaparta, když řediteli provokativně vrací 

kritiku se slovy, že v „Itálii“ Angličany nenávidí víc než Francouze a že si po nich a 

Napoleonovi doslova „stýskají“.263 

 „Jeho sebeděsivější tyranie lidu škodila méně než současná netečnost.“264  

 Pozitivním přístupem k Napoleonovi se Stendhal zajisté netajil, a to ani když si psal se 

slečnou Sophie Duvaucelovou, která měla jisté výhrady vůči postavě Juliána Sorela. Stendhal 

jí v duchu přátelského pokárání z 28. dubna 1831 vysvětluje Juliánův charakter: „Julián není 

 
260 Cestopis (vydaný roku 1817) byl nicméně roku 1826 přepracován do finální verze s názvem Řím, Neapol a 

Florencie roku 1817 (Rome, Naples et Florence en 1817).  
261 Op. cit. MARTINEAU, H. a V. del LITTO, ed. Correspondance de Stendhal, Tome 1, s. 902-903. « Mon but 

était de renfermer sous le moins de mots le plus de choses possibles. »     
262 Ibid., s. 902-903. « ...la force du ressort... » 
263 Ibid., s. 904. 
264 Ibid., s. 904. « Sa plus affreuse tyrannie était moins nuisible au peuple que l’inertie actuelle. » 
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tak prohnaný, jak se vám zdá. Ten osmnáctiletý mladík je v Paříži za pošetilce. Neustále 

přemýšlí o idolu, který by následoval.“265 

 Zbytek dopisu se nese v mnohem ostřejším tónu, a řekněme, že i na hraně běžné 

společenské komunikace. O důvodech, jež Stendhala vedly k podrážděné reakci, můžeme pouze 

spekulovat, jelikož obsah předchozího listu zaslaného slečnou Duvaucelovou neznáme. 

Stendhal si ovšem nebere servítky a slečně vyčítá, že v sobě chová přespříliš uznání 

k pokrytcům, a takřka dětinsky ji poučuje o tom, že nerozumí dílu. Zaštituje se přitom kladnými 

posudky paní d’Azurové.266 Stendhalův excitovaný styl zasáhl i liberály a ultramontanisty, kteří 

jsou prý naši skuteční „nepřátelé“ a předtím ještě podotýká, že v roce 1811 (čili v době, kdy 

zastává post vrchního inspektora majetku koruny) pro něj „započalo období největšího 

štěstí“.267 Negativní ohlasy na Juliána Sorela vyvolaly celou sérii autorových odsouzení 

dobových pořádků. Nabízí se vysvětlení, že si byl Stendhal natolik vědom míry ztotožnění s 

Juliánem, že se ho jakákoliv kritika hrdiny Červeného bytostně dotýkala. 

 Stendhal navíc slečnu Duvaucelovou požádal, aby k němu byla v budoucnu co možná 

nejupřímnější. Jeho přání mu splnila a v dalším dopise z 8. května 1831 se vyjádřila k poznámce 

o jeho „období největšího štěstí“. Nazvala ho za „blázna“ lačnícího po válce, který není 

„docela prostě pravdivý“.268 Na Juliána názor prý nezmění a smýšlí o něm stále špatně. Ovšem 

neútočí tím na samou podstatu Stendhalova bytí, když víme, jak pro něj bylo důležité být 

pravdivý a jak intimní místo v jeho srdci Julián zaujímal? Domníváme se, že zmíněný list slečny 

Duvaucelové, byl pro Stendhala natolik zničující, že s ní, navzdory jejím opakovaným snahám 

o kontakt, nadobro utnul veškerou písemnou komunikaci.269 Vynesením konečného rozsudku 

nad Juliánem urazila nejen Stendhalovu ješitnost, ale také jeho domnělé liberální přesvědčení, 

když mu vmetla do tváře jeho pohrdání základními svobodami.  Lesk a přirozenou inteligenci, 

kterou slečna Duvaucel v dopise projevila, korunovala větou, která hlubokomyslností svého 

obsahu vskutku nutí k zamyšlení o samých principech svobody a liberalismu. 

