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Úvod 

Za téma mé diplomové práce jsem si zvolil fantaskní povídky francouzského spisovatele 

Guy de Maupassanta. Rozhodl jsem se zaměřit na vybranou část jeho díla, která dostatečně 

charakterizuje zadané téma. Vlastní text práce je rozdělen na kapitoly odpovídající pěti 

základním obdobím Maupassantova díla a doložen odpovídajícími příklady. Vzhledem 

к tomu, že dílo francouzského autora je v tomto případě více než jinde spjato sjeho 

fyzickým a psychickým stavem, rozhodl jsem se zaměřit právě na tento fenomén, který se 

silně odráží v jeho práci. 

Na základě prostudované literatury a vlastního pozorování jsem si uvědomil, že není 

možné věrně zobrazit svět Maupassantovy fantaskní povídky bez důrazu na jeho tělesný a 

duševní stav. Z dnešního pohledu by bylo jistě nepřesné hodnotit práci umělce pouze 

v rovině umělecké či literární a opomíjet podstatu autora jako člověka. Je zřejmé, že bez 

přihlédnutí ke všem vnitřním a vnějším vlivům, které působí na každou lidskou bytost, 

získáme jen omezený obrázek skutečnosti. Z tohoto důvodu se pokusím zachytit ve své 

práci celou komplexnost autorova života i díla, a to především v závislosti na postupu jeho 

nemoci. Je otázkou, jak by se Maupassantovo dílo rozvíjelo bez těchto významných 

vnějších a vnitřních vlivů, jak by vypadalo, pokud by nebyl v průběhu práce stižen vážnou 

nemoci. S nadsázkou lze říci, že Maupassant je svědkem svého onemocnění, o kterém 

podává neobvyklou výpověď. Jeho povídky jsou tak jakýmsi důkazem, deníkem 

nemoci.To, co nám Maupassant předkládá, je jedinečná zpověď lidské bytosti, která i přes 

velkou bolest má dost sil podělit se o své utrpení. Přestože literární práce může být pro 

spisovatele pouze únikem z jeho stále hroznějšího světa, představuje pro nás jedinečný 

pohled do duše člověka, který má strach. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že jeho 

práce není dílem šílence, ale důkazem lidské vůle, která dokáže zdolávat i to nej horší 
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vá v jeho reálném pohledu, kde život je 

ho průběhu. 

V* 



2.1 Předčasný pesimismus (1875 - 1883) 

2.1.1 Maupassantovo dětství 

Rodinné zázemí Henryho, Reného, Alberta, Guy de Maupassanta představovalo jeden ze 

základních činitelů jeho pozdějšího nevyrovnaného psychického stavu. Šťastné dětství 

v domě na normandském pobřeží bylo brzy poznamenáno nesouladem mezi jeho rodiči. 

Matka Laure de Maupassant rozená Le Poittevin byla inteligentní žena s uměleckými 

sklony, které nezůstaly bez pozitivního vlivu na jejího syna. Přátelství s 

Gustavem Flaubertem a jeho sestrou Carolinou vytvářelo kladně působící prostředí, 

v němž později vyrůstal i Guy. Bratr Laury, Alfred, doplňoval tuto čtveřici nerozlučných 

přátel. Obraz tohoto muže, kterého velmi brzy poznamenalo velké životní zklamání 

z tragické ztráty milované osoby, se promítá do osoby jeho synovce. Jeho deziluze a 

zklamání, že jeho život je jen neustávající posloupností nenaplněných nadějí a snů, ho 

naplnila hlubokým pesimismem. Podobně jako Guy o několik let později i Alfred podléhá 

všeobecnému cynismu a život je pro něj jen neustávajícím kolotočem rozkoší všeho druhu. 

Podobnosti dospívajícího Guy sjeho strýcem si vedle jeho matky povšiml i rodinný přítel 

Flaubert. „I přes věkový rozdíl považuji tvého syna za svého přítele. Navíc mi připomíná 

ubohého Alfreda. Někdy mě i děsí, když ho vidím, jak se sklání nad verši."1 U 

Maupassanta se černé dědictví jeho strýce znásobí o autoscopii a halucinace. Není jisté, 

zda Alfred trpěl podobnými projevy, ale nesporně ho zachvacovaly obdobné nervové 

záchvaty jako jeho synovce. 

1 NORMANDY, G., La Fin de Maupassant, Paris, Albin Michel, 1927. str.26 
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Laura de Maupassant čerpala z bohatého vlivu svých přátel, především z příkladu 

Flauberta a svého bratra Alfreda. Má nespornou zásluhu na uměleckém formování svého 

staršího syna. Přesto ani ona nebyla bez vlivu na pozdější neutěšený zdravotní stav svého 

dítěte. V době, kdy Guy dospíval, trpěla chorobou, jejíž příznaky nebyli lékaři s to správně 

interpretovat. Její stav vzbouzel zájem nejbližších přátel. Zajímavé svědectví podává 

Flaubert ve svém dopisu neteři Caroline v roce 1880: „.. . je jisté, že Guy velmi trpí. 

Pravděpodobně má stejnou neurózu jako jeho matka..."2. Tajemství nemoci paní Laure 

bylo nakonec ozřejměno doktorem Aubé. Maupassantova matka trpěla nemocí zvanou 

Gravesova nemoc nebo také Basedowova.3 Jejími příznaky je zvýšená srdeční činnost, 

zvětšená štítná žláza, vole, arytmie a oční potíže souvisící s nedovíratelností víček. 

V dalších stadiích dochází к třesu, nervovým potížím, epileptickým záchvatům, paralýze 

obličeje a očí. Používaným lékem v té době byl bromid draselný, sprchy s prudkým tlakem 

vody a nejrůznější opiáty. Nemocnému se doporučoval klid, minimální fyzická a psychická 

práce, omezit společenský život. Zakázán byl alkohol, káva, tabák, kořeněná strava. 

Nevhodné byly pobyty u moře na silném větru, který jen zhoršoval jeho celkový stav. To 

vše si odporovalo se skutečným životem Guy de Maupassanta. Je velmi pravděpodobné, že 

trpěl stejnou nemocí jako jeho matka, a jeho neskromný životní styl popíral všechna 

lékařská doporučení. 

Otázka, která zůstává nezodpovězena, je, zda Guy zdědil tuto chorobu po své matce. I když 

přenos z matky na dítě je v tomto případě vzácný, není nemožný. Basedowa nemoc 

přichází po silném citovém vypětí, delší pracovní námaze a velmi často je podmíněna 

některými již existujícími neurózami. Jde buď o hysterii nebo epilepsii. Zároveň se častěji 

2 NORMANDY, G., La Fin de Maupassant, Paris, Albin Michel, 1927. str.32 
3 SCHOELLER, G., Maupassant, contes et nouvelles 1875 - 1884, Paris, Robert Laffont 1988. str. 14 
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objevuje u žen především ve věku 25 až 40 let. U paní de Maupassant se první známé 

příznaky objevily v roce 1873, když jí bylo padesát dva let. 

Gustave de Maupassant byl v mnohém předobrazem svého syna. Temperamentní, 

poživačný, rozhazovačný sukničkář, který se cítil dobře ve vybrané společnosti, ale také 

nedoceněný malíř. Svou rodinu brzy opustil a odstěhoval se do Paříže. Ve svých 

posledních dopisech rozhodně vyvracel hypotézy o možném šílenství v jeho rodině. 

Poukazuje na to, že jeho druhý syn Hervé zemřel na obyčejný úpal a jeho žena trpěla 

dlouho nervovým onemocněním.4 Z jeho svědectví však vysvítá důležitá informace, která 

posunuje první příznaky nemoci Maupassantovy matky o 35 let zpět, tedy do doby, kdy se 

obvykle projevují symptomy Basedowovy nemoci. 

Je více než zřejmé, že Guy získal některé dispozice pro tuto nemoc. V kombinaci 

s nestřídmým životem, který odporoval všem výše uvedeným lékařským doporučením, se 

jeho situace jen zhoršovala. Celkový stav ještě umocňovala nestabilní rodinná situace a 

osobní tragédie, kterou bezesporu byla smrt jeho bratra. Mladší Hervé byl nadšený jezdec, 

v armádě byl husarem a dával přednost práci zahradníka před kariérou diplomata, kterou 

mu vybrala jeho matka. Následkem silného úpalu a vysokých horeček byl vyšetřován 

několika lékaři. Matka Laure následně vyhledala pomoc u svého staršího syna. Hervé měl 

najít přechodný klid u svého bratra v Paříži. Ve skutečnosti lékaři doporučili, aby byl 

Hervé umístěn do ústavu. Guy se stal aktérem připravené akce, během které byl Hervé 

násilím uzavřen v léčebně. Zlomený Hervé stačil jen vykřiknout na svého bratra: „Tebe by 

měli zavřít, Guy. Ty jsi jediný blázen v rodině."5 Tato těžko vysvětlitelná událost jen 

* NORMANDY, G., La Fin de Maupassant, Paris, Albin Michel 1927. str.50 
1 NORMANDY, G„ La Fin de Maupassant, Paris, Albin Michel 1927. str.106 
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uspíšila jeho špatný psychický stav. Hervé zemře v ústavu v roce 1889, čtyři roky před 

smrtí svého staršího bratra. 

Basedowova nemoc je kombinací vrozených dispozic a nervově náročných životních 

situací, které celý proces nastartují nebo eskalují. Dalším takovým podnětem byla pro něho 

bezesporu smrt jeho učitele a přítele Gustava Flauberta. Byl nejen učitelem a mentorem, 

ale i dávným rodinným přítelem a s Laure ho spojovalo vroucné přátelství. Na její naléhání 

se uvolil vzít mladého Guy do svého opatrovnictví a po několik let ho učil literární práci. 

Maupassant se o něm a Louis Bouilhetovi, básníkovi a řediteli knihovny v Rouen, vyjádřil 

takto: „... dali mi svým jednoduchým a jasným učením sílu к tomu, abych šel pořád dál."6 

Po Flaubertově smrti se Guy vydává do severní Afriky, do míst, kde se odehrává román 

„Salammbó". Hledá tu klid a ztracenou rovnováhu. Smrt Gustava Flauberta byla pro něj 

velkou ranou, z které se jen těžce vzpamatovával. 

V neposlední řadě je nutné uvést komplikaci, která se přidala к dispozicím Basedowovy 

nemoci. Maupassant se v roce 1870 nakazil syfilidou, pravděpodobně od své milenky 

Gisele d'Estoc. Jeho mondénní život v mnohém připomínal povahu strýce Alfreda. 

Nekonečné večírky, bohaté večeře, alkohol v hojném množství a nevázaný sexuální život 

jen přimíchávaly další jedovaté látky do jeho oblíbeného červeného vína. Sám Flaubert ve 

svých dopisech nabádal svého svěřence к větší střídmosti. Guy těchto rad dbal jen málo a 

řídil se spíše tím, co napsal v předmluvě к románu Petr a Jan: „...je třeba si užívat co 

nejvíce a co nejdéle lidí a věcí."7 

6 <http://maupassant.free.fr> 
SCHASCH, N., Guy de Maupassant et le fantastique ténébreux, Paris, A.-G. Nizet 1983. str. 29 
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Maupassant trpěl těžkou nervovou chorobou, kterou svým životem hojně přiživoval. 

Nicméně se i přes tento handicap stal neuvěřitelně plodným autorem, jehož dílo mluví o 

strachu a šílenství, ale přitom si zachovává jasnou mysl a přehled. 
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2.1.2 První projevy nemoci a první úspěchy 

Poté, co prodělal prusko-francouzskou válku, stal se mladý Guy de Maupassant úředníkem 

na ministerstvu námořnictví. Bolestivá válečná zkušenost se otiskla v jeho díle a později se 

stala společným námětem souboru povídek ve sbírce „Soirée de Médan". Jeho velký 

úspěch, novela „Boule de Suif ' („Kulička"), která byla součástí této sbírky, těžila právě 

z pohnuté doby válečného konfliktu. Na svůj velký úspěch si však musel počkat ještě deset 

let. Zatím ho na naléhání jeho matky vzal do opatrovnictví Gustave Flaubert, který se 

uvolil pomáhat mladému muži v literární kariéře. Musel však splnit dvě podmínky: 

nepřetržitě psát a nepublikovat. Tento přísný program vyhovoval mladému umělci a 

vydržel mu po deset let. Výjimkou byly jen dvě fantaskní novely vydané v roce 1875 pod 

pseudonymem Joseph Prunier: „La main ď écorché"* („Ruka umrlcova") a „Le Docteur 

Héraclius Gloss"* („Doktor Heraclius Gloss") inspirované hoffmannovským 

romantismem. 

Zde je třeba se zmínit o začátcích Maupassantovy fantaskní povídky a vlivech, které vedly 

к výběru tohoto tématu. Guy de Maupassant nebyl prvním, kdo se zabýval fantaskním 

románem. Jednou z kolébek fantaskní literatury byla Anglie. Na konci 18. století je za 

jednoho ze zakladatelů pokládán Horace Walpole, autor anglického černého románu. Mezi 

jmény autorů fantaskních románů na britských ostrovech najdeme Anne Radcliffe nebo 

Mathew Lewise. Na tyto průkopníky navázali tak slavní autoři jako Stevenson, Maturin, 

Doyle nebo Wilde. Slavný Edgar Alan Poe zase navazoval na zakladatele fantaskní 

povídky v Německu E. T. A. Hoffmanna, kterého ctil i Maupassant. 
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Fantaskní povídka byla ve Francii známa ještě před vydáním prvních Maupassantových 

povídek. Za jejího zakladatele je považován Jacques Cazotte, který ve svých dílech 

odkrývá kouzlo nadpřirozena a magie („Diable amoureux", 1762). Jeho následovník 

Charles Nodier byl autorem, který vtisknul legendám skutečnou literární formu („Les 

Démons de la nuit", 1821). Maupassantův přínos pro tuto uměleckou oblast je v mnoha 

směrech nepřehlédnutelný. „Originalita Mapaussantova ztvárnění fantaskní povídky 

spočívá především v jeho psychologickém pohledu než v tématech, která zpracovává."8 

Jeho pohled je mnohem autentičtější a vycházející v mnoha případech z osobní zkušenosti. 

„Maupassant psal krví své duše."9 

Maupassant se při psaní svých povídek inspiroval svým předchůdcem v Německu 

Hoffmannem a především filosofií Arthura Schopenhauera. Oblast nadpřirozena a 

nevysvětlitelného vždy přitahovala jeho pozornost. Kulisami jeho příběhů byla krajina jeho 

dětství, gigantická síla vody, kterou poznal na normandském pobřeží nebo na březích 

Seiny, temné hvozdy severní Francie i nedozírné písky severoafrické pouště. Strach byl pro 

něho estetickou krásou, které se opakovaně zmocňoval ve svých povídkách a se svým 

osobitým nadhledem jí vdechoval život smrtelníka. 

Během prvních let literární činnosti nosil v sobě Maupassant zárodky nemoci, která bude 

drtit jeho tělo až do jeho smrti. Po prvním setkání ho Emil Zola vidí jako:" statného muže, 

tvrdých svalů, s krví pod kůží."10 Maupassant měl silnou konstituci, která dokázala snést 

neuvěřitelné množství jídla, alkoholu a fyzické námahy, ale vybavovala ho i pro budoucí 

těžký boj s nemocí. Výsledkem bujarého sexuálního života byla syfilida, která byla u 

8 SCHMIDT, A.M., Maupassant par lui-méme, Bourges, Seuil 1962. str. 133 
9 LANSON, G., Histoire de la littérature francaise, Paris, Hachette 1966. str. 1091 
10 SCHOELLER, G., Maupassant, contes etnouvelles 1875-1884, Paris, Robert Laffont 1988. str. 15 
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Maupassant identifikována v roce 1877. Za zmínku stojí jeho reakce na diagnózu z dopisu 

zaslaného příteli Robertu Pinchonovi: „Mám syfílidu! Konečně! Skutečnou syfilidu!(...) 

Mám syfilidu jako František I. a jsem na to hrdý. Následně pohrdám všemi měšťáky. 

Aleluja! Mám syfilidu, a tak nemusím mít strach, že ji chytnu."11 

11 SCHOELLER, G., Maupassant, contes et nouvelles 1875 - 1884, Paris, Robert Laffont 1988. str. 23, 
originál dopisu na <http://.maupassant.free.fr> 
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2.1.3 Povídka „La Main" („Ruka"), navození pohřební atmosféry 

Povídka „La main" spadá do první periody Maupassantovy tvorby. Autor zde poprvé 

objevuje příchuť nevysvětlitelného. Výběr tématu tohoto příběhu, který byl výsledkem 

prvních let práce pod Flaubertovým dohledem, se zakládal na nezvyklé osobní zkušenosti 

autora. Povídka vyšla nejdříve jako „La Main ďécorché"* („Ruka umrlcova") v roce 1875 

pod pseudonymem Joseph Prunier a znovu roku 1883 pod pravým jménem. Spolu 

s povídkou „Le Docteur Heraclius Glos"* prolomila desetiletou ediční abstinenci, kterou 

Maupassant na radu svého učitele úzkostlivě dodržoval. 

