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1. Úvod

Za ps eudonymem Ge org e Sand se skrývá žena mnoha tváří a atributů:
velmi disciplinovaná spisovatelka, skandalistka, revolucionářka, feministka,
socialistka,

humanistka,

svobo dná žena...

milenka

slavných

mužů,

jejich

inšpirátorka,

Jejích tváří najdeme opravdu mnoho, počínaje dívkou,

která chtěla vstoupit do kláštera, a konče konzervativní dámou, paní na
Nohantu, jež psala pohádky pro děti. Dílo, které po sobě zanechala, je velmi
rozsáhlé a také nejednotné, odráží vývojové fáze, kterými tato žena za svůj
život

prošla.

Svou

tv orb u

začala

romány,

které

můžeme

zařadit

k romantismu, další fází byly její romány socialistické, v nichž se zastávala
práv lidu a aktivně se účastnila politického dění. Revoluce roku 1848 ji ale
připravila o iluze, že může ve společnosti něco změnit, uchýlila se proto do
ústraní, kde začala psát knihy věnované jejímu milovanému venkovskému
prostředí a idealizaci života venkovanů.

Pro svou práci jsem si ji vybrala nejen kvůli zajímavosti a bohatosti její
tvorby, ale také díky její osobnosti, způsobu života a myšlenkám, které
neváhala realizovat navzdory společnosti a jejím předsudkům. Život a dílo
této

slavné ženy by vydaly na několik rozsáhlých studií,

a proto bylo

potřeba, abych se ve své práci zaměřila pouze na určitý úsek jejího života a
na tvorbu s tímto obdobím spojenou. Nejznámější je zcela jistě prostřední
období

jejího

života,

nejradikálnějších
ang ažovaností

zhruba

myšlenek,

léta

naplněná

a vyhlášená zejména

1833-1848.
bohat ou
slavnými

Je

tv orb ou
milenci,

to
a

doba

jejích

společenskou

s nimiž

prožívala

bouřlivé vztahy - Alfred de Musset, republikán Michel de Bourges, Frédéric
Chopin.

V těch to letech už byla Sand vyzrálou ženou s jasnými názory,

ženou, která si od nikoho nedala vzít svou nabytou svobodu, která se ve
svém životě osvobodila od před su dků a obvyklých konvencí své doby.
O

to m to období bylo napsáno mnoho. Pro to jsem se spíše zajímala o

roky, které to m uto období předcházely, o roky v nichž se Geo rge Sand teprve
rodila

ze

slečny

Aurore

Dupinové
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a

baronky

Dudevantové,

kdy

si

probojo vá va la

cestu

ke

svému

budoucímu

životu,

jenž

chtěla

prožít

nezávisle, podle svých představ, a nikoli podle vnucených pravidel. Ve své
práci se pro to snažím objasnit vlivy, které formovaly její osob nost a které ji
nakonec dovedly k tomu, že se z ní stala jed na z nej významnějších žen ve
fr ancouzské

historii

vůbec.

Ve

své

práci

také

respektuji

volbu jejího

mužského pseudonymu a neodvažuji se k němu připojovat naši ženskou
konc ov ku ,,-ová“ . Alespoň tak více vynikne rozdíl mezi Aurore a George.

Cestu

k nezávislému

životu

Geo rge

Sand

otevřely

její

první

dva

sam ostatné romány, napsané pod tímto pseudonymem - Indiana a Valentina,
které vznikly krátce po sobě roku 1832. Jsou to romány, které ještě zračí
autorčinu spisovatelskou nevyzrálost, zvláště Indiana , která byla původně
napsána pouz e pro peníze. Díky úspěchu těchto dvou knih, kterým byla sama
Sand velmi překvapená, se zrodila velká spisovatelka; v těch to románech se
poprvé naplno projevil její talent. Ale hlavně se zde také ukázala její odvaha
vyjádřit svůj kritický názor na společnost, v níž musela žít, na společnost,
která ženě nedává téměř žádná práva a zatlačuje ji do role pasívní manželky
a matky. Bohužel jí ale ani neumožňuje, aby si samostatně vybrala, s kým
bude svůj život trávit, komu bude sloužit, o koho se bude starat. Na ženské
city se ohledy neberou, stojí jim v cestě řada překážek, ať už se jedná o
manželství, které je ženě vnuceno jejími rodiči, ja ko je tomu v případě
Indiány, nebo o nepře kon ateln ou vzdálenost mezi společenskými vrstvami,
jak ji poznala Valentina. Zena se tak kvůli tlaku společenské konvence
dostáv á do pozice, kdy je zcela závislá na svém manželovi, neboť bez něho
nic neznamená, což si prožila sama Geo rge Sand, tehdy ještě jako Aurore
Du pin ová a bar onk a Dudevantová.
Ve svých prvních románech se tak ani nemohla věnovat ničemu jinému,
než postavení ženy v rodině, v manželství a ve společnosti vůbec, prot ož e to
ji tehdy nejvíce trápilo a mohla v tom to případě čerpat ze své vlastní
zkušenosti. In terpretace těch to dvou románů proto není možná bez osvětlení
jejich souvislosti se životem autorky, ja ko důležité prameny se v tomto
ohledu proká zala její autobiografická díla.
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Než se však budu zabývat těmito romány, chtěla bych osvětlit situaci žen
v 19. století. Považuji to za nezbytné k tomu, abychom mohli George Sand
dost at ečn ě pochopit, vžít se do její těžké životní role a ocenit její odvahu a
poselství obsažené nejen v jejích dílech, ale i v jejím způsobu existence. Při
neznalosti historického konte xtu a vývoje ženské otázky v Evropě toto
poselství totiž velmi ztrácí na své důležitosti.

1.1 Situace ženy v první polovině 19. století

V

19. století, a zvláště na jeho počátku, ženu rozhod ně je št ě nemůžeme

nazvat svébytnou a svéprávnou bytostí, plnoprávným člověkem. Ale právě
celé 19. století je obdobím zvratu, obdobím, kdy se ženská emancipace
začíná ve větší míře pr obo uz et a postupem času nabývá i organizovanějších
forem. Ženy si více uvědomují samy sebe, své vlastní postavení a také
zejména nespravedlivé rozdíly mezi právy mužů a žen, a js ou čím dál tím
více oc hot né bojovat za dosažení rovnoprávnosti. Po celé Evro pě vzniká
ženské

hnutí,

které

ale

v žádném

případě

není

hnutím jednotným,

je

mnohotvárné, rozvětvené, jednotlivé větve si kladou rozdílné priority, usilují
o různá práva. Pro některé skupiny je nejdůležitější právo na vyšší vzdělání,
pro jiné volební právo, pro další zvýšení platů, které by se tak alespoň trochu
přiblížily mzdě mužů. Ně kte ré ženy měly bojovného ducha, ja k o legendární
sufražetky,

jež

ve

Velké

Británii

požadovaly

volební

právo, jiné byly

umírněné a patřily k tzv. ženskému hnutí inteligence.
Není ale možné tvrdit, že by se najednou ve všech ženách probudila touha
po svobo dě a právech, že by si naráz uvědomily, v jak neúnosné situaci se
dosud nacházely. Neboť život v podřízenosti muži trval po dlouhá staletí a
byl již tak hluboko zakořeněn, že jej i ženy přijímaly ja ko přirozený a
nezvratný. M užský pohled na svět byl považován za univerzální, ženy proto
obecně přijímaly mužské mínění o sobě a na rodící se ženské hnutí samy
pohlížely s nedůvěrou. Vždy se totiž tvrdilo, že podřízené postavení ženy je
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výsledkem přírodních zákonů, biologické nutnosti. Mál okd o přemýšlel o
tom, že by mohlo být důsledkem historického vývoje, kulturních zvyků a
výchovy. Pro emancipační hnutí se prvotním, a možná i nejtěžším úkolem
stalo přesvědčit samotné ženy, na co mají právo a ja k jinak by mohly žít.

1.2 Vývoj ženské situace v evropské civilizaci

Abychom pochopili tut o zdánlivě dob rovolnou porob u žen, musíme se
vrátit až k poč átk ům evropské civilizace a najít nej důležitější vlivy, které se
na formování to h o to světového názoru podílely.
Velmi důležitým pramenem je křesťanské náboženství, které hlásá, že
Bůh stvořil ženu z Adamova žebra. To se dá vyložit tak, že žena není
plnoprávným člověkem, je pouz e odvozen á od muže, je ja kob y jeho součástí
a muž má na svou součást plné právo.
Další ranou pro postavení ženy je biblický příběh o prvotním hříchu, kdy
Eva ne odolá svodům hada, ochutná jablko ze zakázaného stromu, a navíc dá
ochutnat i Adamovi. Z toho vyplývá, že žena je příčinou zkázy celého
lidstva,

sama je morálně slabá,

nepříjemnosti.

Křesťanství

bylo

svádí muže a způsobuje mu tak samé
navíc

ovlivněno

řeckými

filozofickými

směry. Ty vidí svět dualisticky: vše dělí na dobré a špatné, čisté a nečisté,
světlo a tmu, ducha a hmotu. Tak proti sobě stojí i žena a muž jako dva
protikladné principy. Je logické, že role toh o špatného, nečistého, temného a
hmotn éh o

principu

musela

být

přisouzena

ženě.

Křesťanství

je

sice

náboženství velmi humánní a usiluje o rovno cenn ost všech lidí, přesto se
nemůže zbavit představy o ženě ja k o ž t o počátk u hříchu, prostopášnici a
nestoudnici.
Ve střed ov ěku je žena zcela v rukou muže, je v po d s tatě jeho otrokyni,
muž s ní může nakládat podle libosti. Žena se mu ale podvoluje, dobrovolně
se podřizuje autoritě. Kaari Utrio to ve své knize vysvětluje jednoduše: tehdy
je št ě totiž vládlo tradiční myšlení, v němž je celek důležitější než jedinec,
jedinec má svou hodnotu jen ja ko součást celku, a proto sám o sobě není
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důležitý. Poža dav ky společenství, v němž žije, js ou pak významnější než
jeho osobní potřeby a touhy. Snadno tak přijímá svou roli a podvoluje se
autoritě - žena muži, děti rodičům. Postup em času se ale ke slovu dostává
moderní myšlení, podle kterého je každý člověk individualitou, jedinečnou
bytostí,

pro

ktero u

js ou

její

zájmy

a

svoboda

důležitější

než

zájmy

společenství. Tento proces individualizace byl samozřejmě velmi pozvolný,
trval staletí a šířil se od vyšších kruhů k nižším vrstvám, dozrává někdy ke
konci 18. století. Bez individualizace by ženské uvědomování si sebe sama a
vlastních práv nebylo m o ž n é . 1
Žena

měla

ve

společnosti

povolenou

jedinou

roli

-

roli

ženy

v domácnosti, matky, manželky a hospodyně. Žena i podle zákonů náležela
čistě

souk romé

rodinné

sféře,

tedy

světu,

do

kterého

úřady

ani

stát

nezasahovaly, stejně ja ko žena nemohla mít žádný vliv na chod státu a úřadů.
Bez muže žena neznamenala nic, znamenala něco jen ve vztahu k muži. Sama
nemohla dělat téměř nic - nemohla nakládat s majetkem či roz hodova t o
dětech, nemohla se vzdělávat, natož si vybrat nějaké povolání, nemohla se
osamostatnit.
Významnější roli ale ženy hrály ve Velké fr ancouzské revoluci, kde se
poprv é staly důležitou společenskou silou. Projevilo se to zejména 5. října
1789, kdy šestitisícový dav žen poc hodoval na Versailles s požadavkem
chleba.