 
265 Op. cit. MARTINEAU, H. a V. del LITTO, ed. Correspondance de Stendhal, Tome 2, s. 281. « Julien n’est 

pas si futé qu’il vous paraît. Le jeune homme de dix-huit ans est niais à Paris. Il songe toujours au modèle à 

imiter. » 
266 Vlastním jménem Alberthe de Rubempré, s níž Stendhal taktéž vedl častou korespondenci. 
267 Ibid., s 282. « Alors commença pour moi l’époque du plus grand bonheur. » 
268 Ibid., s. 873. « ...tout bonnement naturel et vrai... » 
269 Snahy slečny Duvaucel o kontakt jsou vskutku dojemné a všechny se nesou přinejmenším v rovině 

přátelského zájmu o Stendhala, což nebylo z jeho opětováno. Na její dopisy neodpovídal. Srov. Ibid., s. 891; 

Ibid., s. 896. 



66 

 

 „Měli bychom se na měsíc zbavit svobody tisku, abychom alespoň na chvíli zvěděli, co 

je to pravda!“270 

 Stendhalovy předchozí výroky v Životě Napoleona totiž značně zpochybňovaly tyto 

základní svobody a dá se říci, že dokonce ospravedlňovaly Napoleonovy snahy o jejich 

potlačení. 

 „Když ho první konzul zbavil svobody tisku a osobní svobody, národ se k tomu postavil 

naprosto lhostejně.“271 

 „Věřím, že tyran Napoleon udělal dobře, když omezil tisk.“272  

 Nezbavíme se proto dojmu, že Stendhalovo vnímání liberalismu zcela očividně 

nekonvenovalo s tím, jež v sobě chovaly slečna Duvaucelová a paní de Staël. Potvrzujeme tím 

naše předchozí závěry z kapitoly 2.3. Důvody, které nás vedou k zpochybnění Stendhalovy 

příslušnosti k liberálnímu proudu obecně, jsou kromě zcela očividné obhajoby Bonaparta a 

některých jeho antiliberálních činů i skutečnost, že Stendhal v březnu 1814 (čili na samém 

konci války šesté koalice) participoval na zadržení několika údajných „špionů“, o čemž svědčí 

jeho korespondence z té doby.273  

  

  

 
270 Ibid., s. 874. « On devrait bien nous ôter pour un mois la liberté de la presse afin que nous puissions savoir un 

peu la vérité! » 
271 Op. cit. STENDHAL. La Vie de Napoléon, s. 73. « La nation se montra parfaitement indifférente quand le 

premier consul lui ôta la liberté de la presse et la liberté individuelle 
272 Ibid., s. 104. «...je crois que Napoléon tyran faisait bien d’enchaîner la presse. » 
273 Op. cit. MARTINEAU, H. a V. del LITTO, ed. Correspondance de Stendhal, Tome 1, s. 753-755. 
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8 Závěr  

Psát o celkovém díle jakéhokoliv autora neznamená jen studovat dílčí aspekty jeho prací, ale 

jít hlouběji až k samé podstatě autorova života. U Stendhala to platí dvojnásob, jelikož vliv 

autobiografických prvků ve všech jeho románech i odborných prací je extrémně silný. Značnou 

část naší práce jsme tedy věnovali analýze Stendhalova dětství, neboť Stendhal, a platí to i pro 

celé jeho dílo, je silně determinován právě touto etapou života. Dětství zakládá autorův způsob 

myšlení, dodává mu podněty k tvorbě a v konečném důsledku ho předurčuje k prioritám, které 

si zvolí. Pocit osamění a bolesti si nezadá s klidem, ba právě naopak, předurčuje Stendhala 

k literární aktivitě prostředkovanou jeho životní filozofií beylismu. V ní se projevuje životní 

energie a touha po dosažení štěstí, vlastnosti, jež Stendhal propůjčuje hrdinům svých románů, 

zejména Juliánovi Sorelovi.  

 Stendhalova adorace Bonaparta má tudíž kořeny v jeho bolestně zakoušeném pocitu 

osamění. Je taktéž důsledkem jeho dětství a prvních let dospělosti, neboť v době, kdy se císař 

dostal k moci, je mu pouhých osmnáct let. Dalších patnáct let života je pod vlivem napoleonské 

propagandy, která u něj má zcela opačný účinek, než by se předpokládalo. Nemění ovšem nic 

na jeho vztahu k idolu, který se rozhodl hájit až do konce svého života, a to v prostředí a proti 

společnosti, o nichž si myslí, že nesnesou sebemenší srovnání s velkou epochou Napoleona 

Bonaparta. 