Vyprávění vyšetřujícího soudce o podivné události, které byl svědkem na ostrově Korsika, 

je zajímavé svou nezvyklou inspirací. Průvodce příběhem navštíví jednoho dne podivného 

Angličana, jehož velkou zálibou je lov. Ke svému velkému překvapení zjišťuje soudce, že 

mezi cizincovy oblíbené cíle patřil i člověk. Následně objeví na stěně lovcova pokoje 

podivnou věc. Jde o lidskou ruku, tmavou, vysušenou, se žlutými nehty, zbytky svalů a 

stopami zaschlé krve. Ještě podivnější se mu zdá důvod, pro který je tento lidský 

pozůstatek připoután na stěně řetězem. Angličan má strach, že by se mrtvá ruka mohla 

pokusit utéct. Na to soudce opouští podivného cizince a setkává se s ním o rok později za 

ještě podivnějších okolností. Angličan byl zavražděn, pravděpodobně uškrcen. V jeho 

ústech zůstal jeden článek vysušeného prstu. Rány na krku mají podobu pěti zakrvácených 

otvorů. Po lidské ruce zůstal na stěně jen visící řetěz. Po marném hledání je pátrání po 

pachateli ukončeno, jediným nálezem je lidská ruka, které chybí článek prstu. 

Maupassantovou pravděpodobnou inspirací к napsání jedné z prvních fantaskních povídek 

byl podivný dárek. Během svého pobytu v Etretat na normandském pobřeží se podílel na 

11 



záchraně jistého Swinburna. Tento anglický básník byl ubytován u svého krajana, ke 

kterému je pozván i mladý Guy. U tohoto podivného muže uvidí Maupassant děsivě 

vyhlížející věc: „Spatřil jsem lidskou ruku staženou z kůže se zbytky seschlé pokožky, 

zčernalými svaly a se zaschlými zbytky krve na vybělených kostech."12 Stejný popis 

najdeme při četbě povídky „La Main". Shodou okolností je i v literárním zpracování 

vlastníkem podivínský ostrovan. Maupassant objevuje v sobě touhu a chuť zabývat se 

podobně nepřirozenými věcmi. Jistě nás nepřekvapí fakt, že na dveřích Maupassantova 

pokoje později visela stejná umrlcova ruka, dárek vděčného Swinburna.13 Guy jen těžko 

odolával pokušení zavěsit tento nezvyklý předmět na dveře svého bytu. Literární 

zpracování příběhu je znatelně ovlivněno skutečnou událostí, která je však pouze první 

jiskrou, jež zažehává umělcovu fantazii. Autor později vzpomíná, že při prvním setkání se 

Swinburnem mu v mysli vytanul obraz Edgara Alana Poea. Ještě zajímavější paralelou je 

skutečnost, že Ivan Tourgeněv, Maupassantův přítel, překládal a hlavně vykládal dílo 

Swinburna, anglického sensualického básníka, který ve své rodné zemi zůstal 

nepochopen.14 Maupassant těží z vlastní zkušenosti, která s ohledem na věk (Guy se setkal 

se Swinburnem v roce 1864, když mu bylo čtrnáct let) vněm zanechala silný zážitek. 

К tomuto tématu se po letech vrátil a jako mladý autor ho znásobil. 

Ve svém příběhu se Maupassant uchyluje к pojmu nevysvětlitelné před nadpřirozeným.15 

To, co ho zajímá, jsou okolnosti události, které mají pro něho větší význam než vlastní 

průběh. Smiřuje se s tím, že nedokáže podat úplné racionální vysvětlení a nechává čtenáře 

stejně jako posluchače na pospas jejich fantazii. S úsměvem odmítá naléhání těch, kteří 

12 DUMESNIL, R„ Guy de Maupassant, Paris, Armand Colin 1933. str. 86 
13 SCHOELLER, G„ Maupassant, contes et nouvelles 1875 - 1884, Paris, Robert Laffont 1988. str. 30 
14 MAUPASSANT, G. de., Chroniques, tome 3, Paris,U.G. E. 1980. str. 432 
15 „La Main" originální verze na < http://maupassant.free.fr/textes/main.html> 
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chtějí znát skutečný stav věcí. Pro něj spočívá pojem fantaskna v tom, co nemůžeme 

vysvětlit, jeho postavy jsou jen vypravěči toho, co viděli, nebo zažili. Zároveň Maupassant 

nepopírá, že může existovat jiný úhel pohledu, který je nám skryt. Jiný svědek by mohl do 

věci vnést důležitou informaci, která by osvětlila podivné okolnosti příběhu, ale takový 

člověk se v Maupassantových příbězích nevyskytuje. Každý z nás je odkázán jen na sebe a 

na své smysly. 
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vydávat a okamžitě získává první úspěch a obdiv svých kolegů. Obklopen kolegy a přáteli, 

se kterými se schází nejdříve v bytě Emila Zoly a později ve vesnickém domku v Medanu, 

zažívá opojný pocit úspěchu. 

Obdivuhodné přátelství, které se vytvořilo mezi začínajícím spisovatelem a uznávaným 

autorem zasluhuje pečlivější pozornost. Začátek Maupassantovy literární kariéry je 

nerozlučně spjat se jménem Gustava Flauberta. S člověkem, o němž Guy řekl: „ ...udělal 

ze mne spisovatele, jakým jsem dnes."18 Pečlivý a kritický Flaubert úzkostlivě korigoval 

nejen veškerou svou literární práci, ale i první tvůrčí krůčky mladého autora. Velmi 

obezřetně se vyjadřuje o jeho básnických pokusech, které naopak velmi pozitivně viděl 

Louis Bouilhet, dávný přítel z Rouenu. Vztah mistra a žáka nebyl jen formální pózou a 

Flaubert neskrývá osobní zaujetí nad dalším osudem mladého autora, když píše jeho 

matce: „Náš mladý muž projevuje jen průměrnou pracovní morálku."19 Zároveň uznává, že 

to, co je plodem jeho prvních literárních počinů, snese nejpřísnější měřítka a je srovnatelné 

s tím, co je otiskováno u Parnasistů. Jak sám Maupassant dosvědčil později, byla doba, kdy 

psal, aniž vydal jedinou řádku, obdobím nedocenitelných zkušeností. Díky Flaubertovi 

získal Maupassant užitečné kontakty v literárním světě. Jeho prostřednictvím poznal 

Turgeněva, který na něho velice zapůsobil a s kterým ho pojilo upřímné přátelství. Během 

večírků u Emila Zoly poznal Alphonse Daudeta, Edmonda de Goncourt a další. Stimulující 

společnost ho pozitivně motivovala do další práce. O způsobu, kterým hledal nové náměty 

pro svou práci, svědčí zajímavý dopis matce z roku 1875: „Pokus se mi najít nějaké 

náměty к povídkám. Během dne bych mohl na nich na ministerstvu pracovat."20 

18 SCHASCH, N., Guy de Maupassant et le fantastique ténébreux, Paris, A.-G. Nizet 1983. str. 42 
19 DUMESNIL, R., Guy de Maupassant, Paris, Armand Colin 1933. str. 99 
20 DUMESNIL, R., Guy de Maupassant, Paris, Armand Colin 1933. str. 106 
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Doba prvních úspěchů je však zkalena skonem velkého přítele. Smutek, jenž zachvátil 

mladého spisovatele, byl jen dalším uspíšením budící se nemoci. Přesto je před 

Maupassantem doba nejusilovnější a nejplodnější práce. Jeho silné tělo se cítí na vrcholu 

svých sil a následující léta jsou toho důkazem. Styl, kterým se projevuje v povídce „La 

Main", předznamenává jeho nesrovnatelnou literární úroveň. Jasně zkomponovaný text, 

promyšlenost a jasnost myšlenek, to jsou hlavní devizy Maupassantova textu, které ho 

neopustí ani ve chvílích nejtěžších záchvatů bolesti. Atmosféra nevysvětlitelného strachu, 

která se vine jako červená nit celým jeho dílem, začíná právě v příběhu o umrlcově ruce. 
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2.2 Pocit strachu (1880 - 1884) 

2.2.1 Progrese nemoci 

Poté, co se Maupassant na začátku sedmdesátých let 19. století nakazil syfilidou, objevují 

se u něho první symptomy této nemoci. Monotónní práce na ministerstvu námořnictví ho 

nesmírně vyčerpává a v kombinaci se sekundární fází nemoci mu znemožňuje vykonávat 

jeho povolání. 

V srpnu 1877 odjíždí Maupassant na léčebnou kůru do Loeche ve Švýcarsku. Jedním 

z projevů postupující nemoci je vypadávání vlasů. Následujícího roku píše Maupassant 

Flaubertovi: „Jsem naprosto morálně zničen."21 Je třeba poznamenat, že jsme v době, která 

předchází období autorovy největší práce a nejplodnější literární činnosti. Až po roce 1880 

vycházejí jeho první romány a povídky. Zároveň Maupassant píše většinu svých 

fantaskních povídek v době, kdy jeho tělo a mysl jsou již drceny kombinací dvou 

zákeřných nemocí. V době prvního velkého úspěchu, vydání „Boule de Suíf ' („Kulička"), 

jsou u Maupassanta diagnostikovány oční potíže způsobené poškozením nervové uzliny 

levého oka. Doktor Rendu, který ho vyšetřoval, ve své lékařské zprávě uvedl: „Tento 

mladý muž byl stižen neodbytnou neurózou, která se projevovala neustálými bolestmi 

hlavy a návalovými tlaky směřujícími do mozku, jež mu způsobovaly opakované zdravotní 

r 22 

potíže." Maupassant je stále častěji nucen žádat o zdravotní dovolenou a hledá klid v 

horských lázních nebo u Středozemního moře. Pokud si uvědomíme, jaké okolnosti 

zhoršovaly vrozenou Basedowovu nemoc, zjistíme, že Maupassant tímto způsobem svůj 

21 DUMESNIL, R., Guy de Maupassant, Paris, Armand Colin 1933. str. 122 
22 SCHOELLER, G., Maupassant, contes et nouvelles 1875 - 1884, Paris, Robert Laffont 1988. str. 32 
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špatný zdravotní stav jen přiživoval. Pobyty u moře a na silném větru jen rozdmýchávaly 

další ohniska nemoci. Na bolesti hlavy, které ho často sužují, používá nejrůznější omamné 

látky. Krátký oddech od neustálých návalů bolesti mu poskytuje především éter. Jeho 

uklidňující účinky dobře znal a svoje osobní zkušenosti využil v jedné ze svých 

fantaskních povídek, příhodně nazvané „Reves"(„Sny"). Doba vydání příběhu přesně 

odpovídá období prvních Maupassantových zdravotních potíží. 

Myslím, že je na místě znovu se zmínit, proč je třeba věnovat autorovu zdravotnímu stavu 

takovou pozornost. Jak jsem již uvedl, není možné vnímat činnost člověka bez započtení 

všech vlivů, které na něj během jeho života působí. Osud francouzského spisovatele je 

zjevným důkazem o těžkých životních situacích, ale i o síle lidského ducha. „O 

Maupassantově nemoci je třeba mluvit, protože by jinak jeho život zůstal nepochopen a 

větší část jeho díla nevysvětlena." ~ Po úvodní fázi nemoci a hlavně po roce 1881 

Maupassant stále silněji otiskuje do svých příběhů své vnitřní představy. Zároveň se 

potýká se stále vážnějšími problémy, které komplikují jeho literární činnost. Neustálé 

bolesti hlavy, páteře a zhoršující se zrak, to jsou překážky, které se mu zatím daří silou 

ducha překonávat. 

23 SCHASCH, N., Guy de Maupassant et le fantastique ténébreux, Paris, A.-G. Nizet 1983. str. 44 
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2.2.2 Úzkost a opojná chuť strachu 

Společným jmenovatelem prvních Maupassantových fantaskních povídek je úzkost. Je to 

neurčitá předtucha něčeho zlého. Úzkost nemá předmět, subjekt neví, čeho se bojí, pocit 

úzkosti je těžko vylíčitelný. Úzkost je zároveň živnou půdou pro vznik „nadpřirozených" 

fenoménů.24 Jde o podivný stav duše, který je podle Freuda „stavem očekávání nebezpečí 

známého i neznámého a přípravou na něj"25 je vděčným tématem fantaskních příběhů. 

Strach někdy nemá předmět, je neurčitý, svůj předmět si však hledá. Může se projevit 

v různých podobách. Podstatou všech strachů je zničení nebo ohrožení hodnot. Nejvyšší 

hodnotou pro člověka je jeho život.26 

Maupassant brzy získal touhu popsat vnitřní pochody, které v člověku vzbuzují tento 

neurčitý stav. Svými popisy se v nás snaží vzbudit ty nejniternější pocity, které jsou 

původcem pocitu úzkosti. Tímto motorem může být například vědomá nenávist vůči 

někomu nebo něčemu. Může jít o zklamání z nenaplněné lásky. Za další jiskřičku lze 

pokládat zášť, kterou daná osoba nedokáže dát najevo.27 Na těchto základech jsou 

vystavěny povídky „La Peur"* („Strach"), „Le Loup" („Vlk"), „Apparition" („Přízrak"). 

Autor těchto povídek nebyl jediným, kdo v sobě nalezl podivně sladkou příchuť úzkosti, 

kterou nechával vyvěrat na stránkách svých příběhů. U Pascala se úzkost změnila v závrať 

z nekonečna, u Schopenhaura v pocit zbytečnosti a konečně u Baudelaira v palčivou chuť 

nicoty. 

24 VONDRÁČEK, V .; HOLUB, F. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Praha: Státní zdravotnické 
nakladatelství, 1968. str. 91 
25 SCHASCH, N., Guy de Maupassant et le fantastique ténébreux, Paris, A.-G. Nizet 1983. str. 46 
26 VONDŘÁČEK, V .; HOLUB, F. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Praha: Státní zdravotnické 
nakladatelství, 1968. str. 91 

SCHASCH, N., Guy de Maupassant et le fantastique ténébreux, Paris, A.-G. Nizet 1983. str. 47 
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Čím více se ponořujeme do světa Maupassantovy fantaskní povídky, tím více se nabízí 

otázka neodolatelné přitažlivosti tohoto tématu. Jaký byl důvod, který neustále a 

opakovaně strhával autorovu pozornost к jednomu ze základních lidských pocitů? V jeho 

díle můžeme cítit jakousi neodbytnou touhu otevírat zamčené komnaty naší mysli. 

Z dnešního pohledu je strach něčím, co je nám nepříjemné a čemu se snažíme vyhýbat. 

„Strach je obrannou formou, emocionální reakcí, která je podmíněna představou o možném 

zlu."28 Pro Maupassanta je strach něčím jiným. S největší pečlivostí přebírá jeho fyzické a 

psychické projevy, které jsou mu látkou к utkání příběhů. Pro něho je strach formou 

zvrhlé krásy, která si zasluhuje zpracování jako každé jiné téma. „Strach do něho vstoupil, 

ovládl ho a vzbudil v něm pocit zvrhlého opojení."29 Téma strachu beze zbytku ovládá 

jeho práci. V povídce „La Peur" je strach rozebrán na průkazných příkladech s takovou 

samozřejmostí, jako by šlo o odborný výklad z oblasti psychologie. Maupassant ukazuje na 

uvedených příkladech, že strach nezná pojem lidských hranic a jeho moc je neomezená. 

V souladu s tím dochází к přesvědčení, že jeho podstata je ve skutečnosti stejná. Nezáleží 

na tom, zda jste na poušti, opuštěni v oceánu nicoty nebo v hlubokých lesních hvozdech. 

Strach si vás vždy najde a uzavře vaši mysl do naprosté izolace a samoty. 

Maupassant neopomíjí zmínit vlastní lidský faktor, který je jedním z důležitých činitelů při 

vytváření atmosféry strachu. Člověk se svými nedokonalými smysly aktivně spolupracuje 

na vzniku vlastního pocitu úzkosti. Naše smysly nás matou a šálí a často jsou právě ony 

původcem ztráty naší orientace v zešeřelém lese. Pojem fantaskna v Maupassantově díle 

jednoduše těží z této lidské nedokonalosti a využívá ji к vytvoření zdánlivě nevysvětlitelné 

události. Sám autor se pak paradoxně stává svou vlastní obětí. 

28 SCHASCH, N., Guy de Maupassant et le fantastique ténébreux, Paris, A.-G. Nizet 1983. str. 50 
29 Tamtéž, str. 51 
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2.2.3 Povídka „Lui?" („On?"), příběh s otazníkem 

Příběh povídky „Lui?" je zajímavý hned z několika důvodů. Předně nás upoutá na první 

pohled podivný nadpis s otazníkem na konci. Maupassant tento nezvyklý způsob použil ve 

třech povídkách: „Lui?", „Un Fou?"* („Šílenec?") a „Qui sait?"* („Kdopak ví?"). První 

důvod je zřejmý. Stejně jako nadpis článku v novinách má titul povídky upoutat naši 

pozornost. Navíc umístnění otazníku vzbuzuje vzhledem к vlastnímu titulku jisté 

pochybnosti. Stojíme tak před otázkou ještě dříve, než jsme seznámeni s fakty a 

okolnostmi příběhu. 

V úvodní části povídky dává autor průchod svým osobním názorům na manželství. Podle 

Maupassanta je uzákoněné soužití dvou lidí „výměnou špatných nálad během dne a 

nepříjemných pachů během noci."30 V souladu s tím, jak žil, se nese celý první odstavec. 

Manželství je pro něho ta nejhorší věc, která krade křídla fantazii a odsuzuje muže 

к nudnému životu s jednou ženou. Pro pochopení povídky je třeba zdůraznit, jak byl tento 

Maupassantův postoj neoblomný. Jeho život byl naplněn řadou bouřlivých vztahů a 

manželský svazek ho upřímně děsil. Právě proto v této povídce staví tento pro něj 

nepřípustný vztah do protikladu s ještě děsivějším stavem. Obava z toho, že zůstane sám se 

sebou, žene postavu povídky „Lui?" do sňatku s cizí ženou. Muž, který nemá strach 

z ničeho a nikoho, stojí náhle před konfrontací, která ho nutí к volbě mezi dvěma zly. To, 

co ho nakonec přimělo к výše uvedenému rozhodnutí, je předmětem povídky „Lui?". 