Ženy

républicaines
revoluce,

měly do kon ce

i svá sdružení,

rév olutio nnaires“ .

Muži

je

např.

společnost

respektovali

jen

„Femmes

v počátcích

později je přestali po tře bova t a odsunuli je opět do pozadí.

Př ech odn ě ale ženy získaly i nějaká práva - na rozvod, na část rodinného
majetku, na děti. Všechna tato práva se postu pně opět rušila. Tyto události
ale bezpochyby zanechaly stopy v ženském myšlení a úsilí po lepším životě.
Ženy konečně viděly, že mohou něčeho dosáhnout, že se dokáží spojit za
určitým účelem. Jejich snahy na čas zmrazil N ap oleon ův Code civile , který
se stal nástrojem mužovy autority. Vývoj se už ale nedal zastavit, ženy
začaly vys tupo vat ze souk romé sféry.

1 Utrio, K. Dcery Eviny : Historie evropské ženy. Havlíčkův Brod : Hejkal, 1994. Str. 68-73
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1.3 P ojetí m anželství

V následujících

odstavcích

se

podrobněji

věnuji

vývoji

v oblasti

manželství a ženského vzdělání, pr oto ž e právě tyto dva aspekty ženského
postavení js ou pro Geo rge Sand klíčové.
Manželství

tak, jak

ho

známe

dnes,

nefunguje

odjakživa.

Dnes

se

předpokládá, že manželé js ou lidé, kteří se berou z lásky, chtějí spolu strávit
celý život a založit rodinu. P o k u d se dnes dva lidé berou kvůli penězům,
považujeme to za nemorální. Stejně tak dnes již málokterý p o to m e k dbá při
výběru životního pa rtnera na rady rodičů, každý má právo na výběr podle
svého uvážení. Nic z toh o ale nebylo ještě ani před několika desítkami let
samozřejmostí.
Manželství bylo původ ně obchodem. Důvody, které vedly ke sňatku, byly
výlučně ho s po dá řs ké či politické, a to ve všech vrs tvách obyvatelstva, od
panovníků, kteří sňatkem mohli získat majetek, území a moc, až po rolníky,
jež potřebovali pracovní sílu a pokračování rodu. Láska s manželstvím vůbec
nesouvisela, v manželství nikdy nešlo o realizaci vlastních tužeb a snů o
Štěstí. Žena byla v to m to ob chodě pouz e zbožím a musela se snažit vyhovět
soudo bé poptávce. Manželé se předem vůbec nemuseli znát, nemohli tedy ani
vědět, jestli

si budou rozum ět

a vyhovovat,

a ani to nebylo důležité.

V manželství pak žena musela tolerovat, že muž své city a touhy věnoval
jiným ženám, od ní se však očekávala napros tá věrnost a poslušnost. Přesto
bylo pro ženu štěstím, že se s ní někdo oženil, v opačném případě by žila
zcela na okraji společnosti, byla by přítěží své rodině, nebo by se musela
živit prostitucí.
P ř ed po kla d vzájemné lásky mezi manžely se objevuje až v 18. století, a
to v anglických středních vrstvách. Postup ně se manželství začalo měnit
v celé Evropě. Už nešlo o obchod, ale o jakýsi druh partnerství, spojenectví,
žena přestala být po uhou služkou, stala se muži i přítelkyní. Lidé se brzy
přesvědčili, že pro fungování manželství a celé rodiny a také pro výchovu
dětí je výhodnější, když js ou vztahy založeny na vzájemném porozumění a
lásce. Tyto vyvíjející se vztahy v rodině byly významným pře dpokladem pro
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to, aby se změnil pohled na ženu v rámci celé společnosti, a umožnily velký
po kr ok v pojetí ženina postavení, i když zatím stále jen v úzkém rodinném
kruhu.

1.4 Vzdělávání žen

Dalším důležitým krokem k tomu, aby se žena stala rovnop rávn ou a
nezávislou bytostí, bylo její vzdělání. Vzdělání a vzdělanost odpradávna
patřily pouz e k mužskému principu, žena byla po va žov án a za hloupou a
neschopno u

složitějších myšlenkových pochodů.

Vzdělání ženy se navíc

považovalo za zbytečný luxus, pro to ž e pak stejně zůstane doma s dětmi, kde
informace získané studiem nevyužije. Dívkám byla d op or uč ová na domácí
výchova,

aby se příliš nerozhlížely po světě a nezískaly zájem o jinou

životní roli. Jejich učitelkou byla převážně matka, která jim předávala to, co
se dozvěděla od své matky. Tato výchova tak připomínala bludný kruh, který
nemůže přinést žádný pokrok.

Dívky byly vychovávány pro manželství,

ta kže by bylo na prosto zbytečné předávat jim nějaké znalosti z dějepisu či
zeměpisu. Musely obstarat domácí práce, dívky z vyšších vrstev se učily
tančit, hrát na hudební nástroj, malovat či vyšívat, a navíc se také učily být
přitažlivé, aby si je nějaký muž vybral a vzal za manželku - proto např.
ta kov á obliba korzetů, které pro ženy představovaly spíše mučící nástroje.
Ani na manželství ale dívka nebyla připravená dokonale, vůbec netušila,
co ji čeká po sexuální stránce. Ženy vstupující do manželství často nevěděly,
jak přicházejí děti na svět. Od dětství byla jejich sexualita potlačována jako
něco špatného a hříšného. Svatební noc pak pro dívku musela být otřesným
zážitkem a není divu, že po tako vé zkušenosti nebyla schopná plnit svou roli
milenky tak, jak by manžel očekával. Ten si pak hledal potěšení jinde.
Dívka

byla

vychovávána

zejména

k tomu,

aby

byla

pokorn á

a

poslouchala svého muže. Odmala byla utv rzovaná v tom, že je slabá, hloupá,
neschopná

samostatnosti,

závislá

na muži.
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To

se předávalo

po

staletí

z gen erace na generaci, a není pro to divu, že bylo pot řeb a hodně času, aby se
tato nit přetrhla.
Ani velcí myslitelé své doby, vědci a literáti, nebyli schopní podívat se
na ženu jinak, objevit v ní skrytý potenciál. To platí i pro osvícence, i přes
jejich neochvějnou víru v lidský rozum, kterým ale rozuměli pouze rozum
mužský.

Za

pe d ag o g a
věnoval

všechny hovoří

s pokrokovými

příklad Jeana-Jac quesa R ousseaua,

myšlenkami,

ve

svém

pedago gic ké m

z celkových

pěti.

To

ale jen

který

vzdělání

díle E m il dokonce
proto,

aby

zdůraznil,

a

velkého

výchově

celou jednu
že

žena

ženy
knihu

má

být

vychovávána a vzdělávána tak, aby co nejlépe sloužila muži, poslouchala ho,
aby se mu líbila, vychovala mu děti, obstarala domácnost.
Charles Darwin na po čát ku 19. století dokonc e tvrdil, že jeho teorie
přir ozeného výběru dokazuje, že muž je ženě nadřazen. Jinak by přece nebyli
téměř

výlučně všichni

umělci,

vědci

a objevitelé

muži.

Nebral

už

ale

v úvahu, že žena ani neměla šanci se v těch to oblastech prosadit, pr oto ž e se
sotva mohla hnout od kolébky a od plotny, a že je to právě muž, kdo ji tam
uvázal a s t á l e j i tam drží.
Lékaři se dokonce snažili dokázat, že vzdělání je pro ženy nemožné a
škodí jim. Sváděli to na menstruaci, která je prý vždy je d n o u za čtyři týdny
velmi oslabuje a bere jim tak i schopnost studovat, „nem luvě o tom, že

námaha, se studiem spojená, záporně p ů so b í na ženinu m ožnost po ro d it
p o zd ěji zdravé děti “2.
Muži se je d n o d u še ženského vzdělání báli, báli se, že ztratí své výlučné
postavení, že ženy budou zanedbávat domá cnost a rodinu, že se začnou
bouřit a že se tak celý svět obrátí naruby. Ženy, které se skutečně chtěly
něco naučit, byly ve svých možno stec h značně omezené - buď si musely
platit drahého domácího učitele, nebo se musely učit samy. Takov é ženy ale
v

18.

a z velké části i v

19.

století vzbuzovaly pouz e výsměch, byly

pov ažo vá ny za neženské, zvrácené, a jediný způsob, jak si muži dokázali
jejich snahy vysvětlit, bylo, že si je žádný muž nechtěl vzít, a tak se daly na
studia.
' Utrio, K. Dcery E vin y: Historie evropské ženy. Havlíčkův Brod : Hejkal, 1994. Str. 148
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Situace ženského vzdělávání se pods tat ně zlepšila až na konci 19. a na
p oč át ku 20. století. Velký význam mělo zavádění povinné školní docházky
v průběhu 19. století, která se týkala školství základního a platila i pro
dívky.

Ro ku

1880

schválilo

fr ancouzské

Národní

shromáždění

zákon

umožňující vznik dívčích středních škol. Na přelomu století se pak ženám
začaly otevírat i jednotlivé fakulty na univerzitách po celé Evropě.
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2.1 Jedinečnost George Sand

Cílem předchozí kapitoly bylo dostatečně ilustrovat, v ja ké situaci se
ženy dev ate ná cté ho století nacházely a jakým výjimečným zjevením mezi
nimi byla slavná francouzsk á spisovatelka Geo rge Sand, která by se svými
názory a svým zp ůsobem života spíše hodila do století je dna dvacátého. Až
seznámení se s tehdejšími podmínkami dovolí ocenit její jedine čno st a přínos
pro další vývoj ženské otázky.
Pro velkou část lidí je jmé no Geo rge Sand dnes již témě ř neznámé, kdo se
více nezabývá světovou či přímo fran co uzs kou literaturou, nevybaví si pod
tímto ps eudonymem žádná literární díla. Lidé si nanejvýš vzpomenou, že to
byla „nějaká feministka“ ; proslula také ja ko Chopinova milenka. Obecně
známý je

tedy

spíše její

soukromý

život

plný

skandálů

a význačných

milenců, proslavil jej také film „Les enfants du siècle “ z roku 1999 o jejím
vztahu s Alfredem de Mussetem, její román už si ale přečt e málokdo. Dá se
říci, že její výrazná os obnost tak nakonec ublížila popularitě jejích románů,
ve všeo be cn ém povědomí zůstala spíše ja ko skandální, excentrická osobnost
nerespektující

žádné

konvence,

žena v mužském

obleku,

s doutníkem

a

mužskými způsoby a s dlouhým seznamem slavných milenců.
P ře st o jde o jednu z nej slavnějších spisovatelek v historii, o ženu, která
psala romány v době, kdy ženské psaní je št ě vůbec nebylo obvyklé, ostatně
ja ko každé jiné zaměstnání, které ženu odvádí od péče o domácnost. Ženaspisovatelka nemohla ješt ě ani v 19. století očekávat mnoho pochopení od
svého okolí, zvláště od mužů, čekalo ji jen podceňování a výsměch. Musela
být d o s ta t eč n ě silnou osobností, aby se dokázala prosadit v téměř výlučně
mužském světě.