 Stendhalovo vnímání idolu, jež si příliš nezadá s definicí naivních iluzí, se přesto nutně 

dostává do sporu s jeho liberálním přesvědčením, nemluvě o autorově silném vztahu k 

pravdivosti, která je velkým tématem celého Stendhalova díla. Ovšem pokud chce být Stendhal 

skutečně pravdivý, což nutně znamená poukázat i na negativní stránku Bonapartovy vlády, musí 

si vybrat mezi bonapartismem a liberalismem, jelikož pravda nemůže nahrávat oběma směrům 

zároveň. Shledáváme, že si vybral bonapartismus ve svém „středovém pojetí“, které ochotně 

přijímá kritiku Napoleonovy vlády, avšak Bonaparte u něj stále požívá vysoké míry adorace. 

 Obraz Napoleona Bonaparta není v širším vnímání Stendhalova díla jen plytkou a 

úzkoprsou ikonou, ale hlubokou součástí celého Stendhalova života. Intenzita, s níž císař 

prostupuje autorovým zklamaným dětstvím, autorův odpor k době, jeho pocit odloučení, a 

nakonec i mnohovrstevnatý literární odkaz vysvětluje komplexnost a zmatenost Stendhalovy 

osobnosti, která se jakživ nezbavila jha romantického idealismu, živeného alespoň z části 

napoleonskou idolatrií. Napoleon v něm doslova přežívá, a právě proto Stendhal nemůže popřít 

a vytěsnit tu část vlastního já, na níž stojí jeho vlastní existence, totiž svou bytostnou víru v 

ideál.   
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10 Resumé v českém jazyce  

Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu obrazu Napoleona Bonaparta ve Stendhalových 

dílech, která ve větší míře zmiňují osobnost císaře. Vzhledem k autorově silnému zaujetí 

císařem a snaze být „pravdivý“ jsme si zvolili hypotézu, jež staví tyto dva na první pohled 

protichůdné zájmy do přísné opozice.   

 V druhé kapitole jsme se proto museli zaobírat Stendhalovým dětstvím a dospíváním, 

v nichž vidíme původ bonapartistické idolatrie. Tu shledáváme jakožto psychologicky silně 

motivovanou. Promítají se v ní totiž Stendhalovy nenaplněné sny o kompletní rodině, jeho 

odpor k době a tehdejší neúspěch na literárním poli. Tyto své pocity, včetně obdivu 

k Napoleonovi a životní filozofie beylismu, Stendhal přenáší i na Juliána Sorela, s nímž sdílí 

nejeden autobiografický prvek.  

 Zejména doba je jak pro Stendhala, tak pro Juliána zcela determinující, a stojí u počátku 

idealizace císařského období. Proto jsme se ve třetí kapitole věnovali historickému románu, 

který pracuje s kontextem doby, a vztahům ve společnosti na počátku 19. století, které v podání 

Stendhala stojí na přísných kontrastech. Jejich význam spočívá v předestření složitosti doby, 

jíž hlavní hrdina prochází. Stendhalův román Červený a černý jsme tak zařadili mezi díla, která 

se značně přibližují historickému románu. 

 Kapitoly čtyři a pět popisují Stendhalovo chápání doby a Bonaparta skrze myšlenkové 

zaujetí protagonistů Červeného a černého a Kartouzy parmské, kteří jakožto zarytí bonapartisté 

vnímají Napoleona jako svůj idol.  

 Dále jsme se v šesté kapitole zaměřili na Stendhalovu apologii Napoleona a jeho vlády, 

která dokládá silný příklon, jež choval k císaři. Konstatovali jsme ovšem, že se tato obhajoba 

výrazně nedotkla Stendhalova respektu k faktům a pravdě obecně, byť mu značně ubrala na 

jeho obrazu liberála. V Stendhalově beletrii i odborných pracích je cítit silný vliv bonapartismu, 

ze kterého se dle našeho mínění autor nikdy nevymanil. Naše hodnocení Stendhalovy osobnosti 

byly v zásadě potvrzeny i jeho osobní korespondencí. 

 V závěru naší práce jsme v krátkosti zrekapitulovali výsledný obraz Napoleona 

Bonaparta v dílech Stendhala, který je založen na velice komplexních a leckdy 

nejednoznačných vztazích. Co se týče případného dalšího směřování výzkumu, nabízí se 

komparační studie, která by se hlouběji zabývala Stendhalovou metodou selekce faktů 

z historiografických děl bonapartistických biografů, ze kterých Stendhal čerpal v Životě 

Napoleona a Vzpomínek na Napoleona. Takovýto výzkum by lépe poodhalil, jakou důležitost 
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přisuzoval jednotlivým autorům, jakou relevanci přikládal jednotlivým faktům, jaké 

„skutečnosti“ vyzdvihnul, a které případně zamlčel či jim přisoudil jen minimální pozornost. 