30 SCHASCH, N., Guy de Maupassant et le fantastique ténébreux, Paris, A.-G. Nizet 1983. str. 52 
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Struktura příběhu je důkazem mistrné kompoziční práce, v níž se pojí jasný a jednoduchý 

styl umocněný typickými postupy pro gradaci děje. První čtvrtina před nás staví strach jako 

pojem, zatím bez vysvětlení okolností jeho vzniku. Ústředním bodem zájmu je pak vlastní 

strach se všemi jeho původci a aktéry jeho zrození. Maupassant je mistrem ve zvyšování 

napětí. Jako záblesky se v odstavcích míhají slova, která nám ukazují další cestu ke 

komnatě, ve které žije „On". Bezdůvodný smutek, který nás přepadne při pohledu na 

zmáčenou okenici, samota v zešeřelém pokoji, prázdnota, která je najednou všude, to jsou 

stopy rozházené jakoby náhodou na cestě textem. Pak se ve vašich kostech ozve podivné 

mrazení. Důvodem podivného stavu je samota, nedělní zamračené odpoledne, vytrvalý 

déšť za oknem. Jedinou zbraní je najít společnost. Nejlepší je potkat známé anebo někoho 

navštívit. Po marném snažení vám bude stačit jakýkoli lidský obličej, ale kavárny jsou 

prázdné a ulice jako vymetené. Všude ten samý smutek a nepříjemné mrazení. Nikdo, nic, 

samota. Bloudíte, než se nakonec rozhodnete vrátit domů. Jindy nepříjemný domovník 

vám bleskurychle otevře, aniž ho stačíte zahlédnout. Máte neodbytný pocit, že někdo již 

vešel před vámi. Dveře bytu, které byly zamčeny, jsou pootevřeny. Před strachem však 

stále ještě dáváte přednost rozumu. Dostáváte se na rozcestí dvou cest. Jedním směrem je 

nevysvětlitelné nadpřirozeno a druhá odbočka vede к rozumu. Všechny podivuhodné 

situace mají přece racionální vysvětlení. Podobně jako pootevřené dveře, kterými mohl 

vejít některý z vašich přátel, jenž má pochopitelně klíč od vašeho bytu. Neustálá oscilace 

mezi těmito dvěma světy prostupuje celý příběh. 

Někdo sedí ve vašem pokoji, ve vašem křesle, před vaším krbem. Pokud máte dost sil 

připustit, že je to váš přítel, který si sám odemkl, je strach bezmocný. Ve chvíli, kdy se 

pokusíte dotknout spáče a zjistíte, že křeslo je prázdné, vrhne se na vás strach zezadu 

s hroznou brutalitou. Cosi se mihlo za vámi. V příšeří pokoje tušíte něčí postavu. Člověk se 
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v podobné situaci snaží rychle zrekapitulovat události a přiřadit je к nějaké chybě ve 

vnímání. Maupassant dochází к tomu, že nesprávný signál nevydal mozek. Centrum 

rozumu je v pořádku, ten neomylný orgán funguje bezvadně. Co tedy způsobilo tu 

nevyrovnanou situaci, při které vám přeběhl mráz po zádech? Na chvíli se vaše tělo stává 

bezvládnou hmotou na nemocniční posteli, kterou jako rentgen projíždí neomylný zrak 

lékaře, rozumu. Diagnóza je jasná. V rozumovém vnímání nedošlo к chybě, závadu hlásí 

receptor vnějších vlivů, oko. Tento orgán po nervové poruše vyslal špatný signál, který 

zmátl ústřední orgán. Vlastně o nic nejde, nic se nestalo. Absurdně jste ve stavu, kdy 

nedokážete rozumem posoudit vnější situaci, která může být zaznamenána jen příslušným 

receptorem. Cosi se náhle dotkne vašeho ramene. Další porucha ve vnímání? Mozek jen 

těžko odráží vzpouru podřízených orgánů, které ho zavalují zmatenými informacemi. 

Lidský tvor je tváří v tvář strachu citlivý na všechny projevy, které je s to zaznamenat 

svými receptory. Marné volání rozumu к pořádku zaniká v hlomozu bitvy. 

Každý další den stojíte v dešti před domem a váháte, zda je ještě ve vašich silách 

zvládnout další boj sám se sebou. Jediné východisko je mít neustále nablízku živou bytost, 

jakoukoli. Možnost dotknout se v kterékoli chvíli lidského těla z masa a kostí představuje 

poslední stéblo, po kterém sahá váš rozum. Odkázán jen sám na sebe dokáže vyhodnotit 

kritickou situaci způsobenou vzpourou svých podřízených a dochází к jedinému závěru. 

Pokud bude na blízku jiná osoba, „On" se už neobjeví. Strach zůstat sám se sebou je 

hroznější než strach ze ztráty svobody. Pro tuto chvíli „On", rozum, zvítězil. 
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2.2.3 Postavy fantaskních povídek 

Maupassantova konstrukce literárních postav je v zásadě velmi jednoduchá. Autor nedělá 

zásadní rozdíl při výběru postav svých příběhů. Setkáváme se tak s pestrou škálou osob, 

které nesnesou jakákoli sociální měřítka. Od starého markýze v povídce „Le Loup" 

(„Vlk")31, přes rybáře v příběhu nazvaném „Le Noyé"32 až po postavu doktora, jako 

například v povídce „Le Conte de Noěl"* („Vánoční příběh")33 nebo „Reves" („Sny")34. U 

Maupassanta stěží nalezneme určitý typ postavy, který by dostával absolutní přednost před 

ostatními. Nicméně je tu zajímavost, která stojí za pozornost. Autor se s oblibou uchyluje 

к zajímavé konfrontaci. Na začátku příběhu proti sobě staví dvě osoby nebo dvě skupiny 

osob rozdělených v názoru na daný nevysvětlitelný jev. Velmi často se jedná o osobu nebo 

skupinu osob, která má zkušenost s určitým záhadným úkazem a předkládá své zjištění 

svému protějšku. Druhá skupina je zpočátku skeptická, ale v průběhu vyprávění podléhá, 

aby sama nakonec vyjádřila rozpaky. 

Maupassant záměrně vytváří pro čtenáře určitý prototyp postavy. Ta stojí zpočátku na 

straně skupiny, která existenci nadpřirozených úkazů popírá. Vytvořením osoby, se kterou 

se čtenář může ztotožnit, autor získává základní předpoklad pro další rozvíjení příběhu. 

Kdokoli, kdo je konfrontován s představou, že ho z temného kouta pozoruje jeho oddělené 

já, jistě ochotně zaujme pozici obránce tradičních racionálních hodnot. Tímto pro něho 

logickým krokem se však dobrovolně vydává všanc právě těm přízrakům, jejichž existenci 

předtím vyvracel. To, že se během cesty příběhem stávají skalní příznivci rozumově 

vysvětlitelných věcí sami malověrnými, jen potvrzuje fakt, že zvrat je už od počátku 

11 „Le Loup", originální verze na < http://maupassant.free.fr/textes/loup.html > 
32 „Le Noyé", originální verze na < http://maupassant.free.fr/textes/noye.html > 
33 „Le Conte de Noěl", originální verze na < http://maupassant.free.fr/textes/noel.html > 
14 „Réves", originální verze < http://maupassant.free.fr/textes/reves.html > 
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pečlivě připravován autorem. Maupassant nás zcela záměrně nutí přistoupit na to, že vše, 

co nás děsí, jsou jen naše halucinace. Vzápětí však strhává hlavní postavu příběhu, a tedy i 

nás, do víru nejistoty к našim vlastním smyslům. To zcela pochopitelně nabourá zažité 

jistoty a vytvoří okolo nás mlžný opar úzkosti. 

Neocenitelným přínosem pro vytváření postav byla schopnost, kterou Maupassant získal 

během svých učednických let u Gustava Flauberta. Ten mu vštěpoval, aby se vždy snažil 

popsat postavy a děje tak, aby se jeho popis neshodoval s žádným jiným. Výsledkem 

několikaletého úsilí byl nenapodobitelný styl, který překvapuje neotřelým pohledem na 

věci reálné i nereálné. Velmi sugestivně působí například chvíle, kdy se v povídce „Lui?"35 

hrdina blíží ke křeslu, ve kterém nikdo není. Na chvíli vás zaplaví prázdnota, která může 

být narušena pouze v křesle sedící bytostí. Ve skutečnosti je to jen přízrak a síla okamžiku 

na vás dopadne vší silou. Dalším zdrojem pro popis netradičních dějů byly s největší 

pravděpodobností i halucinace, kterými autor trpěl. To představovalo další důležitý 

moment, který byl s ohledem na situaci jen těžko napodobitelný. Otiskem svých osobních 

pocitů, například při autoskopii, dokázal přiblížit čtenáři autentické pocity duševně 

nemocného člověka. Znamenalo to sice ve svém důsledku rozchod s Flaubertovým stylem 

při popisu postav, ale vedlo to к Maupassantovu osobitému vyhranění vůči práci svého 

učitele. Je třeba poznamenat, že tento styl je charakteristický pro novelu „Le Horla", která 

vznikla až sedm let po smrti Gustava Flauberta. 

Se způsobem prezentace postav v Maupassantových povídkách souvisí i další jev. 

V několika případech se dostaví neodbytný pocit, že se autor snaží skrze své povídky 

předat poselství. Do popředí vystupují dopisy a zprávy, které postižená osoba předává 

15 „Lui", originální verze na < http://maupassant.free.fr/textes/lui.html > 
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svým blízkým. Není ojedinělé, že postava trpící halucinacemi požádá svého přítele, aby 

podivnou záhadu objasnil. Mísí se tu jakési volání o pomoc s literárním záměrem autora? 

Je to jen náhoda nebo zašifrované poselství? Pokud ano, nesetkává se s kladnou odezvou. 

Osoby pověřené odhalením záhady často samy propadají reji fantomů a halucinací. 

Naznačuje to zmar, který člověka potkává při jeho celoživotním boji proti strachu. 

Charakteristický je způsob, jakým postavy povídek náporu strachu vzdorují. Často se 

uchylují к rozumovému vysvětlení, a pokud to nepomůže, hledají pomoc u dalších osob. 

Lidská blízkost (intimita) představuje jeden ze způsobů jak čelit strachu. Uvedeným 

postupem se strachu brání postava v povídce „Lui?", když se vydává do ulic města. 

Stupňování pocitu úzkosti je způsobeno frustrací z nenaplněné potřeby lidské blízkosti. 

Jinou metodou uplatňovanou při zvládání stresových situací je konkrétní jednání vůči 

zdroji nebezpečí.36 Typickým příkladem je povídka „Le Loup", kdy příčina strachuje 

odstraněna po zabití obrovského zvířete. Možným vysvětlením plodné práce autora může 

být další způsob jak čelit stresovým situacím. Tvořivá činnost poskytuje člověku další 

možnost jak se vyhnout stavům úzkosti. Pozorováním a popisováním stavů, které u nás 

vznikají při příchodu strachu, můžeme úspěšně eliminovat toto nebezpečí. Způsob, jak 

vytěsnit pocit strachu, našel Maupassant při psaní a zkoumání jeho nejrůznějších forem. 

Literární činnost mu poskytla prostředek, jak se tomuto neodbytnému nepříteli postavit. 

36 viz. KALINA, K. Jak žít s psychózou. Praha: Avicenum, 1987. str. 31 
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2.2.4 Shrnutí 

V letech 1880 až 1884 se Maupassant projevuje jako úspěšný a slibný autor. Na poli 

povídky se stává nesporným mistrem a vydatně zúročuje nabyté zkušenosti. Zároveň je to 

pro něho těžké osobní období. Na prahu literární kariéry ho opouští jeho nejlepší přítel a 

učitel, který na něj po dlouhou dobu otcovsky dohlížel a usměrňoval jeho první kroky. To, 

že ztratil v Gustavu Flaubertovi životního rádce a kolegu, ho rmoutilo víc než postupné 

příznaky vážné nemoci. Muž zvyklý užívat si plnými doušky života je náhle omezován ve 

svém zažitém stylu, který mu přináší tolik uspokojení a radostí. Ve věku třiceti let je náhle 

konfrontován s bolestmi a potížemi, které jeho zralé tělo odráží s vypětím všech sil. 

К potlačení stále urputnějších bolestí používá omamné látky, které mu dopřávají jen 

chvilkový oddech. 

Maupassantova nemoc se v té době projevuje i navenek. Flaubert, který do poslední chvíle 

nepřestává dbát na svého mladého učně, neskrývá své obavy, když píše: „Tvé oko mne 

trápí. Rád bych věděl, co je příčinou."37 Flaubert nepochybně naráží na jeden z projevů 

zdravotních komplikací, kterým bylo výše zmíněné poškození nervové uzliny levého oka. 

Ještě dále se nezdráhá kritizovat Maupassantův nestřídmý život, který je pro něj logickou 

příčinou jeho zdravotních problémů. Guy, věrný své zásadě, však nic ze svého životního 

jídelníčku nevyřazuje. Nárazové zdravotní pobyty v lázních ve Švýcarsku a Savojsku 

částečně zmírňují nejpalčivější příznaky, ale nedokáží účinně zhojit fyzickou a psychickou 

bolest mladého autora. 

37 NORMANDY, G.,La Fin de Maupassant, Paris, Albin Michel 1927. str. 72 
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2.3 Projevy hrůzy (1882 - 1886) 

2.3.1 „ Má páteř je v jednom ohni." 

Jak se cítil Guy de Maupassant na vrcholu kariéry? Nástupce Gustava Flauberta, současník 

Emila Zoly, nadaný spisovatel čerpající z vlivů jednoho z nejslavnějších autorů své doby? 

V relativně klidné době třetí francouzské republiky, nezatížené bouřlivějšími politickými 

událostmi, se jeho dílo bezpochyby těšilo zvýšené pozornosti francouzského publika. Může 

být člověk v plné síle, obklopený velikány své doby a vybavený pro úspěch, vystaven 

neviditelnému utrpení? Dokážeme vidět v úspěšných lidech jen bezchybná stvoření, která 

žijí jen pro své dílo, pro svůj úspěch? Osoba Guy de Maupassanta, v roce 1882 

dvaatřicetiletého, toto zdání bezpochyby budila. V první polovině osmdesátých let mu 

vycházejí „Boule de Suif ' („Kulička"), „Des Vers" („Verše"), „La Maison Tellier" („Salon 

paní Tellierové"), „Mademoiselle Fifi" („Slečna Fifi"), „Une Vie" („Život"). Svědkem 

Maupassantova úspěchu v oblasti povídky byly v osmdesátých a devadesátých letech 

především noviny. Oblast tiskové informace se ve Francii na konci 19. století těšila stále 

větší volnosti a to hlavně s ohledem na změnu politických poměrů a uvolnění po době 

přísné cenzury druhého císařství. Pro Maupassanta se noviny staly místem prvních 

literárních pokusů a později také svědkem úspěchů především na poli povídky, která byla 

svou formou pro novinové vydání ideální. 

Zákonem z 29.7. 1881 byla ve Francii zrušena cenzura, a tak mohl svět novin v celé své 

šíři oslovit francouzskou veřejnost. V rozmezí let 1880 - 1890 vycházelo ve Francii 

nepřeberné množství různých velkých novin, deníků a jiných tiskovin. Nejnápadnější 

dělení vycházelo ze tří významných politických směrů. Na straně levice byla Gambettova 
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„La République franqiaise" (vydávaná od roku 1871), „La Justice" (vydávaná od rokul880) 

budoucího premiéra Clemenceaua nebo liberální „L'Evénement", vycházející z tradice 

novin Victora Huga z roku 1848. V pomyslném politickém středu se pohyboval „Le 

Journal des Débats" (1789). К pravici se přikláněla „La Gazette de France" (1631) nebo 

„La Cocarde". Dále tu byly katolické noviny „La Croix" a „L'Univers". Noviny 

s vyhraněným politickým názorem byly jen částí žurnalistického spektra Francie na konci 

19. století. Vedle nich vycházely tituly nazývané jako společenské deníky. Jednalo se o 

„Le Gaulois", „Le Figaro" nebo o „Gil Blas". Tehdejší svět tištěných informací doplňovaly 

noviny s velkým nákladem (500 tisíc až milion výtisků) jako „Le Petit Journal", „Le Petit 

Parisien" nebo „L'Echo de Paris". Guy de Maupassant přispíval do skupiny společenských 

deníků, z nichž především „Gil Blas" neskrýval literární ambice. 

Noviny „Le Figaro" vycházely od roku 1825 jako týdeník a vletech 1826 -1833 jako 

deník. Od roku 1854 začaly noviny vycházet jako nové „Le Figaro". Politickým 

zaměřením se přikláněl ke konzervativnímu republikanismu. Maupassant do těchto novin 

začal přispívat roku 1884, kdy zde vyšla jeho povídka „Yvette". Dalším vydaným počinem 

byla například předmluva к románu „Pierre et Jean" (1888). Noviny otiskly i některé 

Maupassantovy povídky včetně novely „Le Horla" („Horla"). 

Deník „Le Gaulois" vycházel od roku 1868 a svým politickým zaměřením stál ve středu 

s mírným příklonem к levici. Od 80. let se stal listem monarchistickým a konzervativním. 

Jeho majitel Meyer byl předobrazem ředitele Waltra z Maupassantova románu „Bel-Ami" 

(„Miláček"). „Le Gaulois" skončil svou nezávislou existenci v roce 1929, kdy jej pohltil 

mocnější „Le Figaro". Maupassant zde otiskoval své povídky pod svým vlastním jménem 
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v rozmezí let 1880 až 1887. Zároveň psal sloupek nazvaný „Dimanches ďun bourgeois de 

Paris". 