A to se Geo rge

Sand nepochybně podařilo, pro tož e ji

v literárních přehledech najdeme po boku takových literátů, ja ko byli Victor
H ugo či H o n o ré de Balzac.
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2.1.1 Vlivy v mládí

Ge org e Sand (1804 - 1 8 7 6 ) byla zcela výjimečnou ženou a osobností. Je
pro to

velmi

zajímavé zaměřit

se na vlivy,

které ji v dětství a v mládí

formovaly, je pak také daleko jedno duš ší jí rozumět, chápat její názory,
touhy a činy a samozřejmě i proniknout do myšlenkového poselství jejích
románů.
Pochází ze vznešeného rodu,
vzhledem

k osobnosti

Geo rge

který má složitý a spletitý vývoj, ale

Sand

je

tato

rodina

význačná

zejména

množstvím nerovných sňatků, nelegitimních svazků a nemanželských dětí.
Z toh o vyplývá,

že zde hrála velmi důležitou roli láska, hlas srdce, který byl

silnější než zvyky, společenská pravidla či lačnost po penězích. I George
pochází

z nerovného

nemanželské

dítě.

sňatku,

Její

rodiče

chybělo
se

málo

totiž

a

vzali

přišla
necelý

by

na

měsíc

svět jako
před jejím

narozením. Navíc má z každé strany nevlastního, nemanželského sourozence
- její matka měla o pět let dříve dceru Caroline a otec ve stejné době syna
Hyppolita.
Otec

Maurice

Dupin

pocházel

z uroz en ého

rodu,

byl

důstojníkem

N a po leon ov y armády, mohl mít před sebou ješt ě skvělou kariéru. Pak se
zamiloval

do

Sophie-Victoire

Delaborde,

chudé

tanečnice

z jakéhosi

pařížského divadla. Maurico va matka, paní Aurore Dupin de Francueil byla
zásadně proti to m u to nerovnému vztahu s dívkou z lidu a navíc poběhlicí,
vzali se pr o to tajně. Babičku obměkčila až vnučka Aurore, která se narodila
1-7.

1804.

Ačkoli pak nechala rodinu žít na svém ve nkovském panství

Noh an t v kraji Berry, neshody mezi oběma ženami nikdy neustaly. Roku
1808 malé Auror e zemřel otec při pádu z koně, Sophie-Victoire na panství
vydržela je št ě tři roky, ale pak odjela do Paříže a svou dceru přenechala za
slušný obnos babiččině péči. Aurore velmi trpěla tímto ne dosta tke m zájmu a
lásky z matčiny strany, stále za ní chtěla odjet.
Bylo pro ni ale velkým štěstím, že mohla zůstat u babičky, kde se jí
dostalo zcela výjimečného vzdělání a neobvyklé výchovy, která její povahu a
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osobnost nesmírně obohatila. Jejím učitelem se stal bývalý kněz Deschartres,
starý muž, který byl ve vsi lékařem a lékárníkem. Už od sedmi let učil
Aurore dějinám, zeměpisu, botanice, aritmetice a latině. Od babičky získala
navíc

hudební

vzdělání

a

lásku

k literatuře.

Její

babička

byla

velmi

po kr o k o v á žena, pravá dcera osvícenského století, obdivovatelka Voltaira a
Diderota. Jen se jí nelíbilo, že její vnučka vyrůstá mezi ven kov sko u mládeží,
a stává se tak svérázným a dosti divokým stvořením. Roku 1818 proto
poslala Aurore do klášterní školy do Paříže.
Aurore zde patřila z po čát ku k nejzlobivějším dětem, postu pně se ale
obrátila na víru tak silně, že se chtěla stát jeptiškou. Toho se babička, věrná
čt enářka Diderota, upřímně zalekla, měla strach, že tam vnučku fanatizují, a
tak ji roku 1820 vzala opět k sobě a chtěla ji co nejdříve provdat, pro to ž e se
její zdravotní stav rapidně horšil.
V

klášteře se Aurore přesvědčila o tom, jakéh o vzdělání se dostává

dívkám, o co js o u oproti chlapcům ochuzené - neučily se zde přírodním
vědám, matematice, filozofii, ani latině. Samotné vychovatelky byly totiž
poměrně

nevzdělané

samostudiem,

četbou,

ženy.
což

Mezery
jí

velmi

ve

vzdělání

pomohlo.

se

Nikdy

snažila

doplnit

v budouc nu

ale

nepřestala horov at pro zlepšení vzdělávání žen. Při četbě Montaignea, který
nezapřel své opovržení vůči ženám, se Aurore rozhorlila:

„M ais cela est fa u x ! m 'écriais-je; cette ineptie et cette friv o lité que vous
nous je te z ä la fig u ře, c est le résultat de la mauvaise éducation á laquelle
vous nous avez condam nées ...Placez-nous dans de m eilleures conditions,
p lacez-y les hom m es aussi; fa ite s qu ils soient purs, sérieux et fo r ts de
volonté, et vous verrez bien que nos ámes sont sorties sem blables des mains
du Créateur. “3

Ona si vše vynahradila po odcho du z kláštera D esc har tre sov ou výukou,
starý kněz ji navíc začal uvádět do správy celého panství, Aurore se učila
poroučet, organizovat, řídit. Zasvěcoval ji i do tajů lékařské vědy, aby si pro
Sand. G. Oeuvres autobiographiques. 2e volume. Paris : Gallimard, 1971. Str. 126
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svou

práci

medikem

získal

anatomii,

pomocnici.

Na jeho

doporučení

což velmi

pohoršovalo

okolí.

studovala

s mladým

Také s Deschartresem

velmi často otevřeně diskutovali o různých tématech a problémech, učitel
chtěl svou žačku vést k vlastnímu úsudku a schopnosti jej prosadit. Byl to
opět tento

starý učitel,

kdo Aurore přesvědčil o pohodlnosti pánského

oblečení, zejména při jízdě na koni a při lovu, které tolik milovala.
V
nemocná

této době vyrůstala ve velké svobodě - matka na ni neměla žádný vliv,
babička

už

neměla

sílu ji

stále

kontr ol ovat

a učitel ji vedl

k napros té nezávislosti. Není tedy divu, že vůbec nepomýšlela na vdavky,
vždyť jí nic nechybělo. Tento šťastný život ale skončil brzy - smrtí babičky
roku 1821. Babička ji učinila bohat ou dědičkou, zatím ovšem nesvéprávnou,
a tak Aurore odchází s matkou do Paříže. Po tak dlouhé odluce si ale obě
ženy nemohou rozumět, matka je příliš výbušná a náladová, svou dceru
tyranizuje a snaží se potlačit její vzdělání. Zakázala jí knihy, nenechala ji o
ničem ro zh odo va t, záviděla jí její vznešené způsoby. Aurore je nucena své
výjimečné vzdělání zastírat a v její hlavě se rodí myšlenka, že by z matčiny
tyranie mohla uniknout sňatkem; smutně přemýšlí o složité pozici ženy ve
společnosti, když ji nikdo neochraňuje.
venkov,

Mat ka ji odloží ke známým na

kde se také objeví nápadníci, mezi nimi Casimir Dudevant, se

kterým se velmi spřátelí, bere ho jako bratra. Když ji po ž ád á o ruku, ona
souhlasí, pr o to ž e zatím nikoho lepšího nepoznala, je milý, citlivý, velkorysý.
Aurore zatím nevidí, co ji od mladého poručíka odlišuje, on neví, jak
výjimečnou ženu si bere, pro to ž e ona v této době nemohla dávat své vlohy a
vzdělání najevo. Manželství uzavírají v září roku 1822, přitom se znají jen
od května téhož roku. V dnešní době by se nad ta kt o uspěchaným sňatkem
kdekdo podivoval, dříve to ale byla běžná praxe. Mladí lidé vstupující do
manželství neměli vůbec šanci poznat je den druhého, nemohli tušit, jestli si
budou vyhovovat. To samozřejmě mělo své následky.
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2.1.2 Vývoj manželství Aurore Dudevantové
Aurore od manželství očekávala především jistotu a klid, ochranu svého
manžela. V rou cn ě si přála být v tom to svazku šťastná. Zp o č á tk u to dokonce
vypadalo, že svůj původně odmítavý názor na manželství změnila, jak se
alespoň přesvědčivě vyjadřuje v dopise své přítelkyni Emilie de Wismes:

„II fa u t, j e crois, que l 'un des deux, en se mariant, renonce entièrem ent à
soi-m êm e et fa ss e abnégation non seulem ent de sa volonté, m ais de son
opinion; qu 'il prenne le p a rti de voir p ar les yeu x de l'autre, d'aim er ce
q u 'il aime, etc.... Q uel supplice, quelle vie d'am ertum e quand on s'u n it à
quelqu'un qu'on déteste!... M ais aussi quelle source d'inépuisable bonheur
quand on obéit à ce qu'on aime... Il fa u t aimer, et aim er beaucoup son mari
pour en venir là, et p o u r savoir fa ir e durer toujours la lune de miel. J 'a i eu
comme toi, ju sq u au m om ent où j e me suis attachée à Casimir, une triste
opinion du mariage et, si j 'e n ai changé, c est à mon égard seulement. “4

T ot o vyznání vypadá idylicky, je ale otázka, jestli byla ke své přítelkyni
upřímná, navíc ani neměla moc času manželství poznat, pro to ž e se hned
zabývala těhotenstvím a narozením syna. Zdá se skoro nemožné, že by
takov é názory o podřizování se druhému mohla vyslovit budoucí George
Sand, zřejmě zatím dobře neznala sama sebe, nebo se je št ě nedokázala
osvobodit od společenských konvencí.
P o s tu pn ě se jí ale manželství začalo přejídat. Byla velmi často sama,
s manželem neměli žádné společné koníčky. Ona by s ním moc ráda hovořila
0 literatuře, on ale většinu času trávil venku na honech a pitkách s přáteli a
po knize ani nesáhl. Na svou manželku se moc neohlížel, stal se pánem na
N oha ntu a změnil to tam podle svého vkusu,
Vzpomínky

a

city

Aurore

nerespektoval.

hlavně aby to vynášelo.