Výsledky by se taktéž odrazili na Stendhalově pravdivosti. Takovýto projekt by si ovšem žádal 

větší prostor a primárně by vycházel z biografií o Napoleonovi, která byla Stendhalovi 

dostupná. Věříme, že takováto studie by představovala značný a zajímavý posun v chápání 

Stendhala.  
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11 Résumé en français 

Le présent mémoire se concentre sur l’analyse de l’image de Napoléon Bonaparte dans les 

œuvres de Stendhal, qui mentionnent de manière significative l'empereur. Étant donné, d'un 

côté la passion extrême de l'auteur pour cette personnalité historique, et de l'autre son effort de 

véracité, nous avons choisi de mettre en opposition ces deux aspects contradictoires. 

 Dans le deuxième chapitre, nous nous penchons sur l'enfance et l'adolescence de 

Stendhal, dans lesquelles on distingue déjà les origines de l'idolâtrie  bonapartiste. Celle-ci 

s'avère avoir des fondements psychologiques. Dans ce chapitre nous travaillons également 

sur le rêve déçu de Stendhal d'avoir une famille unie, sur son dédain envers l'époque, ainsi 

que sur son échec dans le domaine littéraire. Autant de sentiments, dont l'admiration pour 

Bonaparte et le beylisme, que Stendhal confère à son personnage Julien Sorel, avec lequel il 

partage de nombreux éléments biographiques.  

 Pour Stendhal comme pour Sorel, l'époque, c’est-à-dire le début de l'idéalisation de 

la période impériale, est déterminante. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés dans le 

troisième chapitre au roman historique, ancré dans le contexte de l'époque, ainsi qu'aux 

rapports sociaux du début du XIXe siècle qui, selon Stendhal, sont encore très clivés. Ces 

rapports sociaux sont cruciaux car ils permettent de comprendre la complexité de la société 

dans laquelle le héros évolue. En ce sens nous avons classé le roman le Rouge et le noir parmi 

les œuvres qui s'apparentent considérablement au roman historique. 

Les chapitres quatre et cinq décrivent la compréhension de Stendhal et sa vision de Bonaparte, 

par le biais de la fascination exercée par l'empereur sur les protagonistes du Rouge et le noir 

et la Chartreuse de Parme, des bonapartistes convaincus qui perçoivent Napoléon comme 

leur idole. 

 Dans le sixième chapitre, nous nous concentrons ensuite sur l'apologie de Napoléon 

et de son règne chez Stendhal, qui témoigne de la passion de l'écrivain pour l'Empereur.  Nous 

en concluons que, même si ce soutien à Napoléon n'a pas endommagé l'effort de véracité de 

Stendhal et son respect pour les faits, il a tout de même terni son image libérale. Dans les 

belles-lettres et les ouvrages spécialisés de Stendhal on sent en effet une forte influence 

bonapartiste, qui n'a jamais abandonné l'auteur, comme le confirme sa correspondance 

personnelle. 
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 Nous concluons notre travail avec un résumé de l'image de Napoléon Bonaparte dans 

l'oeuvre de Stendhal, qui est le fruit de relations complexes. En ce qui concerne de futures 

pistes de recherche, on pense avant tout aux études comparatives, qui permet traient 

d'analyser plus en profondeur la sélection d'ouvrages historiques et de biographies de 

Bonaparte utilisée par Stendhal lorsqu'il a rédigé La Vie de Napoléon et les Mémoires sur 

Napoléon. Une telle entreprise permettrait de mieux révéler l’importance que Stendhal a pu 

attacher aux auteurs et aux faits, notamment les « faits » qu’il a mis en évidence, et ceux qu’il 

a pu dissimuler ou auxquels il a accordé une attention minime. Les résultats de ces recherches 

pourraient changer l’image qu’on a de l’effort de véracité de Stendhal. Un tel projet, qui se 

concentrerait essentiellement sur les biographies de Napoléons  disponibles à l'époque de 

Stendhal, nécessiterait une étude plus approfondie et constituerait, nous en sommes 

convaincus, une avancée passionnante dans la compréhension de Stendhal. 
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