Poslední ze zmiňovaných deníků „Gil Blas" měl asi největší snahu prosadit se jako 

politické a literární noviny. Podobně jako „Le Gaulois" byl ve středu politického spektra se 

sympatiemi к levici. Ve Francii vycházel v letech 1874 až 1914. Guy de Maupassant zde 

publikoval pod pseudonymem Maufrigneuse v letech 1881 až 1891. Z těch nejznámějších 

zde vyšlo „Une Vie" nebo „Bel-Ami". 

Pod oslnivou slupkou úspěchu se skrývala urputná bolest. Od roku 1882 se Maupassantovy 

zdravotní problémy dále komplikují. Bolesti se stupňují, přidávají se psychické těžkosti, 

stále častěji se ozývá srdce, příznak postupující syfilidy. Nespavost léčí opiáty a jejich 

užívání veřejně deklaruje, když říká o „Pierre et Jean" („Petr a Jan") : „Tuto knihu, kterou 

shledáváte tak moudrou, jsem od začátku do konce napsal pod opojným vlivem éteru."38 

Omamné látky se stávají samozřejmým tématem jeho povídek, jejich účinky ostatně velice 

dobře zná, a tak je dokáže barvitě vylíčit. Zároveň se u něj zhoršují zrakové potíže, které se 

alespoň zpočátku daří tlumit nestejnými skly na každém oku. Vzhledem к tomu, že levé 

oko je vážně paralyzováno, pravé nese stále větší zátěž. Poruchy zažívání, vysilující práce 

a větší společnost jen zhoršují tyto komplikace. Stále se opakující bolesti po náročném 

zažívání způsobují bolesti zad, ledvin a zvýšené bušení srdce. Jde to tak daleko, že v roce 

1883 píše Maupassant příteli Paulu Alexisovi: „Má páteř je v jednom ohni." 39 Při těžších 

záchvatech dochází dokonce к tomu, že vnější část předloktí zůstává nehybná. Ve světlých 

chvilkách je Maupassant schopen normálně pracovat a své předešlé problémy přičítá 

38 SCHASCH, N., Guy de Maupassant et le fantastique ténébreux, Paris, A.-G. Nizet 1983. str. 60 
34 SCHOELLER, G„ Maupassant, contes et nouvelles 1875 - 1884, Paris, Robert Laffont 1988. str. 41 
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obyčejnému nachlazení. Život úspěšného spisovatele je rozdělen mezi chvilky ve velkém 

světě, ze kterého především dámská společnost mu přináší největší uspokojení, a návštěvy 

nekonečné řady lékařů, u nichž hledá účinný lék na své neduhy. Sám projevuje živý zájem 

o nejnovější léčebné metody, z nichž zejména hydroterapie v něm vzbuzuje největší 

naděje. Doktor Aubé, který diagnostikoval Basedowovu nemoc u Maupassatovy matky, 

doporučoval ve svém sanatoriu právě tuto léčbu, do níž vkládal spisovatel poslední naději, 

když všechny ostatní prostředky selhaly. 

V době Maupassantova života se názory lékařů na původ jeho nemoci rozcházely. Oční 

potíže mohly být způsobeny jak sekundární fází syfilidy, tak zřídka dědičnou 

Basedowovou nemocí. Maupassant, který se stále více zajímal o svou nemoc, nacházel 

v lékařských knihách jen zvětšující se beznaděj a strach. Člověk stojící nad propastí 

podobně jako on byl pak vděčným námětem jeho stále děsivějších příběhů. 
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2.3.2 Přízraky a okultismus 

Léta 1882 až 1886 jsou nejplodnějším údobím Maupassantovy literární kariéry. V tomto 

období vydal dvaadvacet fantaskních povídek, tedy dvě třetiny z tohoto tématického celku. 

Převažujícím námětem bylo nadpřirozeno a okultní vědy, o které se Maupassant v té době 

velmi zajímal. Tato oblast zájmu v něm klíčila již od dětského věku. „ Jako dítě se Guy 

převlékal za fantoma, aby vyděsil svého mladšího bratra Hervého."40 Záliba vrhat světlo do 

temných koutů našeho světa v něm zůstala a stala se pramenem pro hledání témat jeho 

nadpřirozených příběhů. 

Z doby nejplodnější tvůrčí práce pochází řada klasických povídek, jejichž obměněná 

témata nalezneme i v současné hororové tvorbě. Nejprve povídka „Reves", očividně 

inspirovaná autorovými zkušenostmi s užíváním éteru. Nadpřirozená síla se objeví 

v příběhu „Conte de Noěl"* („Vánoční příběh"), který pojednává o vymítání zlé síly 

z lidského těla. Otázku к zamyšlení předkládá povídka „ La légende de Mont Saint-

Michel"* („Legenda o Mont Saint-Michel"), totiž zda může dobro zneužít v boji se zlem 

ďábelskou lest. Podivné přízraky a zjevení se objevují v příběhu „Le Tic"* („Tik"), 

v povídce, jež si i přes jistou děsivost průběhu zachovává jednoduchost v logickém 

vyústění děje. S okultismem je propojen příběh o člověku, který svou vnitřní silou dokáže 

ovládat živé i neživé věci. Sám je nakonec obětí vlastní síly, která ho zbavuje svobodné 

vůle a nutí ho к nechtěným činům. Povídka se jmenuje prostě a jednoduše „Un Fou?"* 

(„Šílenec?"). Poněkud morbidně erotickým nádechem je prodchnut životní příběh muže 

v povídce „La Chevelure"* („Vlasy"). Maupassantův hrdina je přesvědčen, že vlasy mrtvé 

4(1 SCHASCH, N., Guy de Maupassant et le fantastique ténébreux, Paris, A.-G. Nizet 1983. str. 63 
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ženy jsou zhmotněním skutečné osoby. V jeho šílených vizích autor dokazuje, že naše 

mysl je schopna všeho, včetně realizace nerealizovatelného. Jakoby vystřižen z moderní 

hororové tvorby je dopis pomateného soudce z povídky „Un Fou" („Šílenec"). Příležitost 

ovládat lidský osud a mít právo nad životem a smrtí je vděčným tématem všech temných 

příběhů. V popisu duchovního úpadku člověka ke zvrhlostem nejnižšího řádu uplatňuje 

Maupassant znovu svůj jasný a úsporný styl, který není daleko od moderního fdmového 

střihu. Právě v jasnosti myšlenek tkví jeho úspěch. Ve chvíli, kdy předkládá čtenáři jen to 

nejnutnější a nej důležitější, zajišťuje plynulost děje, tak nezbytnou pro přesvědčivost 

příběhu. 
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2.3.3 Povídka „L'Auberge"* („Horská chata"), příběh o samotě 

Příběh je situován do oblasti Alp na francouzsko-švýcarském pomezí. Hlavní aktéry, 

dvojici hlídačů horského hotelu, zastihneme ve chvíli, kdy přebírají službu a kdy je před 

nimi několik měsíců izolace mezi horskými masivy. Starý horský vůdce Gaspard Hari, 

jeho mladší kolega Ulrich Kunsi a pes Sam jsou tak od první stránky jedinými postavami 

příběhu o samotě, strachu a beznaději. 

Idylický začátek, tak charakteristický pro valnou část Maupassantových fantaskních 

povídek, je i v tomto případě úvodem do temného světa, kde rozumný člověk přichází o 

vše, co ho do té doby drželo při smyslech. Sníh, který vše pohlcuje a obepíná, funguje jako 

spolehlivé jeviště v podobě labyrintu, ve kterém se ztrácí stopy hlavních postav děje. 

Autentičnost situace podporuje fakt, že podobný příběh se mohl stát a okolnosti průběhu 

jsou s odstupem času snadno logicky vysvětlitelné. Maupassantovy postavy jsou však ve 

víru děje a nemají možnost se podívat na svou situaci s nadhledem, který je umožněn jen 

autorovi a v omezené míře i čtenáři. Snadno pak bloudí ve svých vlastních šlépějích a 

propadají beznaději, neustále přiživované prostorovou i časovou izolací děje. Starší horal 

Gaspard se jednoho dne vydává na obvyklý lov kamzíků, který je ostatně jedním ze zdrojů 

obživy. Hodiny, které stráví jeho kolega Ulrich o samotě pouze ve společnosti psa Sama, 

jsou jen prologem dalších událostí. Starý muž se nevrací. Hledání jeho stop v tvrdém 

sněhu nevede к sebemenšímu výsledku a pouze představa, že se Gaspard mezitím vrátil a 

na ohni připravuje chutnou večeři, žene Ulricha z posledních sil к horské chatě. Jakoby na 

houpačce se pohybuje duševní rovnováha Maupassantových postav. Nesnadná situace má 

prozaické řešení, které je odhaleno po překonání posledního zasněženého vršku. To, že 

z komína nevychází kouř svědčící o konci martyria, je jen dalším zhoupnutím. Chata je 
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prázdná. Následuje bláznivé hledání zmizelého člověka pod stolem, za skříní, v rozích 

pokoje. Naděje dodává další síly a uklidňuje, že ráno prozářené sluncem bude o mnoho 

veselejší. Další zhoupnutí. Zima v horách však bývá chladná a o to nepříjemnější, když je 

člověk sám. Druhý den ráno, vybaven novým optimismem a psem Samem, vyráží Ulrich 

najít svého ztraceného kolegu. Stále víc a víc ho děsí představa, že starý Gaspard zůstal 

kdesi v horách bez pomoci. Celý den věnuje vysilujícímu pátrání, které končí neúspěchem 

a ještě více prohlubuje jeho beznaděj. Pronásledován stále děsivějšími představami dochází 

Ulrich к přesvědčení, že jeho kamarád skončil hroznou smrtí, sám a opuštěný kdesi ve 

skalní průrvě. Jeho duše ho pak opustila, aby našla Ulricha a vykřičela své němé poselství 

a prokletí. Drcen beznadějí a pod vahou výčitek, že neudělal dost к záchraně svého druha, 

zabarikáduje se Ulrich v chatě. Dny probíhají ve zbytcích zdravého rozumu, který mu ještě 

zůstal, zatímco noci jsou očistcem. Duch zmizelého kamaráda je stále blíž a jeho krok se 

plíží podél stěn chaty. Posedlý strachem vypije Ulrich veškeré zásoby alkoholu a připraven 

o poslední střípky rozumu, zůstává zavřený v chatě. S příchodem jara se vrací do hor 

rodina majitele hotelu a nachází v chatě pouze smyslů zbaveného Ulricha. Před dveřmi leží 

vybělené kosterní pozůstatky psa. Dřevo je potrháno desítkami zoufalých škrábanců. 

Pravděpodobnost této Maupassantovy povídky stejně jako jiných spočívá v její 

jednoduchosti. V povídce „L'Auberge" jsou kulisami příběhu naprosto běžné věci. 

Maupassant v tomto případě nepoužívá jevy nadpřirozené а к navození atmosféry úzkosti 

postačí trochu jiné vnímání reality. To znepokojivé je okolo nás a stačí nepatrná porucha 

smyslového vnímání, aby se realita stala světem nevysvětlitelné hrůzy. V příběhu o dvou 

mužích izolovaných v horské chatě vystupuje do popředí obyčejný lidský pocit osamění. 

Nepřesné vnímání světa okolo sebe strhává jasnou mysl člověka do propastí šílenství. 

Zároveň Maupassant nepřekračuje hranice opravdovosti a nechává příběh v „základní 
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verzi". Autor současných hororových povídek by asi neváhal nastrčit před dveře chaty tělo 

zesláblého Gasparda, který se z posledních sil snaží dostat dovnitř. Ozvěna jeho 

prosebného hlasu zní v uších pološíleného Ulricha, který odhání zlého ducha. Oba muži 

jsou odděleni pouze výplní dveří a hranice mezi realitou a šílenstvím je tak tenká. Takový 

postup nechává Maupassanta chladným a konec jeho příběhu je naprosto prozaický a 

reálný. Právě v tom spočívá jeho podmanivá schopnost zapůsobit zdánlivě obyčejným 

příběhem. 
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2.3.4 Shrnutí 

Na vrcholu svých sil, ověnčen slávou a uznáván kritikou, se Guy de Maupassant cítí stále 

více opuštěn. Opatrně nahlíží za okraj srázu, aby jen na chvilku spatřil svou pomíjivost. 

Přízraky, nadpozemská zjevení a zhmotnělé stavy osamocení a izolace jsou pracovní 

látkou jeho povídek. Co chvíli se v nich zableskne střípek autorova světa. Od zjevných 

odkazů na místa a osoby, přes povědomé nástiny důvěrně známých postav, až po vyjevení 

vnitřních autorových pocitů a stavů. Svěřuje se se svými nej niternějšími pocity, když říká: 

„Někdy mívám takové chvilkové osvícení mysli, které mne na moment přesvědčí, že je 

možné odhalit božské tajemství věcí. Pak se okno zavře a je konec." 41 Jeho povídky jsou 

takovým vhledem nebo pokusem o něj. „Ujišťuji vás, že podstata spousty věcí kolem nás 

nám uniká. Potom, co je objevíme, jsme překvapeni tím, co jsme předtím měli před očima 

a neviděli. Naše apatie nás pak nutí všude vidět nemožné a nepravděpodobné."42 V každé 

zdánlivě iracionální situaci je kousek toho všeobecného tajemství, které se poťouchle 

schovává v temném koutě prázdného pokoje. Popsáním těchto situací a pocitů se možná 

snažíme vnést trochu světla do tohoto tmavého kouta. Každým dalším příběhem, každou 

nevysvětlitelnou záhadou se dostáváme blíž a blíž. Nejsou ostatně tyto nezvyklé dějové 

zápletky místem, kde je na malý moment přerušen tok času, za jehož ochrannou slupkou se 

skrývá to neuchopitelné tajemství? Přes veškerou snahu však stále uniká a jen opětovným 

sestoupením do tmavé komory můžeme znovu zachytit jeho stopu. Maupassant nepřestává 

sdělovat své tajemné příběhy a sestupovat do stále černější tmy. Jeho tělo platí za tento boj 

velkou cenu. Překážky v době zdravotních komplikací jsou mu jen výzvou a povzbuzením, 

41 SCHASCH, N., Guy de Maupassant et le fantastique ténébreux, Paris, A.-G. Nizet 1983. str. 68 
42 SCHMIDT, A.M., Maupassant par lui-méme, Bourges, Seuil 1962. str. 134 
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že cíl se blíží. Ostatně bez podobných úkladů by si ani nemohl být jist, že je na správné 

cestě. 

. « 



2.4 Cesta к šílenství (1883-1888) 

2.4.1 Vidět sám sebe 

Postava z povídky „Lui?" je konfrontována s podivným nočním návštěvníkem, který bez 

zábran okupuje jeho byt. Tajemná osoba poklidně dřímající před světélkujícím krbem je 

pohodlně rozvalená v čalouněném křesle. Po pokusu o kontakt však záhadně zmizí a 

vzápětí se objevuje kdesi v koutě pokoje nebo za roztaženou záclonou. Je otázkou, v jaké 

míře je tato děsivá noční zkušenost produktem autorova skutečného stavu. Průvodcem 

takzvané vnější autoscopie je stav, kdy jsme schopni vidět sami sebe jako jakoukoli jinou 

osobu. 

To, čím trpí člověk stižený vnější autoscopií, je druhem halucinace, která způsobuje, že 

nemocná osoba vidí před sebou sebe sama tak, jakoby šlo o dvě odlišné osoby. Podobnými 

halucinacemi trpěl také například Goethe nebo Müsset. Průběh stejného stavu u 

Maupassanta popisuje doktor Sollier: „Guy seděl u stolu, když se otevřely dveře. (...) 

Maupassant zvedl hlavu a vůbec nebyl překvapen, když viděl vcházet sám sebe. Posadil se 

naproti sobě a začal diktovat vše, co zatím napsal. Když skončil, zvedl se a halucinace 

ustaly."43 Autor tedy prokazatelně trpěl představami a halucinacemi, které se otiskovaly 

v jeho tvorbě. Povídka „Lui?" a její tematické rozšíření v podobě příběhu „Le Horla" 

(„Horla") je toho jasným důkazem. V kombinaci s nadprůměrným užíváním éteru, který 

přispíval к výpadkům mysli, se jeho zdravotní stav radikálně zhoršil. Ke všemu se ještě 

dostavila postupující paralýza, která mohla být dána do souvislosti s užíváním opiátů. Guy 

se nadále potýkal se zrakovými potížemi. Levé oko trpí zúženou zornicí a je prakticky 

43 NORMANDY, G., La Fin de Maupassant, Paris, Albin Michel 1927. str. 99 
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nehybné. Pravé oko naopak má neúměrně rozšířenou zornici a nereaguje na světlo. Jeho 

dílo je otiskem jeho stavu a zprávou o nemoci. V povídce „Fort comme la mort" („Silný 

jako smrt") se autorův výkřik ozývá naplno: „Ptám se sám sebe, zda nejsem nemocen, 

protože mám takovou nechuť ke všemu, co jsem dříve dělal a co mi přinášelo takové 

potěšení.(...) Moje mysl je pustá, stejně jako je můj zrak prázdný a moje ruce zbytečné."44 

Maupassantovo tělesné a duševní chátrání nenechává jeho nej bližší přátele chladnými. 

Tancěde Martel o něm roku 1889 napsal: „Vypadal jako koloniální voják unavený 

dlouhým pobytem na slunci nebo užívající nadměrné množství opiátů."45 Následkem 

onemocnění dochází к poruchám osobnosti a uvolnění chování. Jedním se znaků 

postupující syfílidy je i nepodložená euforie a návaly megalomanie. V roce 1888 pokračuje 

Maupassant v sérii ozdravných pobytů a odjíždí do lázní Aix-les-Bains v Savojsku. Jen 

s obtížemi pokračuje ve své práci a i přes oční potíže píše své poslední povídky. 