Považoval

ji

za

bláznivě

romantickou, sám nebyl tak citlivý, jak se Aurore zprvu zdálo. Byl spíše
hrubý a vulgární. Aurore postu pně získávala pocit, že se z rodinného nátlaku
1 Maurois, A. Lélia ou La vie de George Sand. Paris : Hachette. 1985. Str. 71
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dostala do manželova područí, což rozhodně neplánovala. Navíc postupně
zjišťovala, jak je zákon k ženám tvrdý, pro to ž e bez manželova svolení
nemohou udělat téměř nic.
Rozdíly mezi oběma manžely se neustále prohlubovaly, odlišnosti jejich
povah už nebylo možné zastírat. Aurore byla pro Casimira příliš silnou
osobností, čím dál tím více byla znát její duševní převaha nad manželem,
nedokázala se podřizovat a zap om en out sama na sebe, na své touhy. Stále
toužila

po

romantické

lásce,

kterou

jí

manžel

navzdory

cituplné

korespondenci neposkytoval. Stále více pil a nacházel si milenky, často šlo o
služky v domě. Na svou ženu přitom velmi žárlil, byl si vědom toho, že ji
ztrácí.
Ona se poprvé zamilovala roku 1825, tedy pouhé tři roky po svatbě, a
jejím vyvoleným byl mladíček jménem Aurélien de Sěze. Aurore ale chtěla
tento

vztah

udržet

v platonických

mezích,

vyžadovala

po

něm

čistou,

nevinnou lásku. Měla k tomu několik důvodů: stále ji ovlivňovala klášterní
výchova,

nedokázala

se je št ě

vyvázat

z náboženských

a

společenských

konvencí, a pro to pro ni nevěra byla těžkým hříchem. Navíc odjakživa
toužila po
odmítání

opra vdové romantické lásce,

ničím nezkalené.

samozřejmě ještě více rozněcovalo,

Auréliena její

pak na vše ale přistoupil

z obavy, že by o ni přišel. Později se objevil jiný důvod, proč platonickou
lásku

snášel

tak

snadno,

bál

ko mp ro m ito vat ji

i sebe

sama.

naplněných

hojnou

milostnou

se totiž,

že by vztahem

Jejich vztah

korespondencí.

trval

k Aurore

v podst atě

V těch to

dopisech

šest

mohl
let,

Aurore

rozvíjí téma ideální lásky, která inspiruje mnoho jejích děl. Casimir o tomto
vztahu dokonc e věděl a nezbylo mu než ho tolerovat.

Tento čistě platonický

vztah ale začal brzy samotnou Aurore nudit, začala se projevovat její vášnivá
povaha a ona si našla skutečného milence, který se pra vděp odo bně stal i
otcem jejího druhého dítěte, dcery Solange. Byl jím již zmíněný medik, se
kterým v mládí studovala anatomii - Stéphane Ajasson de Grandsagne. To,
že její vztah s Aurélienem zůstal v tom to směru nenaplněn, zůstalo v jejím
srdci ja k o bolestná rána, pociťovala velké zklamání z toho, že romantická
láska, o které tolik snila a od které si tolik slibovala, nikam nevedla. Ze své
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mysli vymazala myšlenku,

že nevěra je smrtelný hřích,

a odmítala své

milence tajit, když její manžel své nevěry také vůbec neskrýval. V jejich
vztahu zavládla jakási rezignace, ona tolerovala jeho pití a ženy, on ji
nechával svobodnou, pokud po něm nechtěla peníze. Měli dokonc e oddělené
ložnice. Jejich manželství se tak stalo velmi „m oderním“ a tolerantním, je
ale otázk ou, do j ak é míry se o manželství je št ě vůbec jednalo.
Auro re D udevant věděla, že se nikdy nestane sama sebou, dokud bude žít
v to m to manželství. R ozh odl a se tedy postavit na vlastní nohy, odjela do
Paříže

jen

s tro š k o u

peněz.

Ačkoli

byla

boh at ou

dědičkou,

ztratila

v manželství na své peníze nárok. Věděla, že si bude muset vydělávat, začala
tedy psát, stala se Geo rge Sand a vybudovala si tak nezávislou existenci. Její
manželství již nemělo dlouhého trvání, roku 1836 bylo rozv ed eno a je třeba
zdůraznit, že na svou dobu si v tom to procesu Geo rge vydobyla mnohá
práva. Získala zpět svůj milovaný Noh an t a hlavně právo na své děti. Za tyto
ústupky ale musela muži vyplácet poměrně vysokou rentu.
Svou zk ušenost z manželství Sand shrnuje v je d n o m dopise těmito slovy:

„J ai éprouvé le p lu s g rand des malheurs, celui d 'être liée à un être qui ne
me convenait en aucune fa ço n . “5
A společně s Francine Mallet můžeme konstatovat:

„Elle est sortie de l'é ta t de mariage, convaincue que le coupable dans la
p lu p a rt des cas n est ni l époux ni l épouse, mais le mariage, tel qu il est
conçu et p ratiqué à l 'époque. “6
Nikdy už také o uzavření dalšího sňatku neuvažovala.

2.1.3 Literární začátky
Když od svého manžela odešla a usadila se v Paříži, musela se ihned začít
starat o své živobytí, pro to ž e byla ve velmi špatné finanční situaci. Připadalo
jí, že nejsnazší bude vydělávat si psaním, prot ož e odjakživa měla velkou
5 Sand, G. C orrespondent. Tome VII. Paris : Garnier frères, 1970. Str. 23
6 Mallet, F. George Sand. Paris : Grasset. 1976. Str. 73
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zálibu v zaznamenávání svých pocitů, psala si deníky a velmi cenná je její
hojná korespondence.
V

Paříži hledala lidi, kteří by jí s psaním mohli pomoci, ti jí ale upřímně

říkali, že žena by neměla psát. Geo rge si ale šla odhodlaně za svým, nejprve
přispívala do novin, zejména do malého satirického týdeníku Le Figaro, kde
se proslavila útočnými články, zabývala se nejrůznějšími tématy a jejím
cílem bylo poučit a vzdělat čtenáře. Pak ve spolupráci se svým milencem
Julesem Sandeauem, od kterého si později půjčila část svého pseudonymu,
napsala román Rose et Blanche, který byl poměrně úspěšný a dobře se
prodával. Ge org e se na něm podílela hlavně popisem krajiny a vzpomínek,
kdežto o hlavní zápletku se postaral Jules.
Další knihu už napsala sama, jejím prvním samostatným románem je tedy
román Indiana, který vznikl na Noh an tu na jaře roku 1832, a to během
pouhých šesti týdnů. Román měl na prosto neočekávaný úspěch, editoři volali
po něčem podobném, a tak Geo rge hned zhruba za šest měsíců vydává román
další, opět pojmenovaný po hlavní ženské hrdince, te n to k rá t jde o Valentinu.
Tyto romány napsala výhradně pro peníze a z t o h o to pohledu svůj účel
velmi dobře splnily, konečně si sama vydělala na živobytí: „Les quatre

volum es ď In d ia n a et Valentine vendus, j e me voyais à la tête de trois m ille
fra n c s qui me perm etta ien t d 'a cq u itter mon p e tit arriéré, d 'a vo ir une
servante et de me perm ettre un p eu p lu s d 'aisance. “
Romány ale splnily mnohem víc, předčily veškerá očekávání, proslavily svou
a ut ork u a zajistily výborný start její literární kariéry.
Za svůj život napsala celkem asi sto románů a je št ě několik desítek
divadelních her, které ale výraznější úspěch nezaznamenaly. K psaní těchto
divadelních her se odhodlala ve druhé polovině svého života a důvodem byla
opět t ou ha co nejvíce zapůsobit na čtenáře a poučit ho. Její dílo je velmi
rozsáhlé

a rozmanité,

byla neobyčejně

plodnou a prac ovito u

autorkou,

obvykle napsala dvacet stran románu za den. Když k tomu ještě připočteme
výše zmíněné psaní dopisů, je dná se opravdu o úctyhodné výkony. Odhaduje
se, že za život napsala kolem 40 000 dopisů, a to všem možným osobám,
Sand, G. Oeuvres autobiographiques : Histoire de ma vie. 1er volume. Paris : Gallimard, 1970. Str. 174
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blízkým i vzdáleným, slavným i neznámým. Není výjimkou, že její dopisy
měly až sedmdesát stran. Dochovalo se 15 000 dopisů a dodnes je oceňována
jejich

velká

myšlenková

i literární

hodnota.

Stejně

cenné jsou

i její

autobiografické knihy, zejména H istoire de ma vie, která je dílem přímo
monumentálním.

19

2.2 Indiana
2.2.1 Indianin nešťastný osud

Titulní pos tav ou románu Indiana je mladá kreolská dívka, která vyrůstala
na ostrově Bourbon, což je dnešní os trov Réunion. Svou matku nepoznala,
vychovával ji pouz e autoritativní a krutý otec. Na jeho příkaz se také
v šestnácti

letech

provdala

Vysloužilého vojáka,

za

pana

Delmara,

šedesátiletého

který byl poměrně bohatým průmyslníkem.

muže,
Tím se

dostala od je dn oho au toritářského pána ke druhému. Svého manžela Indiana
milovat nemohla, už kvůli věku a zcela rozdílným povahám.
Indiana zatím je št ě nepoznala lásku, od dětství o ní snila, doufala, že
přijde nějaký princ a vysvobodí ji z područí. Když se jí to to ani v nejmenším
nevyplnilo, začala skomírat, slábnout, byla stále nemocná, od života už nic
nečekala.

Není

proto

divu,

že

alespoň v myšlenkách

podlehla

prvnímu

svůdníkovi, který o ni projevil vážný zájem.
V

románu se s Indianou setkáváme v jejích devatenácti letech, žije se

svým manželem a bratrancem Ralphem na zámku Lagny ve Francii. Zde
poznává vznešeného mladíka Raymona de Ramiěre,

kterého její manžel

postřelil, p ro to ž e se domníval, že jde o zloděje. Skutečnost je ale taková, že
přicházel

za Noun,

Indianinou komornou,

sestrou

po

mléce

a nejlepší

přítelkyní, do které se Raymon zamiloval svými smysly. Všem je to jasné,
jen nevinná Indiana zůstává k této aféře slepá. Aféra také netrvá dlouho vznešený muž si přece nemůže vzít služku. Raymon na No u n brzy zapomene,
zvlášť když na je dno m pařížském plese spatří Indiánu v celé její křehké
kráse.
Okamžitě se do Indiány zamiluje, je to muž, který jde za svým a ví, co
žena ja k o

Indiana potřebuje

slyšet.

Indiana se z po čát ku

brání,

nechce

Raymona vystavovat nebezpečí, ví, co by mu mohl udělat její manžel. Své
city ale ovládnout nedokáže, má pocit, že konečně přišlo její štěstí a
vysvobození, a zamiluje se plnou silou svého vyprahlého srdce, do jejích
tváří se vrací život a radost. Od zamilovanosti ji neodvráti ani smrt její
nejbližší přítelkyně - Noun, která svůj život ukončí v nedaleké řece, když
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zjistí, že Raymon už její city neopětuje a že jeho vyvolenou je Indiana. Byla
s Raymonem navíc těhotná, čekal by ji život chudé svobodné matky, je ž od
společnosti sklízí jen posměch a opovržení. Nou n je druhou hlavní ženskou
pos tav ou v to m to románu a její osud představuje situaci mnoha žen, které
muži jen zneužili a o následky se nezajímali. Společenský trest za tento
proh řešek by ovšem nesla pouz e žena, muž žije bez problémů dál.
Indiana nemá tušení o pozadí této tragédie, důvěřuje mu, je ho už ale
nebaví vídat Indiánu jen z dálky, velmi po ní touží. Ona jeho touhu ovšem
neopětuje, bojí se, že by pak byla pouze jeho milenkou. Chce pro něj
znamenat víc, chce čistou, romantickou lásku, ne vášeň a žádost. Tento
přístup Raymona brzy znudí a přestane ji milovat. Ro zh odne se ji pouze
dobýt, aby uspokojil své ego, a pak se jí zbavit. Indiana mu stále věří a vše
mu odpouští. Ne může se bez lásky k němu obejít, je to to jediné, co ji drží
při životě.
Velikou po hro mo u je pro ni skutečnost, že pan Delmar zkrachuje a musí
prodat zámek Lagny. Jsou nuceni přestěhovat se na Bourbon, kde Indiana
ještě vlastní chatrč. Indiana se bojí, že by tak navždy ztratila Raymona, a tak
se

ro zh odne

k razantnímu

k Raymonovi, je připravená

a

zoufalému

na veškerou

kroku:

v noci

uteče

z domu

hanbu a opovržení veřejnosti.