""NORMANDY, G., La Fin de Maupassant, Paris, Albin Michel 1927. str. 97 
45 SCHOELL.ER, G., Maupassant, contes et nouvelles 1875 - 1884, Paris, Robert Laffont 1988. str. 44 
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2.4.2 Halucinace a demence 

Choroba, která v této době zvolna pohlcovala Maupassantovo tělo zevnitř, prosvítala i na 

povrch. V podobě vnějších fyzických potíží, jako byly oční komplikace, bolesti, které ho 

načas znehybněly, tu byly i projevy vnitřní, vycházející ze změn chování. Přesto je to stále 

stejný spisovatel, který prostřednictvím svých příběhů hledá cestu z nekonečného kolotoče 

obtíží. I přes zjevnou kontraindikaci tráví hodně času ve své říši vod, která mu přináší tolik 

vyhledávaný klid a odpočinek. Podstata nekonečna v podobě tohoto živlu s ním byla již od 

raného dětství. Rozbouřený Atlantik, břehy rodné Normandie nebo líně se vinoucí Seina u 

jeho domu v Passy, vše to splňovalo Maupassantovy představy o ideálním klidném místě. 

Voda jako živel nebo jako kulisa příběhu je mu vděčným námětem v několika povídkách. 

„Bytost oddaná vodě je bytostí stiženou závratí. Umírá v každém dalším okamžiku, 

neustále se něco z její podstaty hroutí."46 Maupassant ve svých povídkách inspirovaných 

říší vod nabízí jedinečnou analýzu smrtelného strachu. V obdivuhodném příběhu „Sur 

1'eau" („Na vodě") nahlíží přes okraj své loďky do bezedné propasti, která má být jeho 

osudem. Navozením atmosféry, během které všechno ztrácí smysl a tvar, je lidská bytost 

postrčena na okraj srázu. Neodbytně se nabízí otázka, zda sám autor nebyl během některé 

ze svých projížděk chycen nenadálou mlhou, která ho přivedla až na ten pomyslný okraj 

životních sil. Možné to je, ale Maupassant zůstává tajemný, pokud jde o původ inspirace. 

Chvilkové stavy těla a duše jsou mu jen pobídkou к vytvoření jiné skutečnosti. Podobně 

jako v povídce „Le Horla", kdy řeka je místem setkání lodí z celého světa a přivádí do naší 

reality cizí a neznámé. Jen malý moment mu stačil, když zahlédl pohupující se stěžně, 

46 SCHASCH, N., Guy de Maupassant et le fantastique ténébreux, Paris, A.-G. Nizet 1983. str. 70 
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které se v pravidelných intervalech sunuly pod jeho okny, aby našel inspiraci к dalšímu 

fantasknímu příběhu. 



2.4.3 Povídka „Un Fou" („Šílenec"), přiznání blázna 

Povídka „Un Fou", tedy blázen, je příběhem s nádechem šílenství, jak už napovídá její 

zařazení v rámci Maupassantových povídek. Na rozdíl od povídek o úzkosti, které jsou v 

podstatě jiným pohledem na okolní realitu, jsou příběhy o šílenství naplněné výpověďmi o 

zvrácených stránkách lidské osobnosti. Do popředí tu vystupuje další významný jev 

fantaskních povídek. Lidská přirozenost, která sama v sobě skrývá ty nejhorší pudy, jež 

sama neovládá a jimž podléhá. Maupassant se v nich zabývá pohledem na zdánlivě 

obyčejného člověka, ať už je to ctihodný soudce, vážený doktor nebo pohledná žena. To, 

co ho zajímá, je jejich vnitřní svět, který úzkostlivě tají a který nakonec vyplouvá na 

povrch, aby ve vší nahotě odhalil jejich zrůdnost. 

V pozůstalosti váženého soudce je nalezen deník, který přináší nový pohled na život tohoto 

člověka. Soudce, vyzbrojen obrovskou mocí odsoudit člověka к trestu smrti, je náhle 

konfrontován s neodbytným pocitem vlády nad jinými lidmi. Moc zbavit člověka života 

prostřednictvím soudního systému mu však neposkytuje dostatečné uspokojení, a tak touží 

zakusit ten pocit, který má vrah tváří v tvář své oběti. Paradoxní je, že člověk, o němž se 

předpokládá, že je v rámci svého povolání a svého společenského postavení vzorem 

mravního chování, přijímá svobodně profil zločince. Touha posunout své šílené možnosti 

dál ho žene к dalším hrůzným činům. Právě o tom mluví Maupassant, když říká, že se 

nesmíme nechat mýlit tím, jak člověk vypadá, jak se chová a jakou roli zastává. Na světě 

existuje řada podobných bláznů, kteří zastávají důležité funkce a jejich vnitřní svět ovládá 

zlo. Vždy je to jen člověk, který v sobě dusí černé představy a nevyřčené touhy. I takový 

člověk, jako je ctihodný soudce, se může stát vrahem a touha po lidské krvi ovládá jeho 

stále zvrácenější mysl. Posedlost člověka zabít jiného je líčena s prostotou a surovostí. 
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„...chuť zabíjet mě opájela jako alkohol. Přiblížil jsem se к němu a sevřel jeho krk. Sevřel 

jsem ho vší silou..."47 Popsaným způsobem zabije soudce dítě, které náhodou potká 

v lese. Prostota činu i jeho provedení není odtržená od reality. Maupassant se nesnaží o 

zdlouhavé vysvětlování motivů a pohnutek svých postav. V jednoduchosti příběhu a činů 

postav je síla vypravěče. Z příběhu lze vycítit nezvyklou nechuť vůči lidem. Nezáleží na 

tom, ve které části světa se nacházíte, vždy se před vámi objevují ty zbytečné bytosti, nic 

než jednoduchá kombinace masa a kostí. Proč je takovým zločinem zabít člověka, když 

jich jsou tisíce v každém století masakrovány ve zbytečných válkách? Motorem lidské 

touhy po krvi je přirozený přírodní zákon. Ostatně lidské zřízení v podobě státu organizuje 

legální zabíjení lidských bytostí. Proč tedy mělo být pro samostatného jedince těžké řídit se 

přirozeným přírodním zákonem a zabít ty, kteří jsou slabší než on? 

Maupassantův příběh je postaven na nechuti „sdílet jeden svět s tvory, jejichž jedinou 

smysluplnou činností je obracení hlíny a plození dětí."48 Jeho „Blázen" se řídí jen svým 

chtěním, které ho vede к jedinému uspokojivému činu. Na své cestě se ptá, proč by vlastně 

měli lidé sklánět hlavu před umělými zákony, když vysoko nad nimi vládne zákon přírody, 

přirozený a jasný. „Příroda uznává smrt a neodsuzuje ji."49 Maupassant je znovu 

obdivuhodný v popisu vnitřních pochodů člověka, který zjistil, že jeho dosavadní život 

postrádá naplnění. Přerod ctihodného soudce v krvežíznivého zabijáka se odehrává doslova 

před našima očima. Je zajímavé vysledovat v povídkách moment, který rozhoduje o 

překročení hranice. Po povinném zdůvodnění pozdějších kroků existuje vždy určité místo, 

kde se vše zlomí. Rubikon je překročen. Podobně asi jako Maupassantovi zní v uších 

váženého soudce „...něco neznámého, šíleného, srdcervoucího podobného poslednímu 

47 „Un Fou", originální verze na < http://maupassant.free.fr/textes/unfou.html> 
48 Tamtéž 
49 Tamtéž 
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výkřiku živé bytosti..."50 Pak následuje poslední moment před hrůzným činem, který je 

stejně opojný jako první dotek opravdové lásky. Neuvěřitelný a zároveň šílený, 

nedosažitelný a přitom na dosah ruky. 

Nabízí se znovu táž otázka, proč je Maupassantova fantaskní povídka tak úspěšná a přitom 

velmi jednoduchá. Její kouzlo spočívá v sugestivitě, kterou přináší sama realita. Lidé 

kolem nás, zvířata, jež nám dělají společnost, předměty, kterých se dotýkáme, to vše jsou 

hrací figury jeho opravdových příběhů. Skutečnost, že si nemůžete být jisti tím, že vážený 

občan, kterého každé ráno potkáváte, není hrůzný vrah, v nás vyvolává pocit opravdové 

úzkosti a nejistoty. To, že se v pozůstalosti významného soudce nalezl deník otvírající 

zavřené brány jeho černé mysli, je vlastně náhoda. Kolik takových bytostí mezi námi žije 

aniž bylo jejich temné tajemství odhaleno, a kolik je v naší mysli nutkání, která zatím 

nevystoupila na povrch? Je nasnadě otázka, kdo je větší nepřítel. Konkurenční lidský tvor 

nebo prozatím uzavřená komora kdesi v zákoutích našeho vnitřního světa. Maupassant 

nehledá jednoznačnou odpověď, protože ví, že vnitřní pochody člověka se nejlépe ukazují 

navenek. Popisem činů a jejich okolností se dostává к prapůvodní příčině našeho konání. 

Jediným spolehlivým orgánem, který může během tohoto pátrání konzultovat, je jeho 

vlastní mysl. Stejně neprozkoumaná a klikatá jako mysl nás všech. 

50 „Un Fou", originální verze na < http://maupassant.free.fr/textes/unfou.html> 
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2.4.4 „Le Horla", příběh o dvojníkovi 

Novelou „Le Horla" (jedná se o rozšíření povídky stejného jména z roku 1887) se 

Maupassant přihlásil к celé řadě umělců, kteří měli zkušenost s viděním svého dvojníka. 

Jedná se o stav zvaný autoskopie, kdy osoba vidí části svého těla mimo sebe. Může vidět 

své zevní části, pak jde o autoskopii externí, nebo pozoruje své vnitřní orgány, jedná se o 

autoskopii interní. Někdy se slovem autoskopie označuje i vidění sama sebe celého. 

Dalším stavem, který je s autoskopii úzce spjat je heautoskopie. Postižený v takové chvíli 

vidí sám sebe. Jedná se buď o zrcadlově obrácený obraz nebo o skutečný obraz. V takovém 

případě mluvíme o heautoskopii pozitivní. Při heautoskopii negativní se osoba nevidí ve 

chvíli, kdy se má vidět, například při pohledu do zrcadla.51 Jiným stavem, který by nám 

pomohl osvětlit podstatu rozdvojení, je Aussesichsein (vymístění). V takovém případě 

osoba vystoupí ze sebe a pak jsou osoby dvě.52 

Postavu dvojníka znázornil ve svých románech Dvojník, Bratři Karamazovi, Idiot F. M. 

Dostojevskij. Sám trpěl epilepsií a depresemi. Oscar Wilde viděl svého dvojníka v obrazu 

v románu Obraz Doriana Graye. Stranou by v tomto případě neměl zůstat „Podivný příběh 

doktora Jekylla a pana Hyda" od Stevensona. Maupassantův předchůdce svíraný 

progresivní paralýzou E.T.A. Hoffmann, je autorem povídky „Ďáblovy elixíry", v níž je 

pronásledován svým druhým já. Povídka „Le Horla" se v tomto světle jeví jako logický 

příspěvek к sérii příběhů o lidských dvojnících. U Maupassanta se s tímto typem 

heautoskopie setkáváme jako s projevem postupující nemoci. Vedle vylíčení postav 

1 viz. VONDRÁČEK, V.; HOLUB, F. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Praha: Státní 
zdravotnické nakladatelství, 1968. str. 58 
52 Tamtéž, str. 59 
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dvojníků v povídkách se s nimi však autor setkává i ve skutečném životě, jak ostatně 

vyplývá z jeho svědectví.53 

„Le Horla" je jedním z nejznámějších Maupassantových fantaskních příběhů. Právem je 

třeba se ptát, co je jeho náplní a proč na nás obsah tak spolehlivě působí. Jde v první řadě o 

příběh, který jako mnoho jiných znázorňuje jednu z podob lidského strachu. Autor nám 

předkládá příběh o strachu a o lidských pocitech při střetu s ním. Maupassantova povídka 

staví před každého z nás tu nejniternější úzkost a strach, kterou může vyvolat jen jediná 

věc. Strach o naše bytí jako lidských bytostí. V celé řadě fantaskních povídek se autor 

zabývá jevy, které představují jakousi periférii toho nesmírného kontinentu s názvem 

Strach. Popisuje příběhy lidí, kteří se dostali do kontaktu s různými přízraky, nebo 

prodělali nevysvětlitelné situace. Přesto jako by zůstával při jejich popisu na okraji a 

dodával si sil. Novela „Le Horla" je s jistou nadsázkou deníkem dobrodruha, který pronikl 

až do nitra neprozkoumaného kontinentu, kde vládne strach. 

Pokud je v celé řadě Maupassantových fantaskních povídek objektem strachu jedna osoba, 

ve většině případů postava vypravěče, pak v novele „Le Horla" se v ohrožení ocitá lidstvo 

jako celek. Plíživý příchod nové bytosti je vylíčen s osobitou sugestivností, která je 

umocněna deníkovou formou vlastního vyprávění. Způsob, jakým by se mezi nás vkradla 

cizí bytost, je vylíčen v denních vstupech z pohledu osoby, která je s touto bytostí přímo 

konfrontována. Autor střídá vyhrocené situace s chvílemi neopodstatněné euforie. „Ulehá a 

očekává spánek, jako by čekal kata...", aby vzápětí „upadl do spánku, jehož klid je 

podobný stojaté tůni."54 Vyhrocené situace se ostře střídají a neexistuje žádné 

53 srovnej NORMANDY, G., La Fin de Maupassant, Paris, Albin Michel 1927, str. 99 
54 HAMAN, A., ZÍTKOVÁ, I. Přeludy a přízraky. Praha: Máj, 1991. str. 104 
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mezistadium. Jsou zde popsány pocity člověka, který upadá z naprosté hrůzy přímo do 

letargie. Neexistuje žádný mezistupeň, který by umožňoval kratičký nádech a přípravu na 

přicházející nebezpečí. Ani spánek neposkytuje vytoužený klid, naopak, během něho 

přichází Ten, který vám usedá na prsa a z vašich rtů pije život.55 Je to boj proti samotě a 

plná třetina příběhu postrádá přítomnost jiných lidských bytostí. Až po zjištění, že jediná 

lidská bytost není s to odolat tlaku takového útočníka, přicházejí na scénu další postavy. 

Přesto se jejich přítomnost jeví jakoby v mlžném oparu. Je to chvíle, kdy každý bojuje 

sám za všechny. 

Boj proti vetřelci začíná příznaky zaměnitelnými s kteroukoli lidskou chorobou. Střídají se 

stavy úzkosti, osamění a vysoké horečky. Zajímavou paralelu přináší léčebné pokusy, které 

mají zlepšit zdravotní stav postiženého. Postava příběhu často opouští domov a hledá 

ztracený klid v dlouhých cestách. Podobně jako Maupassant se léčí, i když neúspěšně, 

bromidem draselným a prudkou sprchou.56 Jak jen dobře znal autor tento způsob léčby, 

který jak sám nakonec poznal, к ničemu nevedl! Při rozhovoru s mnichem během návštěvy 

Mont-Saint-Michel jako by hledal spásu tam, kde ji po celou existenci hledalo i celé 

lidstvo. Rozhovor s mnichem mu však přináší jen rozčarování, po němž následuje 

prohlubující se úpadek. Sérií pokusů zjišťuje, že nová bytost získává stále více půdy pod 

nohama, a co víc, získává strategické pozice i v jeho vlastní mysli. Vzrůstající ochablost 

jen potvrzuje, že boj je marný. Deníkové záznamy předkládají stále krutější svědectví o 

postupujícím úpadku. Přesto se člověk ještě snaží vrátit do lůna racionálního myšlení, když 

55 viz. HAMAN, A., ZÍTKOVÁ, I. Přeludy a přízraky. Praha: Máj, 1991.str. 107 
56 Tamtéž, str. 105 
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říká: „...není dovoleno, aby rozumný a vážný člověk měl podobné přeludy."57 

Neschopnost řídit ty nejzákladnější lidské projevy mu bere poslední síly.58 

V Maupassantově novele na sebe postava dvojníka bere podobu neviditelné bytosti. Ve 

většině případů heautoskopie však vystupuje dvojník z konkrétní osoby a jeví se mu jako 

další hmotná osoba. Existuje samozřejmě zvláštní druh autoskopie, kdy osoba nevidí sebe 

sama ve chvílích, kdy by se měla vidět, například při pohledu do zrcadla. Maupassantův 

„Le Horla" má sice řadu ryze lidských vlastností, ale jeho podobaje lidským okem 

nezachytitelná. 

Maupassant již několikrát ve svých povídkách poukázal na nedokonalost lidských smyslů, 

které nám předkládají nedostačující pohled na realitu.59 I v tomto případě by mohlo jít o 

poruchu vnímání. „Vše, co nás obklopuje, vše, co vidíme, aniž se na to díváme, vše, s čím 

přicházíme do styku, aniž o tom víme, vše čeho se dotýkáme, třebas to ani nehmatáme, 

vše, co potkáváme, ač si to vůbec neuvědomujeme, to vše má na nás, na naše ústrojí a 

odtud na naše myšlenky, ba i na naše srdce silný, úžasný a nevysvětlitelný vliv."60 Našimi 

nedokonalými smysly jsme schopni vnímat jen střípky skutečného světa. V novele tento 

jev dokládá mnich z klášteru Mont-Saint-Michel na příkladu větru, který boří budovy, 

vyvrací stromy, zdvihá mořské vlny do výše hor, strhává skalní útesy (.. ,)61 a přece není 

vidět. To, že některé věci nevidíme, ještě neznamená, že neexistují. Na případech lidí 

stižených duševní nemocí pozorujeme, že jejich vnímání reality je naprosto odlišné. Okolo 

nich se vytváří nový, imaginární svět plný postav, o jejichž existenci jsou skálopevně 

57 Tamtéž, str. 117 
58 Tamtéž, str. 120 

srovnej například povídky „Lui", „L'Auberge", „Sur 1'eau"..., originální verze na < 
http ://maupassant. free. fr> 
60 HAMAN, A., ZÍTKOVÁ, I. Přeludy a přízraky. Praha: Máj, 1991.str. 103 
61 Tamtéž, str. 107 
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přesvědčeni. Duševně nemocní lidé se necítí nemocni, ale pouze nesnesitelně ohroženi.62 

Podobně se cítí i postava v novele „Le Horla", která sama před sebe klade důkazy o 

existenci nové, neviditelné bytosti. Fakt, že spolupracuje na vytváření svého vlastního 

pocitu strachu, jen stupňuje bezvýchodnost její situace. 