Raymon ovšem není doma, vrátí se z večírku až k ránu a je t o u to situací
nemile překvapen, chce se Indiány za každou cenu zbavit. Neudrží se a řekne
jí, co si o celé její romantické lásce myslí.
Indiana tak v jediném okamžiku ztrácí všechny své iluze a naděje, její
oběť byla marná, je ja ko smyslů zbavená, neví ani, co dělá, a málem se utopí
v řece, kde ji ale zachrání bratranec Ralph. Vrátí se k manželovi, který ji
samozřejmě zahrne výčitkami, příkazy a zákazy. Ona s ním odjede, ale snaží
se mu dokázat, že je de z vlastní vůle, ne z donucení.
Nevyzpytatelný Raymon se po jejich odjezdu rozho dne napsat Indianě
smířlivý dopis, kde se snaží obhájit svou čest, omlouvá se za své nízké
choutky, které nedokázal ovládat. Chce z této aféry vyjít z čistým štítem.
Indiana mu odpoví dopisem velmi racionálním, chladným a plným výčitek
k němu i k vlastní naivitě. Vypadá to, že je ze svých romantických snů
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vyléčena,

ale stačí málo,

aby opět zapomněla na všechny zkušenosti a

nanovo podlehla iluzím, když se Raymon ocitne v tě žké situaci a volá o
pomoc.
Ve Francii se schyluje k Červencové revoluci 1830, což je těžká rána pro
Raymona a jeho po dp oru Bourbonům. Nezbývá mu, než se stáhnout do
ústraní, pro to ž e jeho názory js ou v té době nebezpečné. Navíc mu zemře
matka a sám je nemocný. V této těžké době si vzpomene na Indiánu a na to,
ja kou mu mohla být oporou. Napíše jí tedy srdcervoucí dopis o tom, jak
špatně se mu daří a jak ji potřebuje. Dopis jde z Francie na Bo urbon tři
měsíce, ovšem Raymon na něj zapomene už po pár dnech a seznámí se
s novými majiteli Lagny - panem Hubertem, bohatým průmyslníkem, a jeho
mladou adoptivní dcerou Laurou de Nangy. Raymon se ihned rozhodne
ucházet se o ni, pro to ž e je hezká a bohatá. Po pár měsících spolu uzavřou
sňatek z rozumu. Laura je pravým opakem Indiány - je chladná, racionálně
zaměřená, nedělá si žádné iluze, bere sňatek jako společenskou nutnost,
zcela se podřizuje společenským konvencím, ale snaží se jich co nejvíce
využít ve svůj prospěch. Ví, že se je dno u musí vdát, tak proč ne za toh oto
sympatického mladíka, který má na život stejný názor.
O

tom to vývoji ale nemá ubohá Indiana ani zdání a opět Raymonovi uvěří,

je připravená obětovat pro něj vše. Situace na B ou rbo nu se pro ni stala
nesnesitelnou, pr oto ž e Delmare objevil Raymonovy dopisy a krůtě ji uhodil.
Sám už je ale velmi slabý a nemocný, nepřeje si nic jiného, než aby se o něj
Indiana starala. Ta ale naplánuje útěk, podplatí námořníky, aby ji převezli do
Evropy.
Cesta jí trvá tři měsíce, po vyčerpávajícím zážitku musí ješt ě strávit dva
měsíce v nemocnici. Raymona pak nachází jako pána na zámku Lagny a ve
své naivitě se raduje z toho, že pro ni zámek koupil, pak ji ale čeká šok R aym onova manželka, chladná a výsměšná, která Indiánu velmi potupí, a
Raymon se jí ani slovem nezastane. Zdrcená Indiana se ubytuje v Paříži
v hotelu a tam zůstane v naprosté nehybnosti, roz hod nu tá zemřít hlady. To
by se také stalo, kdyby ji tam nenašel Ralph. Ten jí oznámí, že Delmare
zemřel téže noci, kdy utekla. Ralph jí nabídne řešení její situace, chce, aby
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společně spáchali promyšlenou sebevraždu, oba zcela zklamaní životem,
vyprahlí,

prokletí.

Indiana

samozřejmě

souhlasí, její

život

nemá žádný

smysl. Pro čin si vybrali oblíbené místo na Bourbonu, kde v dětství trávili
nejvíce času - vodo pá d Bernica. Při cestě na ostrov mají před sebou je št ě pár
měsíců života, plných rozjímání, míru v duši, ulehčení. Teprve při této cestě
Indiana začne poznávat pravou, velmi citlivou tvář Ralpha. Měla ho vždy
ráda ja ko přítele, nerozuměla mu ale, připadal jí chladný, měla pocit, že
opovrhuje ženami. Teď ho ve všech směrech srovnává s Raymonem a Ralph
z to h o to srovnání vychází vítězně.
V

den

sebevraždy

se

Ralph

vyzná

ze

své

lásky

k Indianě,

nikdy

nedokázal své pocity vyjádřit, ale tváří v tvář smrti je obdařen obdivuhodnou
výřečností a Indiana poznává, že to je muž, kterého hledala a kterého měla
milovat. Doufají, že spolu budou alespoň po smrti, zasnoubí se dlouhým
polibkem a vrhají se k řece. Těmito slovy končí poslední kapitola:

„A lors Ralph p r it sa fiancée dans ses bras, et l'em porta po u r la précipiter
u8

avec lui dans le torrent... “

Takový závěr vypadá jako logické vyústění nešťastných životů, následuje
ale je št ě C onclusion , kde do popředí vystupuje vypravěč, který navštívil
Bo urb on a tam slýchal různé zvěsti o páru žijícím v chatrči zcela izolovaně
od společnosti. Jedná se o sira Ralpha B row na a jeho přítelkyni Indiánu,
kteří js o u podle je dněch velmi nevzdělaní, podle jiných namyšlení a další
říkají, že js o u to zločinci, že odstranili Delmara, aby mohli být spolu.
Na jdo u se ale i názory, které je vychvalují.
Když se vypravěč je dn ou vydá do přírody a deště zaplaví široké okolí,
najde útoč iště právě v jejich chatrči a Ralph mu vypráví celý jejich příběh.
Oné noci do řeky neskočili, zjistili, že mají ještě šanci. I když to nebylo
je dno du ché , postu pně se se vším vyrovnali a jsou spolu štastní. Symbolické
je, že nejsou manželé. Musí ale žít izolovaně od pomlouvačně a závistivé
společnosti, po tom, co oba prožili, je to pro ně to nejlepší, vystačí si sami
sobě.
Sand. G. Indiana. Paris : Garnier frères. 1962. Str. 1962
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Není to tedy úplně šťastný konec, ale poměrně smířlivý. Po přečtení
celého románu se ovšem zdá dosti nepravděpodobný a nereálný. Panují také
dohady,

které už nelze ověřit, že Sand román původně chtěla ukončit

poslední kapitolou, nakonec to ale neudělala. Možných důvodů pro přidání
epilogu je několik. Wladimir Karénine hodnotí situaci takto:

„ D 'ap rès le p la n p r im itif du roman, ils devaient réellem ent se je te r dans

une cataracte et cette f i n eût été certainem ent p lu s hardie et p lu s naturellle,
vu le désespoir et la m ort morale d 'In d ia n a ... M ais George Sand, qui
n 'a im a it p a s les dénouem ents tragiques,

changea d'idée et ajouta un

épilogue dans lequel Indiana et Ralph, au moment de se précip iter dans
l'abîm e, découvrent tout à coup, elle qu elle p eu t encore aimer, lui qu 'il l'a
toujours aimée. “9

Zato

Pierre

Salomon,

autor

předmluvy

k Indianě,

nachází

poněkud

pragmatičtější důvod:

„II n 'e st p a s

absurde de supposer que le second volume égalem ent fu t

ju g é trop mince et que, pour avoir son nombre de pages, l'éd iteu r proposa
l adjonction

d'une

conclusion

com m ercialem ent satisfaisante,

non pas

exactem ent un heureux mariage, m ais quelque chose d'équivalent. “,0

To skutečně není žádný absurdní důvod, když uvážíme, že je dinou ambicí
Sand

bylo

román

prodat

a

vydělat

peníze.

Zdá

se

to

dokonce

pravděpodobnější než důvod první, prot ož e Sand se tragickým koncům svých
postav nevyhýbala, jak uvidíme ve Valentině.

9 Sand. G. Indiana. Paris : Garnier frères. 1962. Préface de Pierre Salomon, Str. V-VI
10 Ibid. Str. VI
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2.2.2 Inspirace vlastním manželstvím
Ge org e Sand ve svých románech vždy vychází z vlastních zkušeností,
zvláštního

života

či ze života

lidí,

kteří

se pohybují

v její blízkosti.

Inspiruje se svými pocity, názory, touhami, zklamáními, bolestmi. Vychází
z reality, ale nepřeje si, aby někdo tuto realitu poznal, proto ji v románech
pozměňuje, rozvíjí jiným možným směrem, karikuje, maskuje.
Rom án Indiana

v to m to směru není výjimkou, spíše naopak, prot ož e se

jed ná o první román, první možnost vypsat se ze svých pocitů a trápení,
sdělit své zkušenosti ostatním. V té době ji nejvíce trápilo její rozpadající se
manželství a také skomírající vztah s Aurélienem de Sěze. Obojí v knize
najdeme, postavy románové jsou inspirovány postavami skutečnými.
Jako první se nabízí srovnání manželů, tedy Delmara a Casimira. Na
první pohled tyto postavy moc slučitelné nejsou, pro to ž e jed en je mladý a
druhému je šedesát. Oba js ou ale bývalí vojáci, Casimir sloužil jen krátce,
kde žto Delmare celý život, a to se také silně projevilo v jeho autoritářském
chování. Je to muž, který si s ničím „nebere servítky“ , je si příliš jistý svým
postavením ve společnosti i v domácnosti, myslí si, že má na vše právo, a
zejména na svou ženu. Je to starý patriarcha, který ani nehodlá uvažovat o
tom, že by žena mohla klást odpor. Jeho heslo je: „Les fem m es sont fa ite s

pour obéir et non pour conseiller. “n Je to typický despota, pán, před kterým
se vše třese, i služebnictvo. Ne má ale jen tuto kr uto u stránku, jeho tvrdý
obraz oslabuje jeho stáří a nemoce. Navíc vidíme, že ani on není v životě a
ve svém manželství šťastný. Svou mladou ženu miluje, velmi na ni žárlí, ale
ne dok áže jí to ani dát najevo, natož aby dokázal získat lásku své ženy. Jeho
tvrdá slupka nepropustí známky citu.
Casimir Dud ev ant jistě nebyl takovým despotou, ale dokázal být také
velmi hrubý,

stále vyhrožoval, nedokázal se vcítit do pocitů své ženy,

nerozuměl jejím potřebám, byl pro svou ženu příliš nekulturní a necitlivý, i
on měl jasno v tom, kdo má v domácnosti podle práva hlavní slovo. I on
svou ženu miloval, ale nedokázal si ji získat.
11 Sand. G. Indiana. Paris : Garnier frères. 1962. Str. 195
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U obou párů je nepřekonatelný problém v tom, že se k sobě partneři
svými povahami vůbec nehodí, nedokáží vyjít jeden druhému vstříc, toho
druhého

obměkčit.