Maupassant při vytváření atmosféry strachu těží ze slepé lidské oddanosti nepodloženým 

jistotám. Tak například nabouráním představy, že lidský tvor je na konci vývojového 

řetězce, ničí jeden ze základních pilířů lidské nedotknutelnosti, sebevědomí, převahy. Jiné 

bytosti mohou žít mezi námi, aniž bychom je byli schopni zaregistrovat. Ve chvíli, kdy je 

existence nové bytosti prokázána, začíná boj, který v lidské představě nemůže skončit 

jinak než vítězstvím nebo smrtí. Je to situace, se kterou je člověk konfrontován poprvé a 

která ohrožuje jeho výsadní postavení. V situaci, kdy přestává ovládat své vlastní smysly, 

vrhá se do nerovného boje, který ve svém důsledku znamená jeho zkázu. 

Při čtení novely nás napadá řada otázek. Kdo je „Le Horla"? Odkud přišel? Co jeho 

příchod znamená? Jak si jeho existenci vyložit? Nebylo by však logičtější zeptat se 

jednoduše: Co vedlo autora к napsání takového příběhu? Odpovědí na tuto otázku můžeme 

sice získat mnohem podstatnější informace, ale hledání je o to více náročnější. 

Zdroj všeho, co vzniká jako produkt autorovy mysli, je jeho tajemstvím. Nemá cenu 

pokoušet se zjistit, proč autor napsal to či ono. Vždy zůstaneme stát před branami vnitřního 

světa každého z nás, který je tak neopakovatelný jako nepřístupný. Spisovatel je schopen 

vytvářet méně či více pravděpodobné postavy nebo místa. To je jeho právo. Jen on sám ví, 

VÍZ. SYŘIŠŤOVÁ, E. Imaginární svět. Praha: Mladá fronta, 1977.str.110 
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kdo nebo co je zdrojem jeho inspirace. Poutavost příběhu je posuzována měřítkem čtenáře. 

Do jisté míry jde o to, jak nás dokáže autor překvapit, ať už jde o schopnost vyprávět, 

popisovat nebo fabulovat. Do jisté míry. Spisovatel nepíše na objednávku - o těch, kteří tak 

činí, se nezmiňuji - a to, co předkládá, prochází osobní kritickou analýzou každého čtenáře. 

Pohled, který rozhoduje o tom, zda se nám to či ono literární dílo líbí nebo ne, je zase jen 

naším vnitřním okem, které autor nevidí. Stojí tu vedle sebe dvě skupiny, které se neznají. 

Přesto práce jedněch nachází ohlas u druhých. Vnitřní zdroj autora, který naplňuje stránky 

své knihy, nalézá pozitivní odezvu ve vnitřním světě čtenáře. Tím, že se nám příběh líbí, že 

se s ním ztotožňujeme, odkrýváme část našeho nepřístupného vnitřního světa. Ztotožněním 

tak projevujeme libost, souznění, pochopení. 

Představme si situaci, kdy jsou před nás předložena dvě literární díla. Nevíme 

pochopitelně, že jedno je napsané uznávaným autorem sci-fí, druhé duševně nemocným 

člověkem. Máme se rozhodnout, který z obou příběhů nás více zaujal. V daném žánru je 

bezesporu složité odvolávat se na věci spjaté s realitou. Rozhodující roli hraje to, jakým 

způsobem nám autor předloží novou realitou, která je plodem jeho vnitřního zdroje 

inspirace. Jde tedy o to, kdo dokáže lépe fabulovat, předložit jinou realitu, kdo dokáže lépe 

zpřístupnit svůj vnitřní svět. Nenechme se mýlit tím, že duševně nemocný člověk není 

schopen vytvořit logicky propojený celek. Naopak, jsou známy případy pacientů, kteří jsou 

schopni vymyslet příběh z jiného světa opřený o dobře propracovaný systém včetně 

nových jazyků, dějin, mythologie apod.63 Navíc existuje názor o zrodu talentu v psychóze. 

To je podpořeno teorií, že tvořivé energetické zdroje v člověku se dostávají do pohybu 

především ve fázích ostré psychické žízně(.. .)64 Pokud je takový člověk schopen nejen 

63 viz. SYŘIŠŤOVÁ, E. Imaginární svět. Praha: Mladá fronta, 1977.str. 83-84 

64 Tamtéž, str. 130 
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takový svět vytvořit, ale i v něm zcela autenticky žít, pak nás jistě jeho práce přesvědčí. 

Nevědomky oceníme práci člověka, který je v naší společnosti diagnostikován jako 

nemocný. Avšak neodkrýváme tím, že se nám jeho dílo líbí, že se s ním ztotožníme, část 

svého vnitřního světa? Co to pak vypovídá o nás samotných? 

Maupassant vynáší na světlo své niterné prožitky a předkládá nám je. Je jen na každém z 

nás, kdo jeho povídku čte, říci, zda se s ní ztotožňuje či ne. Maupassant nám ukazuje cestu 

к našemu vnitřnímu světu, kde možná sídlí bytosti podobné jeho démonům. To, co po nás 

chce, není věřit nebo nevěřit, ale snažit se pochopit. Je dost možné, že sami opatrujeme za 

zavřenými dveřmi podobný strach. Pocit, že někdo jiný cítí jako my, posiluje naši odolnost 

vůči strachu. Pokud Maupassant trpěl, a je to velmi pravděpodobné, duševní chorobou, 

jedná se o pokus navázat ztracené lidské vazby. Právě následkem ztráty těchto základních 

vazeb se duševně nemocný člověk cítí před nástupem nemoci úplně sám.63 

6 5 SYŘIŠŤOVÁ, E. Imaginární svět. Praha: Mladá fronta, 1977.str. 110 
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2.4.5 Kdo je „Le Horla"? 

Je namístě zmínit se o stylu, ve kterém je novela „Le Horla" napsána. Stojí za připomenutí, 

jakým způsobem Maupassant do této doby tvořil své příběhy. Maupassant během svých 

učednických let pečlivě naslouchal radám svého učitele. Flaubertovo dílo pro něj bylo 

příkladem a ne náhodou považoval za stěžejní dílo realismu jeho román „Education 

sentimentale" („Citová výchova"). Vyhýbá se tomu, aby popisoval pocity postav. Osoby 

v jeho příbězích promlouvají svými činy, gesty a ne slovy autora, který jim vtiskuje své 

myšlenky a pocity. Jednání a cítění se nám má jevit pouze z jejich činů, které 

interpretujeme svým osobitým způsobem. Autor se má omezit jen na to, aby tyto činy 

popsal a zbytek práce nechal na čtenáři. Maupassant se snažil, jak mu radil Flaubert, 

popsat realitu tolika způsoby, aby nakonec došel к tomu nejoriginálnějšímu a 

nejvýstižnějšímu. V každém případě se měl vyhýbat opakování a nadprůměrnému užívání 

synonym. Takový byl, alespoň do napsání novely „Le Horla", zaběhnutý způsob autorovy 

práce. 

Při pozorné četbě novely „Le Horla" narazíme na celou řadou prohřešků vůči výše 

uvedenému postupu. Například časté opakování slov: „...naslouchám...naslouchám, 

svírá.. .svírá"66, „vím.. .vím.. .vím"67, „vykonáno.. .vykonáno"63 apod. Jacques Bienvenu 

jich v celém textu napočítal 39!69 Došel к zajímavému závěru, že celý příběh je založen na 

66 HAMAN, A., ZÍTKOVÁ, I. Přeludy a přízraky. Praha: Máj, 1991. str. 104, český 
překlad je v tomto případě nepřesný, když překládá příslušnou pasáž: „.. .me prend le 
cou entre ses mains et serre... serre... de toute sa force pour m'étrangler." slovy :" klade 
prsty na mé hrdlo a svírá...tiskne...vší silou, aby mě zardousil." 
67 Tamtéž, str. 122 
68 Tamtéž, str. 120 
69 jeho práce na <http://maupassant.free.fr/travaux/psychologie.html> a také 
<http://maupassant.free.fr/travaux/lettrevolee.html> 
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rekordním počtu opakujících se slov. Jde zároveň o primát v rámci celého žánru. Spolu 

s dalšími prohřešky, jako je nadužívání synonym a asonancí, stojí Maupassantův „Le 

Horla" v přísném rozporu s výše uvedeným literárním postupem. 

Flaubert učil Maupassanta promlouvat skrze činy svých postav. To, co je naší vnitřní 

záležitostí, by mělo zůstat skryto i před očima autora. „Le Horla" však nabízí jiný pohled. 

Pomocí deníkových záznamů nám odhaluje vnitřní pochody člověka sžíraného strachem. 

Nejde tedy o osvědčený postup, kdy postava promlouvá svými skutky a to, co je skryto se, 

projeví navenek bez jakékoli psychologické argumentace. Maupassant nabízí pohled 

z druhé strany. Očima člověka vnímáme jeho okolí, jeho strach. Jedná se znovu o zřejmý 

rozpor s teorií, kterou razil Gustav Flaubert. Zároveň je zatlačen do pozadí i popis postav, 

který až do této chvíle hrál důležitou roli. Jen těžko lze rozeznat obličej mnicha z Mont-

Saint-Michel, sestřenice nebo doktora Parenta, vše je v jakémsi mlžném oparu. O existenci 

sloužících se dozvídáme jako by náhodou, když mezi nimi propukají třenice, 

pravděpodobně v souvislosti s příchodem „Horly". Další zlomyslný žertík pilného žáka? 

Jak si vysvětlit takovou interpretaci? Je novela „Le Horla" ve skutečnosti jakousi antitezí 

Maupassantova a tedy zcela logicky Flaubertova díla? Jacques Bienvenu vše vysvětluje 

snahou Maupassanta setřást ze sebe starý příběh, který obtěžkával jeho vztah s Flaubertem. 

V době Maupassantova mládí Gustav Flaubert udržoval vřelé přátelství s jeho strýcem 

Alfredem, který byl silně umělecky založený člověk. Po jeho předčasné smrti přebírá 

Flaubert ochranou ruku nad jeho synovcem. Flaubert měl před očima mladého umělce 

stejně jako před tím jeho strýce. Projekce jednoho do druhého byla v takové chvíli 

pochopitelnou reakcí na ztrátu milovaného přítele. Jacques Bienvenu vysvětluje 

Maupassantovu „revoltu" snahou oprostit se od rozdvojení, které mu bylo přiřknuto po 
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smrti strýce Alfreda. Jednou osobou byl sám Maupassant, druhou projekce jeho strýce 

Alfreda, kterou v něm viděl Flaubert. Stejně tak je novela „Le Horla" příběhem o dvojníku, 

který svou přítomností znemožňuje život jiné lidské bytosti. 

Odvážná teorie, kterou Bienvenu později revidoval, přináší zajímavý pohled na tuto 

stěžejní fantaskní povídku. Jistě se nejedná o interpretaci absolutní, ale ukazuje možný 

způsob vidění toho, co je nám navždy skryto. Každé dílo má jistou symboliku a je jen na 

nás, jak tyto vnější projevy autorova nitra interpretujeme. Můžeme tak dát za pravdu 

Flaubertovu postupu, kdy se naše vnitřní pochody projevují tím, co konáme, a jakýkoli 

psychologický výklad je nemístný? Nebo se máme pokusit nahlédnout do nitra jiné lidské 

bytosti a zažít to, co může prožít jen ona? Jak bychom potom interpretovali začátek novely 

„Le Horla", když víme, že Gustav Flaubert zemřel 8. května 1880 a věta, kterou povídka 

začíná zní: ,,(8.května) Jaký nádherný den!"...? 
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2.4.6 Shrnutí 

V posledním desetiletí před svou smrtí je Guy de Maupassant uznávaným spisovatelem a 

umělcem. Stravován těžkou nemocí, jejíž příznaky nelze nevidět, zvolna podléhá. Do 

posledních chvil si odmítá připustit skutečnou podstatu choroby a opakující se obtíže vždy 

přiřazuje nové nemoci. Na bolesti hlavy pomáhá éter, který se postupně stává všemocným 

pomocníkem. To, že Maupassant nepsal vždy s jasnou myslí, dokazuje dopis z roku 1888: 

„Jsem nemocný jako nikdy předtím. Migréna a éter mě před chvílí uvrhly do dvou hodin 

Г V r • 4Í70 

trvající absolutní šílenosti." Droga je pro něj nejen lékem, ale i zdrojem inspirace a další 

chuti do práce. Maupassant, který dobře znal účinky hašiše, opia a morfinu pokládal éter za 

jedinečný zdroj umělecké inspirace. „Éter, nic jiného než éter. Radím všem spisovatelům, 
71 

aby ho občas užívali." 

V záchvatech chvilkového šílenství způsobené nadměrným užíváním drog, které jsou 

odpovědí na stupňující se bolesti, píše Maupassant své povídky. Rozpolcenost osobnosti, 

jak ji načrtl v novele „Le Horla", byla u něj častým příznakem. „ Kolikrát, když se vrátím 

domů, vidím svého dvojníka. Otevřu dveře a vidím sám sebe sedět v křesle. Vím, že to je 

halucinace, dokonce si uvědomuji, že ji mám. Není to zvláštní? A kdyby si člověk 

nezachoval špetku zdravého rozumu, dostal by strach!"72 Podobně jako ve svých příbězích 

snaží se Maupassant tu nezvyklou bytost chytit. Tráví dlouhý čas před svým obrazem 

v zrcadle ve víře, že se mu podaří podobně jako starým mágům ochočit neviditelného. O 

svých pokusech napsal: „Když delší dobu pozoruji svůj odraz v zrcadle, mám pocit, že 

70 SCHMIDT, A.M., Maupassant par lui-meme, Bourges,Seuil 1962,str. 133 
71 Tamtéž, str. 133 
72 Tamtéž, str. 136 
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ztrácím vědomí sám o sobě. V té chvíli se všechno v mé hlavě zamotá a já vidím tu divnou 

hlavu, kterou nepoznávám.. ,"73 

V nejznámější Maupassantově fantaskní novele „Le Horla" je hlavní postava 

pronásledována neviditelnou bytostí. Podobně jako autor sej i snaží přistihnout nebo chytit. 

Když všechny pokusy selžou, v domnění, že neviditelný zůstal zavřený v jeho pokoji, 

zapálí dům i se služebnictvem, které zapomněl varovat. Způsobená tragédie ho dovede 

к nevyhnutelné myšlence, že novou bytost nelze dostupnými způsoby zničit a přemýšlí o 

sebevraždě. Novela „Le Horla" by se mohla stát zrcadlem autorova šílenství, ale řada 

důkazů tuto hypotézu vyvrací. První verze v podobě povídky vyšla v roce 1886 v „Gil 

Blas". Šlo prakticky o rozpracování tématu, které Maupassant použil v roce 1883 

v povídce „Lui?" a některých skutečností z povídky „ Lettre ďun Fou"* („Dopis šílence") 

z roku 1885. „Le Horla" jako novela ve formě deníkových zápisů vyšla v roce 1887. O 

tom, že téma příběhu nevytrysklo ze záchvatu šílenství, svědčí skutečnost, že se podobným 

tématem zabýval již Fitz-James O'Brien a Maupassanta na něj upozornil Léon Hennique. 

74 Výsledek je důkazem o jasné a logické kompozici s předem ověřeným chronologickým 

postupem. Maupassant zcela evidentně vybrané téma postupně vylepšoval a rozšiřoval. To 

svědčí o systematické a promyšlené práci. Zároveň je zde nepopiratelný vliv autorových 

psychických stavů, které mu byly inspirací pro popis pocitů, které zažívá osoba stižená 

autoscopií. Za. řádkami jeho textů tedy nelze vidět šílence zbaveného všech smyslů, ale 

nemocného člověka, který využívá každé chvíle osvobozené od bolesti к usilovné práci. 

73 Tamtéž, str. 136 
74 VAX, L., Les chefs-d'oeuvre de la littératurefantastique, Paris,Presse universitaires de France 1979, str. 
155 
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2.5 Absolutní nihilismus (1885 - 1890) 

2.5.1 Euforie a megalomanie 

Na konci kariéry, na konci sil. V roce 1889 umírá Maupassantův mladší bratr Hervé, 

izolovaný v psychiatrické léčebně. Guy, který měl velký podíl na jeho hospitalizaci, se 

s touto skutečností jen těžko vyrovnával. Je bolestné rekonstruovat poslední roky autorova 

života. Již se pomalu smiřoval s tím, že zástup lékařů, jejichž kúrám se podroboval, je jen 

řadou více či méně úspěšných metod, jak zmírnit bolest, a že opravdový lék je 

v nedohlednu. Vzpomněl si na doktora Aubého, který léčil jeho matku v Etretat a který mu 

doporučoval sprchy pod velkým tlakem vody. Podobnou léčbu prodělal v roce 1887 a 

velmi mu prospěla. Na základě této zkušenosti vyžadoval takzvanou Charcotovu sprchu, 

která svou silou dokázala porazit býka a kterou jen člověk Maupassantovy tělesné 

konstituce dokázal snést. Znovu se vydal na sérii ozdravných pobytů. Odjíždí do 

Cévennes, Arles, Luchonu a v roce 1891 do Divonne-les-Bains. Auguste Dorchain, který 

strávil s Maupassantem několik dní při ozdravném pobytu, podává důkaz o vnějších 

projevech autorovy duševní nevyrovnanosti. „Jednou za čas nás opustil a odjel do Ženevy 

(...) Když se vrátil pošeptal mi důvěrně: Jedna malá žena!...Byl jsem skvělý. Jsem 

uzdraven!"75 Při jiné návštěvě švýcarského města se Maupassant chlubil, jak byl královsky 

přijat v rodině pana Rothschilda."76 Jindy ukazoval svým přátelům hůl, se kterou se ubránil 

třem pasákům z jedné a třem vzteklým psům z druhé strany. Když opouštěl Divonné, kde 

se léčil předtím, bylo to z důvodu, že se jezero vylilo z břehů a zaplavilo jeho dům až po 

75 NORMANDY, G., La Fin de Maupassant, Paris, Albin Michel 1927, str. 115 
76 Tamtéž, str. 115 
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okna prvního patra...77 Při jedné ze svých vyjížděk na jachtě Bel-Ami zase plánoval 

přehlédnout středozemní eskadru a zcela samozřejmě předpokládal, že admirál Duperré na 

jeho počest přikáže svým lodím vypálit nekonečný počet salv.78 Stavy nekontrolovatelné 

megalomanie nebo euforie kontrastovaly s chvílemi naprosté jasnozřivosti. Maupassant 

například svým přátelům předčítal prvních padesát stránek svého nového a nikdy 

nedokončeného románu „Angelus" a s naprostou samozřejmostí jim popisoval děj i závěr 

příběhu. V takových chvílích prosvítaly na povrch známky jeho nesporného génia, které 

čím dál více zahalovala mlha těžké nemoci. 

77 víz. NORMANDY, G., La Fin de Maupassant, Paris, Albin Michel 1927. str. 116 
78 viz. SCHMIDT, A.M., Maupassant par lui-тёте, Bourges.Seuil 1962. str. 139 
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2.5.2 Agonie 

Během posledních pěti let před svou smrtí dokončil Maupassant tři fantaskní povídky. 

Jejich názvy jsou velmi výmluvné. „Le Noyé" („Utonulý") je příběhem o zlu, které na sebe 

bere jinou podobu, aby mohlo pokračovat v rozsévání utrpení. Až idylickým způsobem 

nahlíží na akt sebevraždy příběh povídky „L'Endormeuse"* („Uspávači prostředek"), kde 

se lidé nechávají usmrtit plynem. Je velmi pravděpodobné, že se v této době Maupassant 

zabýval myšlenkami na dobrovolný odchod z tohoto světa. Konečně povídka „Qui sait?"* 

(„Kdopak ví?"), která je založená na naprosto šílené vizi okolního světa je toho naprostým 

důkazem. 

Maupassant si byl velice dobře vědom svého celkového stavu. V roce 1889 píše v jednom 

z dopisů matce: „Moje mysl postupně mizí jako voda z cedníku."79 Během posledních let 

velmi špatně spí a stále hůře snáší trávení. Pařížská společnost, která byla díky novinám 

dobře informována o spisovatelově stavu, samozřejmě předpokládala, že je jeho dílo psáno 

krví umírajícího člověka. Tyto zvěsti se nakonec donesly i к Maupassantovi. V roce 1890 

se takto otázal doktora Frémyho: „Myslíte si, že se ze mne stává šílenec?... Pokud by tomu 

tak bylo, je třeba mne včas varovat. Není jiné cesty mezi šílenstvím a smrtí a já už jsem se 

rozhodl."80 Jeho morální úpadek se dále prohlubuje. Roku 1891 se svěří Henry Roujonovi: 

„Už to nebude dlouho trvat. Nechtěl bych trpět..."81 Pohrdavě se staví ke všem pokrokům 

medicíny s tím, že nedokáže nic jiného, než vymýšlet další způsoby utrpení. Jediným 

lékem je mu éter, který konzumuje v nekontrolovatelném množství, což nezůstává bez 

vlivu na jeho psychiku. Maupassant si například domluvil schůzku s dodavatelem na 

79 NORMANDY, G., La Fin de Maupassant, Paris, Albin Michel 1927. str.120 
80 Tamtéž, str. 122 
81 Tamtéž, str. 123 
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šestou hodinu. Když ho obchodník uviděl již ve dvě hodiny, neubránil se překvapení. 

Maupassant mu na to s klidem odpověděl: „To je zvláštní...Moje hodinky ukazují sedm 

hodin a já myslel, že mám zpoždění."82 Na spekulace v tisku, že je blázen, jen opáčil: 

„Není tomu tak, ale bude."83 

Přiblížila se zima roku 1891/1892 a jedna z nej tragičtějších událostí Maupassantova života. 

Vánoční svátky v Cannes proběhly v relativním klidu narušené jen několika obvyklými 

záchvaty. Na první svátek vánoční se vrátil zjevně vyděšený Maupassant z krátké 

procházky a svému sluhovi Francois Tassartovi líčil, jak potkal u hřbitova přízrak. 

84 

Očividně měl strach. V prozíravosti před dalšími nekontrolovatelnými činy svého pána 

odebral sluha z revolveru, který byl v zásuvce nočního stolku, náboje. Konec roku 1891 

strávil Maupassant v kruhu své rodiny, se svou matkou a vdovou svého bratra. Poté se 

nečekaně vrátil zpět do Cannes. V noci na prvního ledna 1892 došlo к tragédii. Sluha 

Tassart uslyšel kolem druhé hodiny ranní podivný hluk, který ho přivedl do pánova pokoje. 

Před ním stál zakrvácený Maupassant. „Podívej se Francis , co jsem udělal. Podřízl jsem si 

krk... To je znak absolutního šílenství."85 

Maupassant se nejdříve pokusil zastřelit revolverem, ale zbraň bez nábojů selhala, a tak 

sáhl po noži. Podle jiné verze bylo Maupassantovi několik dní před pokusem o sebevraždu 

podáván lék Podophille, který však nepřinesl očekávaný výsledek. Následkem toho mu 

lékař doporučil, aby výše zmíněný lék vysadil se slovy, že Podophille mu nedělá dobře, že 

je jeho nepřítel. Po návštěvě lékaře se Maupassant svěřil svému sluhovi: „Mám nepřítele, 

který se jmenuje Podophille. Už nikdy ho nechci vidět. Kdyby zase přišel, okamžitě ho 

82 NORMANDY, G., La Fin de Maupassant, Paris, Albin Michel 1927. str. 125 
83 Tamtéž, str. 127 
84 viz. Tamtéž, str. 132 
85 Tamtéž, str. 142 
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vyhoď..."86 Podle této verze si měl Maupassant před očima svého sluhy vpálit druhou ránu 

do hlavy se slovy: „Jsem nezranitelný! Právě jsem si vpálil kulku do hlavy a nic se mi 

nestalo..."87 Poté si Maupassant podřízl hrdlo nožem, který nahmatal na stole. Na 

vysvětlenou svého činu později uvedl: „ To byl Podophille, to on mi poradil, abych to 

udělal."88 Včasný zásah sluhy Tassarta a námořníka Raymonda z jachty Bel-Ami zachránil 

spisovateli život. Doktor Valcourt, který přispěchal na pomoc, provedl ošetření řezné rány 

na krku. Maupassant po neúspěšném pokusu o sebevraždu upadl do apatie. 

Stav úspěšného spisovatele byl pozorně sledovanou událostí. Noviny „Le Gaulois" tři dny 

po Maupassantově pokusu o sebevraždu uvedly tuto zprávu: „Z našeho zdroje jsme se 

dozvěděli, že Maupassant si v záchvatu šílenství vpálil pět ran do hlavy. Jeho stav je 

beznadějný..."89 Konkurenční „Le Figaro" uváděl ran šest, ale s poznámkou, že zbraň 

nebyla nabitá.40 V následujících dnech přinášely noviny upřesňující informace o 

spisovatelově stavu. Výpovědi těch, kteří se nacházeli v jeho blízkosti v době hrůzného 

činu, potvrzovaly Maupassantův nevyrovnaný duševní stav a záchvaty šílenství. Příjezd 

spisovatele do Paříže byl událostí číslo jedna. Noviny poskytovaly přesné informace o 

aktuálním zdravotním stavu, o průběhu cesty, vybavení vagonu, apod. Maupassant byl 

převezen do ulice Berton v Passy, kde byla léčebna doktora Blanche. Spisovatel vkročil do 

čísla 17 v ulici Berton sedmého ledna 1892 a už jej nikdy neopustil. O pobytu Guy de 

Maupassanta v léčebně doktora Blanche existují jen kusé informace. Spisovatel například 

údajně hovořil do zdi s význačnými bankéři a boháči a žádal je, aby mu do léčebny přinesli 

86 Tamtéž, str. 146 
87 Tamtéž, str. 147 
88 SCHOELLER, G., Maupassant, contes et nouvelles 1875 - 1884, Paris, Robert Laffont 1988, str. 49 
8 9 <http://perso.wanadoo.fr/maupassantiana/index.html> 
90 Tamtéž 
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značné částky v hotovosti. 91 Čas strávený v léčebně nebyl ničím jiným než očistcem, který 

spálil poslední zbytky zdravého rozumu tohoto silného muže. Svědectví těch, kteří byli u 

něho v jeho posledních chvílích, je plné děsivých příběhů o mysli nemocného člověka. 

Jakoby se z podvědomí vyhrnuly všechny přízraky a stvoření, které autor celou dobu držel 

na uzdě a dovoloval jim jen omezený čas ve svých povídkách. Teď přišla jejich chvíle a 

ony zaplavily jeho mysl jednou provždy. 

91 viz. SCHMIDT, A.M., Maupassant par lui-тёте, Bourges,Seuil 1962,str. 139 
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2.5.3 Povídka „Qui sait?"* (Kdopak ví?) 

Kdopak ví? Povídka, která začíná otázkou. Otazník, který podobně jako u povídky „Lui?" 

přitahuje pozornost čtenáře. Kdopak ví, zda se tento příběh opravdu nemohl stát? Kdopak 

ví, zda autor už nepopisuje jen své děsuplné představy? „Qui sait?" patří do poslední 

skupiny fantaskních povídek, jejichž společným jmenovatelem je absolutní nihilismus. 

Příběh je do jisté míry úsměvný a svým způsobem legrační, je ale zároveň postaven na 

šílené jistotě vypravěče o jeho opravdovosti. 

Člověk, který dal přednost absolutní samotě, jistotě, že se nemusí stýkat s jinými lidmi, je 

drcen vlastním světem. Sám Maupassant žije ve světě, který je tak výrazně vzdálen od jeho 

dřívějšího života naplněného společností a rušným životem. Stejně tak jako silně 

autobiografická postava v povídce „Qui sait?" je to člověk, který uniká z hlomozné 

společnosti a nachází vnitřní klid v naprosté izolaci. To, co nalézá, je oáza klidu, jejíž 

jediní obyvatelé jsou neživé věci promlouvající srozumitelným jazykem dobrých přátel. 

Pochopitelný únik do světa oblíbených předmětů se zdá být tou pravou cestou, která je 

zbavena všech úskalí skutečného života. Zrada, nenávist, úklady, to vše je pro neživé věci 

nepřípustné a neskutečné. Tato jistota vytváří kolem něho ochranný krunýř, o jehož 

bezpečnosti je nezlomně přesvědčen. O to větší hrůza ho přepadne, když zjistí, že je 

vězněm vlastního světa, jehož zákonům vůbec nerozumí. 

Průvodce povídky se vrací jednoho večera zpět do svého domu. Samota v něm vzbudila 

zálibu v místech a situacích, které jiným lidem připadají nepříjemné a děsivé. V noční tmě 

se cítí jako jiní při plném světle a představa zločince plížícího se v temné noci pod okny 

jeho domu v něm vyvolává jen oprávněný vztek. Svět lidí a živých bytostí mu nepřináší 
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žádné emoce. Zálibně se prochází temnými místy, nasává atmosfém noci a nemá z ničeho 

strach. Ostatně, v kapse kabátu má revolver. Je to tentýž revolver, který ležel v zásuvce 

Maupassantova stolu a který byl nástrojem jeho neúspěšné sebevraždy? Literární text se 

mísí s rozbouřeným duchem autora. Má snad tato zbraň sloužit к obraně proti cizím 

bytostem a věcem nebo proti vlastnímu mozku, který je původcem jejich existence? Ať tak 

či onak, jeho použití je v tomto případě zbytečné. To, co je původcem zvuků v zamčeném 

domě, by vyrazilo zbraň z ruky komukoli. Maupassant si pohrává se strachem tak, jak ho 

zná on sám. Nevysvětlitelný, všudypřítomný, nečekaný, nenasytný a záludný. Ve světě, 

jehož jste autorem a kde vás nemůže nic překvapit, se rázem stáváte obětí své vlastní 

zbraně. Jistě byste raději vyměnili všechny zločince a krvežíznivé vrahy světa za to, co vás 

čeká za stále ještě zavřenými dveřmi. 

Když se snažíte naslouchat přes zamčené dveře svého bytu a zjistit, kdo se tam pohybuje 

po vašich schodech, máte strach. Ještě větší úzkost vás přepadne, když dobře víte, že jediná 

živá bytost široko daleko jste vy. To, co dokážete rozeznat, však nejsou lidské kroky, 

ozvěny bot lidské bytosti. Jde o podivné klapání a šoupání, jako by někdo ztěžka posouval 

stůl po dřevěné podlaze. Podivné kroky se násobí a přibližují. Náhle se dveře rozrazí a 

v dusném vzduchu tmavého pokoje se к vám blíží podivné předměty. Neochotně 

přiznáváte, že je znáte. Jsou to vaši přátelé, kamarádi, lásky, váš svět. Předměty, které 

měly být kostrou klidného a bezpečného světa, jsou něčím jiným než pevnou oporou 

vašeho ducha. Nevšímají si vás. Jako by znechuceny opouštějí dům a mizí v husté tmě. Jen 

ztěžka chápete ten zločin. Židle, stoly, skříně, sklenice, talíře odcházejí a přitom vám až 

zákeřně šlapou po tváři. Bezmoc ovládá vaše tělo. Jedna věc za druhou mizí z vašeho 

života jako dávní přátelé a staré lásky. Prudké bouchnutí dveří je důraznou tečkou za 

podivným nočním výjevem z jiného světa. Zničen a oklamán je muž, jehož opustil jeho 

65 



svět. Podaří se mu však uchovat vzpomínku na tuto noc hluboko ve své mysli a obelhává 

sám sebe i své okolí, že se stal obětí mistrného zločinu. Rozhodne se opustit místo, které 

mu přineslo tolik zármutku. Rozhodne se cestovat. 

Itálie je první zastávkou putování, které nezakrývá společné rysy se skutečným autorovým 

cestováním. Dva roky před vydáním povídky strávil v savojských lázních. Jeho další cesta 

vede do Afriky, do země, která ho přijala po smrti jeho velkého učitele a přítele. Autor 

využívá chvíle jasné mysli a nalézá ztracené střípky své minulosti. Zpět do Francie se vrací 

s pocitem nemocného člověka, který na chvíli uvěřil ve své uzdravení. Povědomá bolest 

v páteři ho však ubezpečí, že ložisko jeho trápení je stále silné. Nějak podobně si musel 

autor připadat, když se vracel z lázeňských pobytů v Savojsku a ve Švýcarsku. 

S obnovenou nadějí a utlumenou bolestí. Jeho putování pokračuje po několika dnech 

strávených v Paříži. Zjišťuje, že nezná kraj svého dětství, a tak se vydává do země 

omývané studeným oceánem. Normandie, kraj jeho srdce, se má stát místem rozuzlení. 

Země šťastného dětství je posledním stéblem, ke kterému se obrací topící se člověk. Tam 

chce nalézt klid pro svou zmučenou duši a možná i odpovědi po příčinách své bolesti. 