Propast

mezi

nimi

se tak jen

neustále

prohlubuje,

zůstávají si cizí.

„La nature ne ¡ ‘avait p a s fa it m échant; il avait des instants de p itié qui
ľ am enaient au repentir, et, dans le repentir, il était presque sensible.
C 'était la vie des cam ps qui avait érigé chez lui la brutalité en principe.
A vec une fem m e m oins p o lie et m oins douce, il eût été c r a in tif comme un
loup apprivoisé; m ais cette fem m e était rebutée de son sort; elle ne se
donnait p a s la p eine de chercher à le rendre m eilleur. “n

To

ale

není

chyba

nikoho

z nich,

může

za

to

narychlo

uzavřené

manželství, do něhož vstupují lidé, kteří si jsou téměř cizí a nevědí, co mají
od druhého čekat. Aurore a Casimir se vídali alespoň pár měsíců před
svatbou a sňatek uzavřeli víceméně dobrovolně, i když pod společenským
tlakem. Zato Indiana byla svým otcem jed no du še vydána v pouhých šestnácti
letech svému manželovi, neznala ho, nevěděla o něm vůbec nic a on o ní také
ne, Sand zde tedy svůj problém ještě zdůraznila.
Inspirace vztahem s Aurélienem je zcela evidentní, a to již při výběru
jména hlavní hrdinky. Indiana bylo totiž jméno Aurélienovy sestry, kterou
také potkal nešťastný osud. Musela se starat o velmi nemocného muže, sama
těžce onemocněla. Manžel brzy zemřel a ona ho po pár letech následovala.
Zemřela mladá roku 1831, tedy nedlouho před tím, co Geo rge napsala svůj
román. Aurélien Geo rge o tom to příběhu velmi často psal ve svých dopisech.
Indiana je navíc velmi příhodné jméno pro kreolku z ostrov a v Indickém
oceánu.
Aurélien sám pak v románu posloužil jako předloha pro postavu Raymona
de Ramiére. Jméno Raymon také pochází z rodiny de Séze. Aurélien byl pro
G e org e také mužem, který vnesl světlo do jejího manželství a života. Stejně
ja ko Indiana, vyžadovala po něm čistou, nadpozemskou lásku. Aurélien se
Sand, G. Indiana. Paris : Garnier frères. 1962. Str. 122
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s tím z po čá tk u jistě těžko smiřoval, později na to přistoupil i z vlastního
zájmu. Raymon byl samozřejmě krutější a dával své pohnutky více najevo,
odmítal ji pak proto, aby nezničil sebe sama, pro to ž e za to mu povyražení
s Indianou nestálo. Něčeho takov ého se Geo rge obávala od svého přítele,
připadal jí příliš opatrný a mrzelo ji, že na ni více nenaléhal, protože
pos tup em času si přála naplnění jejich vztahu a sama se čím dál tím méně
ohlížela na společenské konvence. George tento vztah velmi ranil a román
Indiana jí pomohl vyjádřit velké zklamání. Za tímto účelem svého Auréliena
zkarikovala v postav ě Raymona.
Raymon je okouzlující muž, který si podmaní každého, u koho si to
zamane, zejména svou výřečností. Je velmi sobecký, myslí jen na svůj
prospěch, využívá lidi, jejich přátelství a lásku. Je to chladný intrikán, který
jde tvrdě za svým. Ženy chápe ja k o své potěšení, doká že pro ně vzplát
upřímnou a horoucí láskou, která mu ale bohužel nevydrží dlouho. Umí ji ale
se stejným zanícením také předstírat. Ned oká že žít bez společnosti, bez
zábavy, plesů a večírků, kde je rád středem pozornosti. I Aurélien byl velmi
přitažlivý mladík, zběhlý ve společnosti, dobrý řečník, měl vybrané způsoby
a netajil se svou p o d po ro u Bourbonům. Jeho věrností si Geo rge nikdy
nemohla být jistá, j a k píše v H istoire de ma vie.

„Ses

p assions

avaient

besoin

dun

autre

alim ent

que

la m itié

enthousiaste et la vie ép isto la ire.ll avait f a i t un serm ent qu 'il m avait tenu
religieusem ent et sans lequel j 'eusse rompu avec lui; m ais il ne m avait p a s
fa it de serm ent r e str ic tif á l'ég a rd des jo ie s ou des p la isirs qu il pouvait
prendre ailleurs. “1s

Ro zh od ně ale nebyl tak zlý, lehkomyslný a krutý ja ko Raymon, v jeho
Postavě G e o rg e Aurélienovy rysy dovedla do extrému.

Byla jím tehdy

opravdu velmi zklamaná, ovlivnilo to její víru v ideální lásku, připadala si
milovaná méně, než by si přála, než ja k si to vysnila. Př esto na Auréliena

13 Sand, G. Oeuvres autobiographiques : Histoire de met vie. l'r volume. Paris Gallimard. 1970. Str. 99
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s letitým od st up em vzpomíná jako na vztah, který se nejvíce blížil jejímu
ideálu.
1 pro pos tavu Ralpha lze najít v určitých směrech reálnou předlohu. Je jí
botanik z kraje Berry, který se jmenoval Jules Néraud a kterého ona nazývala
„le M alg ac he “ . Seznamoval George s kouzly botaniky a také s krásami zemí,
které

navštívil.

To

díky němu

mohla celkem vě roh odn ě

popsat

ostrov

Bourbon. On jej navštívil a dal jí k dispozici své záznamy. Geo rge sama na
os trov nikdy nevkročila. Néraud se ale do George zamiloval, ona ho odmítla.
I přes to to zklamání jí zůstal věrným a upřímným přítelem a obdivovatelem,
moudrým rádcem. S Ralphem má ještě společné politické přesvědčení pro
republiku. Jinak byl ale Néraud na rozdíl od Ralpha člověkem hovorným a
komunikativním.
P os ta va Ralpha je ostatně velmi komplikovaná, v prvních částech knihy
stojí v pozadí a zůstává pro čtenáře hádankou. Málo kdo by se zpočátku
nadál,

že

bude

v románu

hrát

tak

významnou

roli.

S jeho

osudem

a

pohnutkami jsme seznamováni až časem. Až do poloviny románu nemá jeho
postav a větší význam a o jeho životě nic nevíme. Je pre zen tov án jako
nenápadný,

tichý,

do

sebe

zahleděný

člověk,

stále

melancholický

a

zamyšlený. Vypadá, jakoby se ho okolní svět a problémy druhých lidí vůbec
netýkaly, je nepřístupný a egoistický. Jeho přítomnost v domě tak Indianě
moc nepomáhá, pro to ž e ani on jí nedokáže přinést útěchu v jejím smutném
životě. Zvykla si moc se svým přítelem z dětství nezabývat, pr oto ž e vždy
působí necitelně.

On ale několikrát zasáhne do jejího osudu tím, že jí

zachrání život. Po st up ně se z něj začne vynořovat Indianin strážný anděl,
který nad ní bdí, ví o jejích touhá ch a bolestech, ví o vztahu k Raymonovi,
ale ne prozradí ji.
Dozvídáme se také, co ho v životě potkalo: I on se narodil na Bourbonu
a od

dětství

žil

ve

stínu

staršího

bratra.

Nikdy

nepoznal

lásku,

ani

rodičovskou, byl osamělý a přemýšlel o sebevraždě, když mu chůva přinesla
malou sestřenici Indiánu, o deset let mladší, která byla stejně osamělá a
týraná. Rozhodl se žít pro ni a vychovávat ji a v srdci mu tajně rostlo přání,
že se s ní je d n o u ožení. Osud tomu ale chtěl jinak, Ralphův bratr zemřel a
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Ralph se pro čest rodiny musel oženit s bratr ovou snoubenkou a odjet s ní do
Anglie. Ona jím ale jen pohrdala, Ralph velmi trpěl, zvlášť když jim ještě
zemřel jediný syn. Pak ovdověl a s nadějí se vrátil na Bourbon, kde ovšem
zjistil, že Indiana už je provdaná. To pro něj byla poslední rána, jeho srdce
se po ní zatvrdilo, začal nosit masku necitelnosti, neproniknutelnosti a
egoismu. Ned oká zal bez Indiány žít, a tak se ponížil před jejím manželem,
aby ho nechal žít u sebe ja ko přítele a pomocníka. Slíbil si, že svou lásku
k Indianě nedá nikdy najevo, dlužil to i Delmarovi, pr o to ž e se stal druhým
člověkem na světě, který ho respektoval.
Přes dlouhá osvětlování jeho povahy a příčin jeho chování a proměny,
nepůsobí Ralphova postava příliš věrohodně. N e p r a vd ě po do bné je to, že by
dokázal tak dokonale potlačit své city a chovat se k milované osobě chladně
a bezcitně a že by se mu pak během pár dní podařilo dos tat se z této ulity.
Zvláštní je také to, že Indiana na svém věrném příteli z mládí nepozná
prodělané citové změny, že jeho povahu přijímá jako přirozenou, ačkoli ho
za společného života na ostrově Bourbon, kdy jí Ralph byl bratrem, musela
znát úplně jiného.
G eo rg e do Ralpha jistě promítla své představy o věrném a romantickém
muži, který je pro milovanou ženu ochoten obětovat vše, i své city. Otázkou
ale je, jestli je pak takov á láska pro ženu požehnáním, pro to ž e chybělo málo
a Indiana by zemřela, aniž by se o náklonnosti a pravých citech svého přítele
cokoli dozvěděla. Ralph ji viděl v manželství ze dne na den strádat a přesto
nijak nezakročil, nijak jí situaci neulehčoval, spíše jí je št ě ubližoval svým
chladem a nemluvností. Ralph na konci románu je někdo úplně jiný než
Ralph, který žil v domácnosti manželů Delmarových. N ajednou oplývá city,
výřečností a duchaplností, jeho podivínství a uzavřenost se jako zázrakem
rozplynou.
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2.2.3 Aurore a Indiana
Když spisovatelka ve svém díle tolik čerpá z vlastního života a jako
hlavní hrdinku

si zvolí ženu, nabízí se zcela přirozeně srovnání obou.

A ut ork u to to srovnávání ale velmi rozčilovalo a bránila se mu. V H istoire de

ma vie se vyjádřila jasně:

On n 'a p a s manqué de dire qu'Indiana était ma personne et mon
histoire. I l n 'en est rien. J 'ai présenté beaucoup de types de fem m es, et je
crois que quand on aura lu cet expose des im pressions et de réflexions de ma
vie, on verra bien que j e ne me suis ja m a is mise en scene sous des traits
fém inin s. Je suis trop rom anesque p our avoir vu une héroïne de roman dans
mon miroire. Je ne me suis ja m a is trouvée assez belle, ni assez aimable, ni
assez logique dans l'ensem ble de mon caractère et de mes affections pour
prêter à la p oésie ou à l 'intérêt, et j 'aurais eu beau chercher à em bellir ma
personne et à dram atiser ma vie, j e n en serais pas venue à bout. M on moi,
me revenant fa c e à fa ce, m 'eût toujours refroidie.

V

t o m to vyznání je příliš skromnosti, její život a její osoba jí samotné

připadají příliš nezajímavé, přesto o ní byla napsána sp ousta knih, a dokonce
natočeny filmy. Vě domě se ztvárnit nechtěla, předání vlastních rysů svým
románovým postav ám se ale málokterý autor ubrání.
Indiánu

nelze

srovnávat

s již

samostatnou

spisovatelkou

a velkou

osobností G eo rg e Sand, Indianiným předobrazem je Aurore Dudevant se
svými touhami, představami a trápeními. Indiana je sice kreolka s modrýma
očima, žena velmi slabá a křehká, kdežto Aurore byla typem spíše tmavým a
snědým, byla velmi energická, obě ale spojuje záliba ve snění, obě se utápějí
v četbě knih, společným koníčkem jsou jim i jízda na koni a hon. Obě sní o
dokonalé romantické lásce a obě odmítají tělesný styk se svým vyvoleným
v domnění, že by to jejich vztah pokazilo. Obě ženy tak můžeme označit za

'7 ^ Í g

.O e u v r e s

a u to b io g ra p h ie s : Histoire de ma vie. 1" volume. Paris : Gallimard, 1970. Str. 160
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romantické hrdinky, které trpí rozpo rem mezi snem a skutečností, které
pociťují ono M usse to vsk é „mal du siècle“ .
Obě se špatně vdály a také jejich chování k manželovi je podobné. Obě se
svým manželům zdánlivě pasivně podřizují, nekladou muži zpočá tku žádný
otevřený odpor, velmi dobře se tváří v tvář manželovi ovládají, odmítají
otevřené boje a raději se stáhnou do ústraní. Vnitřně se ale bouří a nedokáží
svou tichou revoltu skrývat věcně. Jejich vule zůstává nezávislá, a když
přijde správný okamžik, neváhají jednat a vyvázat se z konvencí. V obou se
skrývá velká odhodla nost a síla. Tyto ženy také spojuje vnitřní boj mezi
povinností, tedy

mezi konvenčními závazky manželství, a věrností a láskou.

Láska nakonec zvítězí jak u Aurore, tak u Indiány, najdou si milence, každá
z nich je ale tímto vztahem, od kterého si tolik slibovala, velmi zklamána,
ačkoli u Aurore nemůžeme hledat takové drama a tak ovou zradu jako
v osudu Indianině.
Indiana i Aurore v manželství skomíraly, chřadly, ztrácely životní elán.
Každá ale z jiného důvodu.

Indiana trpěla pouze ne do sta tk e m lásky,

u

Aurore šlo o nevyužitou energii, nudu, rodící se ambice. Nestačilo jí mít
manžela, dvě děti a milence, stále jí chyběla potřeba seberealizace, nechtěla
se ztratit v průměrnosti, cítila, že se narodila pro něco jiného. Podobné
ambice bychom u Indiány marně hledali, ona představuje jen je dnu tou hu vše ob ě to v at muži svých snů. Nabízí se tak otázka, jestli se Indiana nevrhá
jen z je d n o h o otroctví do druhého, v němž by jen změnila pána, motorem
k jejím odvážným činům je pouze její zaslepená láska

Indiana se tak zmítá

mezi to u h o u po svobodě a podřízeností milovanému muži. Aurore neni tak
naivní a slepá, více si váží sebe sama, ví, po čem touží a není ochotná
Podřizovat se komukoli, ať ho miluje sebevíc.
Přáním a uto rky bylo spodobnil v postavě Indiány ženu ja ko takovou,
cs jejími
;
.
• •i silnými
-i
e+ránVami
slabostmi
stranicami. Pierre
n c n c Salomon v úvodu k Indiáne
cituje záměry autorky:

„Je cro is p o u r,a n , que ma Noém i c e s , la fem m e typique, fa ib le e ,fo r te ,
fa tig u é e du p o id s de l alr e, capable de p orter le ciel, tim ide d a m le courant
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de la vie, audacieuse les jo u rs de bataille, fin e , adroite et pénétrante pour
saisir les f i l s déliés de la vie commune, niaise et stupide p our distinguer les
vrais intérêts de son bonheur, se m oquant du monde entier, se laissant duper
par un seul homme, n 'ayant p a s d am our-propre pour elle-même, en étant
rem plie p o u r l 'objet de son choix, dédaignant les vanités du siècle p our son
compte et se laissant séduire p a r l'hom m e qui les réunit toutes. Voilà, je
crois, la fem m e en général, un incroyable mélange de fa ib lesse et d 'énergie,
de grandeur et de petitesse, un être toujours composé de deux natures
opposées, tantôt sublime, tantôt misérable, habile à tromper, fa c ile à
1 être. “1S

Vyčerpávající charakteristika autorky Indiánu dokonale vystihuje, záměr
se jí zdařil. Pro svou hrdinku Sand nejprve zvolila jméno Noemi, se kterým
se setkáváme v Bibli, a jednalo se o ženu, která velmi trpěla. Důvody, jež
vedly ke konečné volbě jména Indiana, byly již výše osvětleny. Indiana je
plná rozp orů, její chování se často zdá nepochopitelné a nevysvětlitelné.
Vnímavý čtenář se jistě diví, když vidí Indiánu zaslepenou láskou obětovat
svou pověst a vše, co kdy měla, pro muže, který toho není ani v nejmenším
hoden. Zároveň je ale překvapen, že je něčeho takov ého schopna, že žena,
která celé dny jen vysedávala v křesle, litovala se a sotva se dokázala
zhluboka nadechnout, dokáže zorganizovat svůj útěk do vzdálené Francie
s hrubými a nevychovanými námořníky. Tak to ale chodí i v životě, Sand se
snažila osvětlit ženskou povahu, všemi tolik p odc eňo va nou a znevažovanou.

15 Sand, G. Indiana.. Paris : Garnier frères, 1962. Préface de Pierre Salomon, str. III
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2.3. Valentina
2.3.1 Valentinin ještě nešťastnější osud

Také děj románu Valentina se odehrává v aktuální době, tedy v prvních
letech Restaurace. Dějištěm už ale není exotická země, tak příznačná pro
romantiky,

Sand

si vystačí

s milovanou

krajinou

v okolí

svého

panství

Nohant. Jedná se o kraj Berry, rozkládající se na středním tok u řeky Loiry, a
zejména o jeho část, kterou autorka v románu nazývá La Vallée Noire -

Valentina tak předznamenává pozdější venkovské romány a

Černé údolí.

rozšiřuje také okruh zájmu autorky na sociální otázky, které se naplno
rozvinou v jejích dalších románech. Indiana se poka ždé zamilovala do mužů
své společenské vrstvy, zato srdce urozené Valentiny našlo svůj protějšek
v sedláckém synovi, což nemohlo tomu to svazku skýtat nadějné vyhlídky.
Děj

to h o to

druhého

románu

George

Sand už je také komplikovanější,

setkáváme se v něm s větším množstvím postav a s jejich osudy.

I

tento román nese jméno hlavní hrdinky, ostatně napros tá většina jejích

románů

je

posteskla,

pojmenována
že

ve

po

vymýšlení

hlavních
titulů

hrdinech,
moc

sama

nápaditá

Sand

není.

si

leckdy

Valentina

je

devatenáctiletá hraběnka de Rimbault, která žije na venk ovské m sídle se
svou

matko u

a

babičkou.

Má

se

brzy

vdát

za

pana

de

Lansac,

velvyslaneckého tajemníka, kterého sotva zná, pro to ž e jí ho vybrala matka
ja ko vho dn ou partii, ja k se na vznešenou rodinu sluší. Valentině ale nedělá
problém podřídit se tom uto přání, byla odjakživa zvyklá poslouchat a už nyní
k panu de Lansac cítí zb ožnou úctu, myslí si, že s ním prožije spokojený
život. To ale jen do okamžiku než pozná pravou lásku.
Bohužel se zamiluje do venkovského mladíka, dvacetiletého Benedikta,
který je synovcem pana Lhéryho, nájemce jedn oho ze statků rodiny de
Rimbault. Setkají se spolu na jedné venkovské slavnosti a jeden druhého si
ihned zamilují.

Valentina si Benedikta oblíbí, protože je úplně jiný než

chladný, zdrženlivý a až příliš diplomatický pan de Lansac, který navíc
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ponechává svou snoubenku samotnou a přijede až na svatbu. Benedikt oplývá
city a vášní.
I
starali

Benedikt už je ovšem zaslíben jiné. Je sirotek, a tak se o něj vždy
strýc

s tetou,

kteří

js ou

velmi

bohatí.

Mají

jedinou

dceru,

šestnáctiletou Athenaidu, je ž se rozhodli vychovat ja k o vznešenou slečnu a
pokládají za samozřejmé, že si ji vezme Benedikt - v bohatých rodinách to
byla běžná praxe, aby se majetek nedostal do cizích rukou. Jeho náklonnost
k Valentině nikomu neunikne, ale v těchto nižších kruzích to není takový
problém, Athenaida se hned provd á za jiného sedláka.
Valentina B enedikta vídá často, pro tož e se stal prostř ed ník em mezi ní a
její starší sestrou Louisou, která je druhou nej důležitější ženskou post avo u
to ho to románu. Jejímu smutnému osudu vyhnankyně a svobodné matky je
v románu věnováno hodně stran. Louisa v patnácti letech otěhotněla s jedním
šlechticem, byla vyhnána ze zámku kvůli svému mravnímu poklesku a jejího
svůdce zabil její otec v souboji. Por odila syna Valentina a protl oukala se
světem, ja k to šlo, trpíc všude hanbou a opovržením. N a k o n e c svému synovi
dopřála studia v Paříži. Opakuje se zde tedy téma nemanželského dítěte a
těžk éh o života svobodné matky, které bylo naznačeno v Indianě na příkladu
Noun. N o u n svůj život raději
Louisa

předčasně ukončila, aby netrpěla stejně jako

Ta všechno překonala, naučila se nemyslet na sebe, ale pouze na

svého syna, život ovšem šťastný neměla. Na zámku se uká zat nemůže, matka
jí nikdy neodpustí, pro to ž e onen svůdce byl i jejím milencem. Trpký osud
starší sestry Valentinu jistě velmi ovlivnil, ona sama se díky němu stala
tolerantnější, ale zároveň se obávala podobného života v opovržení, nechce
se ocitnou na okraji společnosti. To vysvětluje její opa trn os t ve vztahu
k Benediktovi.
Př es to si Valentina s Benediktem sdělí vzájemné city, a to v předvečer
Valentininy svatby, která už se nedá odvolat. Valentina svatební den prožije
ja ko v mrákotách, Benedikt přihlíží s nabitými pistolemi, připraven zastřelit
Lansaca, kdyby mělo dojít ke svatební noci. K té ale nedojde, protože
Valentina je zcela nervově vyčerpaná, představa svatební noci ji velmi děsí.