Jakoby zázrakem nalézá staré přátele, známé tváře a důvěrné pohledy. Všichni do jednoho 

na něho čekají v koutě tmavého pokoje. Překvapen a dojat vezme s sebou několik 

nejbližších. Spokojen s odpovědí na své trápení se vrací se třemi kousky svého nábytku do 

svého hotelu. Obelhávání vlastní mysli přineslo ovoce a z podivuhodného nočního zážitku, 

kdy ho opustili všichni přátelé, je úspěšný zločin obchodníka se starožitnostmi. Jak je ten 

podivín sedící v temném koutě svého obchůdku povědomý. Na hlavě nemá jediný vlas, 

jeho lebka se leskne v podivuhodném světle jako bledý měsíc. Odráží se zde autorův 

skutečný vzhled? Na chvíli možná spatříme zlomeného člověka mučeného vnitřní bolestí, 

obklopeného věcmi, jediným světem, který dokáže vnímat. 
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Ten člověk bojuje proti strachu posledními střípky rozumu, které mu zbyly. Předměty 

v jeho domě se pohybují a ohrožují ho. Pokusí se zvrátit situaci a uprchnout pryč, do světa 

lidí. Svěží vzduch lázní mu přinese trochu pokoje, ale návrat do mysli plné duchů a 

démonů je o to bolestnější. Nakonec se vrací do domu, o kterém byl přesvědčen, že je 

prázdný. Vše je na svém místě. Pak pochopí. Jeho rozum, jeho mysl, jeho vnitřní svět je 

neustále obelháván a podlamován. Nedokáže mlčet o tom, co se v něm odehrává, a proto 

znovu prchá. Nachází ztracený klid v uzavřeném pavilonu léčebny. Je opět sám, tak sám 

jako předtím. Samota mu přinášela oddech a uvolnění. Stejná samota mu však předtím 

přinesla i apokalyptické výjevy. Náhle se ocitá sám, odkázán na pokřivenou logiku své 

mysli, která nepřestává vytvářet nové hrůzné představy. Děsí ho představa, že se setká 

znovu sám se sebou. 
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2.5.4 Shrnutí 

Poslední léta Maupassantova života byla jen smutnou epizodou v dlouhém boji s nemocí, 

která od třiceti let obtěžovala jeho mysl i tělo. Výčet průběhu jednotlivých záchvatů by byl 

tématem na samostatnou práci, a proto se omezme jen na to nejdůležitější. Tři roky před 

jeho smrtí vyšla povídka „Qui sait?", poslední z tematického celku. Vize, kterou zde autor 

předkládá, je plná neuchopitelného šílenství. „Čím déle se Maupassant pohybuje ve světě 

fantaskna, tím více se ponořuje do nereálná a uchopuje vlastní realitu. Jeho povídky pak 

vycházejí především z pozorování sebe sama."92 Projevy šílenství, které ho čím dál častěji 

zachvacují, komplikují literární práci i jeho společenské postavení. V jasných chvilkách si 

uvědomuje svůj žalostný stav. Během posledních měsíců v léčebně doktora Blanche trpí 

naprostým rozpadem osobnosti, která není s to chápat realitu. Přesto občas procitne a 

odhání nej bližší, protože cítí, že další záchvat na sebe nenechá dlouho čekat. Kombinace 

vrozené nemoci a pokročilá syfilida byly s největší pravděpodobností hlavními příčinami 

jeho smrti. Odloučení rodiče Guy de Maupassanta tak byli svědky další rodinné tragédie, 

která jim vzala i druhého syna. Starší Guy ve dnech před přicházející smrtí údajně 

promlouval se svým zemřelým bratrem Hervém a Gustavem Flaubertem. Mysl unaveného 

člověka hledala možná odpuštění a smíření na straně jedné a poslední pomocnou ruku a 

radu na straně druhé. Tak či onak dostalo se mu nakonec vysvobození před démony, kteří 

v posledních dnech stále častěji otravovali jeho mysl. Guy de Maupassant zemřel šestého 

července 1893 v léčebně. 

9 2 CASTEX, P.-G., Anthologie du contefantastiquefrancais, Paris, José Corti 1987, str. 125 
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3.Závěr 

Pochopení nevšedního sepjetí autora s jeho literárním dílem je jedním ze základních 

předpokladů к objektivnímu pohledu na práci Guy de Maupassanta. V tomto konkrétním 

případě nelze nahlížet odděleně na spisovatelovu uměleckou činnost a jeho životní osud. 

Fantaskní povídka jako ucelený tematický celek je jedinečným studijním materiálem, který 

umožňuje pozoruhodný vhled do autorova života. Svou formou je povídka deníkovým 

záznamem, který zaznamenává postupně epochy autorova života a zároveň svým časovým 

rozpětím vydává ucelený a jednolitý obraz. 

Při práci na diplomové práci jsem vycházel především z analýzy všech Maupassantových 

fantaskních povídek, které jsem četl v originální verzi. Odpovídající literaturu jsem 

konzultoval jak ve francouzském, tak anglickém a českém jazyce. Nemalou měrou jsem 

využil svého studijního pobytu na univerzitě Denis Diderot v Paříži к prostudování jinak 

nedostupných zdrojů informací. Podstatné podněty jsem získal z fondů knihovny 

Francouzského institutu v Praze a konečně vyhledáváním odpovídajících informací na 

internetu. 

Během své práce jsem se snažil prokázat logickou souvislost mezi dílem a životem autora. 

Na základě svého prvotního předpokladu, kdy jsem vycházel z teorie, že nemoc výrazně 

ovlivnila Maupassantovo dílo, jsem se zaměřil na ověřování výše zmíněných souvislostí. 

Analýzou a vzájemným porovnáváním jednotlivých životních etap a vybraných 

fantaskních povídek jsem sledoval stopu, která by potvrdila moji původní teorii. Během 

výběru konkrétních povídek jsem se snažil najít dostatečně průkazný důkaz, který by 

odpovídal danému životnímu období autorova života. Pečlivější a hlubší studium 
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odpovídajících materiálů a literatury mě postupně svádělo na jinou myšlenku. Podrobná 

analýza fantaskních povídek totiž neodpovídala informacím některých pramenů a ani mým 

původním předpokladům. Představa, že Maupassant otiskoval do svých příběhů stále 

děsivější výplody své mysli se postupně jevila jako velmi nepravděpodobná. Zavádějící 

byla v jistém slova smyslu vlastní evoluce fantaskní povídky. Jak se mi podařilo prokázat, 

měly projevy lidského strachu v příbězích stoupající tendenci. Při srovnání povídek 

zraného období autorovy tvorby s příběhy pozdějšími dojdeme к jasnému závěru, že 

vyjádření strachu a lidské úzkosti nabývá na síle a děsivosti. Pokud bychom přijali 

nabízenou paralelu se zhoršujícím se zdravotním stavem autora, dojdeme к logickému, ale 

ne úplnému závěru. Maupassant sžírán nemocí, která končila šílenstvím, psal příběhy, 

které odrážely jeho vnitřní stavy. Je třeba říci, že tato teorie byla v době autorovy smrti 

jednou s nejrozšířenějších. Tehdejší společnost, pravidelně informovaná o zdravotním 

stavu spisovatele a zároveň konfrontována s jeho aktuálními díly, si zcela logicky vytvořila 

právě tento obrázek. Některé pozdější studie chápají Maupassantovu tvorbu uvedeným 

způsobem. I když se jejich vysvětlení jeví dnes jako stále méně pravděpodobná, vyjadřují 

stejnou myšlenku jako většina aktuálních děl. Maupassantovo literární dílo nelze 

vysvětlovat bez započtení vlivů jeho choroby. 

Originalita Maupasantovy povídky spočívá v jejím jasně promyšleném stylu a zdánlivé 

jednoduchosti. Četba příběhů brzy odhalí koncepci, kterou autor s úspěchem použil. 

Dopředu připravený a přehledný postup vystupuje ze všech fantaskních povídek. I poslední 

Maupassantovy povídky jsou otiskem jedinečného autorova stylu. Z tohoto pohledu je 

zřejmé, že pisatelem nemohl být člověk duševně nemocný, který v záchvatech šílenství 

přenáší na papír své hrůzné stavy. Logická koncepce každého díla tuto možnost absolutně 
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popírá. Autorem povídek nemohl být šílenec. Jak tedy vysvětlit teorii, která tak pevně 

svazuje nemoc spisovatele a jeho stále šílenější dílo? 

Jedním z podstatných předpokladů každého úspěšného spisovatele je inspirace. Odkud 

Maupassant mohl čerpat náměty na své povídky? Kde získával autentické pocity člověka, 

kterým cloumá strach? To vše nás musí napadnout při četbě jeho povídek. Pro první ze 

svých fantaskních povídek našel námět v domě podivínského Angličana. Podivná série 

zážitků a umrlcova ruka z tohoto domu vlila prvotní inspiraci do žil začínajícího díla. 

Přirozený zájem o tajemno byl dalším motivem, který udržoval celý stroj v pohybu. Strach 

se pro něho stával studijním materiálem, kterému věnoval zvýšenou pozornost. Popisem 

jeho roztodivných projevů získával v této oblasti jistotu a svá díla dál vylepšoval. Pak 

najednou narazíme na příběh, který je zčásti postaven na popisu pocitů člověka v zajetí 

podivných představ. Maupassant je nazývá sny, ale popis jejich účinků nás nenechá na 

pochybách. Autor zde líčí své osobní zkušenosti s omamnými látkami. Zcela účelně a 

záměrně popisuje prožitky, které by jen vnějším pohledem nezískal. Tímto si jeho dílo 

stále zachovává pevnou strukturu a navíc je obohaceno o osobní prožitky. V příběhu o 

podivném nočním návštěvníku nebo o nové bytosti jsme v pokušení podezírat autora 

z projevů halucinace. Je dost pravděpodobné, že Maupassant podobnými projevy trpěl. 

V posledních letech života si to sám uvědomoval a výpovědi ošetřujících lékařů to jen 

potvrzují. O čem svědčí tato skutečnost? Byl Maupassant bláznem, který stále více 

zaměňoval své literární dílo za svůj život? 

К jakému závěru lze dojít po prostudování materiálů týkajících se života Guy de 

Maupassanta a četbě jeho fantaskních povídek? V první řadě je třeba poukázat na jeho 

neocenitelný přínos pro svět povídky jako celku. Je nutné zdůraznit jeho nespornou 
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genialitu, která se v jeho díle odráží. Povídka v jeho podání je ukázkou promyšlené práce a 

dobré znalosti všech literárních postupů. V druhé řadě je třeba zdůraznit vliv, který měla 

jeho nemoc na něj a jeho dílo. Maupassantova fantaskní povídka však není v žádném 

případě dílem člověka zachváceného návaly šílenství. Výše uvedená struktura a způsob 

práce toto tvrzení podporují. Zároveň nesmíme opomenout, jakým způsobem se nemoc 

v díle promítla. Autor zcela jasně využívá osobní prožitky a pocity, které organicky 

včleňuje do svého díla, aniž by narušil jeho celkovou strukturu. Jeho snaha psát i přes 

zjevné fyzické a psychické obtíže ukazuje na silnou osobnost, která bojuje ze všech sil 

proti zákeřnému nepříteli. Psaní je mu ventilem, odpočinkem a životní náplní. Spíše než 

obraz nemocného člověka na pokraji sil vidíme bojovníka, který se snaží využít každou 

světlou chvilku, aby se mohl věnovat své práci a zálibě. Pole fantaskní povídky je mu 

místem sdělení obav, pocitů strachu a úzkosti. Jeho nemoc je mu i jedinečnou inspirací, 

bez které by jeho dílo nebylo tím, čím je. Proto je třeba Maupassantovu fantaskní povídku 

vnímat jako osobité dílo vycházející z autorovy tvůrčí geniality obohacené navíc o 

netradiční zkušenostní stránku, která je s ohledem na okolnosti neopakovatelná. To vše 

zajišťuje autorovi výsadní postavení v dané oblasti literární tvorby. Maupassant je vítězem 

na poli své literární práce a poraženým ve svém životním boji. Tato osudová tragičnost jen 

dokládá jedinečnost jeho díla. 
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Resumé 

Comment comprendre l'oeuvre de Guy de Maupassant sous la lumiere de nouvelles 

informations tirées d'une analyse de ses contes? De quel fa<?on fautril interpreter sa maladie 

en relation avec son oeuvre? Existe-t-il un véritable lien entre la peur traitée dans ses 

contes et son état mental ? Toutes ces questions sont le sujet de ce mémoire. 

Tout d'abord, il est nécessaire de présenter le theme du conte fantastique qui reste le 

principal sujet de ce travail. La peur représente la piece maitresse de tous les contes 

fantastiques de Guy de Maupassant. L'auteur travaille á ce sujet avec assiduité sous la 

tutelle de Gustave Flaubert qui 1'initie au métier ď écrivain et encore plus tard oů il 

poursuit son travail comme auteur reconnu tout en exploitant des expériences acquises. Sa 

fa?on de représenter la peur est třes appreciée et offre á l'auteur une position privilegiée 

dans le monde de la littérature fantastique. Maupassant reprend et poursuit le travail de Г 

auteur de contes fantastique Hoffmann et s'inspire notamment de la philosophie de 

Schopenhauer. Son génie est dü á un travail préparatoire régulier, attentivement surveillé 

par Flaubert et, á son talent personnel transmis par son milieu familial, favorable á Lessor 

du travail artistique. Maupassant reste néanmoins un homme avec ses vices et ses vertus. II 

apprécie la vie mondaine et il cede ä ses délices. Maupassant est l'auteur qui sent la 

présence de la vie et il est á la hauteur pour transmettre son message dans ses livres. 

En abordant le sujet du conte fantastique de Maupassant on ne peut pas omettre un 

phénomene important qui, d'une maniere ou d' une autre, influen9ait son travail. 

J'aimerais signaler que sa maladie jouait un role primordial tout en étant á la fois un 

obstacle á surmonter et une source d'inspiration. L'auteur est capable d'exploiter son état 

psychique et de le transformer en inspiration. Grace á ses expériences personnelles, il 
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attribue á ses histoires un trait d u n e réalité ä glacer le sang. Néanmoins, il faut souligner 

qu'il est bien conscient de ses actes et que son travail reste strictement logique. Etant 

donné la gravité de son état, on pourrait penser que sa maladie a laissé une empreinte dans 

son oeuvre. Apparement eile est présente dans l'oeuvre de Maupassant mais eile n'a pas 

la i r d u n e terrible angoisse qui manipule le cerveau de l'auteur. Elle représente un 

obstacle, un ennemie qu 'il faut surmonter, écraser et eile est pour l'auteur un défi lancé 

par Dieu. Lorsqu' on lit les contes fantastiques on sent une présence imminente du danger. 

La peur pese sur nous mais, l'envie ďéclairer le mystěre est plus forte. Loin d'etre l'auteur 

de quelques histoires énigmatiques, Maupassant entame un travail admirable dans le but de 
У 

décrire la peur dans ses formes les plus derangeantes. Peut-etre tente-il, de trouver une 

réponse á ses angoisses et d' apporter une aide qui pourrait rendre sa maladie moins 

pesante. 

L'expérience inhabituelle vécue par le jeune homme dans la maison d'un Anglais á Etretat, 

relance plus tard dans son esprit un goüt pour le fantastique. Sa premiere inspiration jaillit 

de cette étrange visitě qui se manifeste plus tard dans le conte „La Main ďécorché". Cette 

période est marquée par des travaux préparatoires soigneusement surveillés par Flaubert á 

qui Г on doit la découverte du talent du jeune auteur. Simultanément Maupassant cherche 

des themes pour ses contes et hésite sur ses essais poétiques. Finalement il renonce á la 

poésie et se lance avec détermination dans le projet d' auteur de romans et de contes. Le 

succes dans се domaine confirmera son choix. 

La préparation consciencieusement remplie d'apres les consignes de Flaubert apporte ses 

fruits et Maupassant devient un auteur reconnu. Enrichi par les expériences tirées de la 

période de guerre et en se perfectionnant dans le domaine des courtes histoires il est admis 
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dans le monde de grands noms de la littérature fran9aise. La peur devient un theme 

primordial et fait le sujet d'un grand nombre de ses contes. Dans les contes comme „La 

Peur", „Apparition", „Le Loup" la peur domine et l'auteur tente de décrire sa nature en 

apportant nombre d'exemples qui démontrent son travail minutieux. Avec le conte „Lui?" 

il aborde pour la premiere fois cette terrible angoisse qui vient du dédoublement de la 

personnalité et qui sera un theme fréquent, notamment dans le célebre „Horla". De plus la 

France á la fin de 19e siecle fait souffler un vent de liberté dans la circulation des 

informations. Maupassant s' immisce dans la breche, le monde de la presse représente pour 

lui une excellente tribune et ses contes remportent un grand succes. 

La quete des mysteres et des fantömes est le sujet de la plupart des contes écrit en huit ans 

et qui représente un tiers de son oeuvre thématique. Maupassant se passionne pour tout ce 

qui hante notre esprit. II prend goút á mettre en scene des personnes devorées par 

l'angoisse, poursuivis par des fous, des fantömes, des apparitions, des esprits errants. 

Apres la période pendant laquelle il rassemble ses expériences il devient un véritable 

maitre et il en donne la preuve dans ses contes. II améliore ses démarches et il perfectionne 

son oeuvre. On peut également retrouver deux versions préalables du célebre „Horla" qui 

témoigne de la préparation minutieuse de l'auteur. 

Tout en élargissant son monde oii regne la nuit profonde, Maupassant vit de plus en plus 

d'expériences qui apportent á son oeuvre une réalité troublante. Luttant contre la maladie 

qui se manifeste par des hallucinations, l'auteur poursuit son récit des esprits angoissés et 

touchés par la folie. Malgré toutes les complications de santé il est capable de garder une 

certaine lucidité et parvient á donner jusqua ses derniers jours la preuve de son génie 

incontestable. 
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Le conte fantastique de Guy de Maupassant est un exemple de travail lucide et logique qui 

puise dans un réservoir quasi inépuisable de fantasie . Une trentaine des contes représente 

un ensemble thématique qui a pour seul but: décrire les ténébres de notre esprit. 

Maupassant par son talent, son style clair et bien construit qui fait penser au court métrage 

remporte un succes bien mérité. II n'a pas besoin de décors surnaturels pour relever la vrai 

face de nos peurs. Maupassant exploite notre réalité ou le quotidien peut etre aisement 

remplacer par inhabituel ou mystérieux. II suffit ď une petite erreur de perception et on est 

poursuivi par les fantömes qui nous projette au bord du gouffre. Maupassant est un 

/ 
véritable maitre, non pour le choix du theme mais pour sa facilité deconcertante á décrire la 

1 

peur alors qu il vit avec ce sentiment en permanence. Ses complications de santé lui 

lancent un défi et il les surmontent en écrivant. Son travail lui sert d ' exutoire tout en étant 

une tentative de remede et un journal qui marque les étapes de sa descente aux enfers. Son 

génie arrive á combler toutes ses attentes et á tirer un profit que Г on constate aisément 

dans son oeuvre. Maupassant couche sur le papier les impulsions de sa folie et 

simultanément il repousse ces attaques de plus en plus violentes . Ses contes fantastiques 

sont le témoin de son combat vital. 
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