34

Benedikt nakonec namíří zbraň proti sobě, život bez Valentiny pro něj nemá
smysl. Téma sebevraždy se tedy objevuje i v tomto románu.
Nezemře, ale nemá k tomu daleko, podobně je na tom i Valentina, která
se po zprávě o jeho sebevraždě zhroutí. Jejich stav se začne zlepšovat, až
když se poprvé uvidí a slíbí si věrné přátelství a zachování něžných citů,
Valentina ale trvá na tom, že jejich láska musí zůstat neposkvrněná.
Pro

Valentinu

nastane nádherných patnáct

měsíců,

v nichž se může

svobodně vídat s Benediktem, protože Lansac hned po svatbě opět odjel za
svými povinnostmi,

velmi

se milují a dodržují svůj slib čistoty. Přesto

nemůže příběh dospět ke st ast né mu konci, nelze zapomínat, ze Valentina je
vdaná, i když její manželství existuje pouze formálně. Lansac jed no ho dne
přijíždí, a to dokonce s věřitelem, u kterého má již několik let velké dluhy.
Valentinu si vzal jen kvůli jejímu jmění, jinak se jí nehodlal zabývat, byla
mu spíše na obtíž, a tak s ní ani nemínil trávit více času. Potřeboval jen její
podpis

k tomu,

aby

rimbaultské

panství

získal

věřitel.

Za

normálních

okolností by Valentina nikdy souhlas nedala, ale Lansac se dozvěděl o jejím
vztahu

k Benediktovi

a vydíral ji. Ne šťastná Valentina,

plná výčitek a

zhrzená vědomím, že je v očích svého manžela navždy ztracena, podepíše
vše, ani si listiny nepřečte

Benedikta teď nechce vidět, usiluje o svou

záchranu na všech stranách - prosí Lansaca, aby ji vzal s sebou na cesty,
píše matce, aby ji u sebe nechala, oba ji ale zatratí, a navíc jí umírá babička.
V neustálých modlitbách si uvědomí, že jediný, kdo jí zůstal, je Benedikt, a
brzy přijde chvíle, kdy oba svou vášeň přestanou ovládat. Výčitky svědomí a
boha bojnost jim ale zabrání, aby si své štěstí naplno vychutnali.
Pak

musí

Valentina

opustit

celé

panství, je ho ž

prodej

nevědomky

podepsala. Prozatím se usadí u Lhéryových, kde Benedikt už roky nebydlí a
kvůli Athenaidinu manželovi, který na něj stále žárlí, své příbuzné ani
nenavštěvuje. V noci ale tajně přijde za Valentinou a domluví se stejně na
další večer. Tehdy k nim dorazí dobrá zpráva - Lansac zemřel v souboji a jim
už ve štěstí tedy nic nebrání. Benedikt je přešťastný, plánuje společnou
budou cn ost, jen Valentina má jakousi zlou předtuchu. Když Benedikt statek
opouští, čeká na něj Athenaidin manžel a probodne ho vidlemi, myslel si
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totiž, že chodí za Athenaidou. Benedikt na místě umírá, Valentina zemře
žalem pár dní po něm.

Tento román má be zesporu velmi tragický konec, hlavní postavy umírají,
když mají své štěstí na dosah,

nepřichází žádná záchrana v izolaci od

společnosti, která by v to mt o románu do konce působila věrohodněji než
v Indianě, pro to ž e zde to bylo přáním obou hrdinů od po čát ku jejich vztahu,
kdy se Valentina Benediktovi svěřila, jak by se jí líbilo být obyčejnou
statkářkou. V této knize se naopak tragický konec jeví ja ko souhra mnoha
ne pra vd ěpo dobnýc h náhod.
Tragédii ale zjemní osud dalších postav: Athenaidin manžel se utopí,
vdova Athenaida, bohatá dědička, si splní sen a koupí zámek Rimbault.
Athenaida a Valentin se do sebe zamilují, vezmou se, a tak Athenaida získá i
pravý šlechtický titul. Dva lidé - Athenaida a Valentin - tedy zůstávají
šťastní, v celém románu ale spíše nesou úlohu vedlejších postav. Jejich
svatba přesto dává velkou naději, pro to ž e dosáhli toho, po čem Benedikt
s Valentinou a vlastně i nešťastná Louisa celý život marně toužili, tedy
nerovného sňatku a svobodné volby partnera. Část společnosti se na ně sice
dívá pohrdavě, ale hlavním důvodem pro to je závist.

2.3.2 Paralely se životem autorky
Také v to m to románu najdeme mnoho indicií, které nás přivedou k životu
Geo rge Sand, eventuálně Aurore Dudevantové. Už jich ale není tolik jako
v Indianě, příběh milenců z této knihy se osobním zážitkům a zklamáním
auto rky podob á daleko méně.
Prvním významným ukazatelem je krajina, v níž se příběh odehrává. Je to
kraj, v němž Aurore prožila své dětství a mládí a do kterého se bude až do
konce života neustále vracet. Díky své liberální výchově měla možnost hrát
si s venkovskými dětmi, jako pomocnice svého učitele Desc hartresa měla
k ve nko vsk ém u lidu také velmi blízko. Měla možnost poznat jeho mentalitu,
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zvyky, vztah k práci a k přírodě, dokonce se naučila berryjské nářečí. Vždy
tíhla

k ve nkovskému

způsobu

života

a hlavně v posledním

období

své

spisovatelské dráhy věnovala své romány jeho spodobnění a často také jeho
idealizaci (La Mare au Diable, La petite Fadette, François le Champi). Za
první z této dlouhé řady venkovských románů ale můžeme pova žov at právě

Valentinu,
problém

v níž

se au tor ka

jejich

práce

a

věnuje

mnoha

vzdělání,

venkovským

naznačuje

jejich

postavám,
zvyky

a

řeší
snaží

se proniknout do pohnutek jejich chování, do jejich hodnot.
N áp adn ě podobné je soužití Valentiny a Aurore s ma tkou a babičkou.
Také matka Valentiny není původem z urozeného rodu, vzal si ji hrabě de
Rimbault ja ko dceru bohatého průmyslníka. Stala se z ní ale dáma, která svůj
titul dává najevo více než nejurozenější šlechtična. Je to žena velmi sobecká
a povrchní, opovrhuje lidmi, jít mezi venkovany je pro ni utrpení, stýká se
jen s nejvyššími vrstvami, kam navíc velmi nerada vodí svou dceru, protože
žárlí na její krásu. Je to také žena velmi pokrytecká, která svou nevlastní
dceru Louisu vyhnala za poklesek, kterého se sama dopouštěla. A ačkoli i
ona uzavřela nerovný sňatek, u druhých mezalianci netoleruje. I ke své
vlastní dceři je krutá, sama jí vybere manžela a nejraději by ji přinutila ke
svatební noci a na její stav se neohlížela. Odmítne své dceři pomoc, když ta
je na pokraji zoufalství, vůbec na sebe nebere odpověd nos t za to, že dceři
vybrala za muže podvodníka.
Valentinina
s prostými

babička

lidmi,

je

jiná,

dává

nepokrytě

sama mluví až příliš vulgárně,

najevo

své

sympatie

nikdy pro ně ale nic

neudělala, jen si hraje na jejich spojenkyni, přitom myslí pouze na svůj
prospěch. Není zlá, ale není schopná obětovat se pro druhého, nechce si upřít
žádný požitek. Svou vnučku Louisu, kterou v po ds tat ě vychovávala ona,
nechala klidně vyhnat, jen aby ona neztratila teplé místečko v rodině.
Pro postavy obou žen se Sand bezpochyby inspirovala ve své vlastní
rodině. Její matka se k ní chovala stejně odmítavě jako matka Valentinina,
nikdy

na

její

prospěch

nemyslela.

Aurore

byla jejím

vztahem

velmi

zklamaná, těžko snášela její zlobu a tyranii, v tom to románu se alespoň
mohla ze svého zklamání „vypsat“ . Svou babičku měla Aurore velmi ráda,

37

ale i na ní by se našly chyby. Například jí velmi vadilo, že se Auroře stýká
s vesnickými dětmi.

Hlavní shoda je ale v tom, že Valentina stojí mezi

oběma těmito ženami ja ko mezi dvěma mlýnskými kameny,

stejně jako

Auroře. Obě ženy se navzájem nesnáší, jed na druhou pomlouvá a Valentina
to musí poslouchat a tvářit se nestranně, protože to jí přikazuje konvence.
Ostatně o tom, že by Valentina ke své matce chovala nějaké záporné city,
není v románu ani řeč, jen se jí bojí, ale chová k ní úctu.
Muži, kteří v románu vystupují, nemají s muži ze života Au ror e mnoho
společného, js ou výplodem jejích představ a přání. Pana de Lansac nelze
s Casimirem

Dudevant

vůbec

srovnávat.

Lansac

totiž

není

v žádných

ohledech lidský, nelze na něm najít nic pozitivního. Jeho přetvářka je však
tak dokonalá, že ho všichni zpočátku považují za ohleduplného gentlemana.
Skutečně takovým gentlemanem dokáže být,

ale jen když chce něčeho

dosáhnout. Myslí vždy jen na svůj prospěch, je vypočítavý, chladný intrikán.
Na rozdíl od Casimira a pana Delmara svou ženu vůbec nemiluje, nejeví o ni
nejmenší

zájem.

Žije

si

svým

vlastním

životem,

který

je

nabitý

společenskými událostmi a intrikařením diplomata na nejvyšší úrovni. Jak by
ho mohla zajímat nenápadná ve nkovská šlechtična? Př esto je i takovému
muži jeho žena podle zákona zavázána povinnostmi manželky a tak čistá
žena, ja k o je Valentina, je chce dodržovat, prot ož e tak to přece na světě
chodí.

Lansac

má

svým

světáctvím,

egoismem

a

chladem

nejblíže

k Raymonovi de Ramiěre, ale je je št ě daleko horší, pr oto ž e ani na okamžik
nemiloval.
Benedikt je pravým opakem Lansaca. Je to muž, který miluje celým svým
srdcem, který je svou vášní tak zapálen, že by pro ni obětoval vše na světě.
Je čestný, poctivý a respektuje přání své milenky. Zpo č á tk u chce svou lásku
tajit, jen aby Valentině neublížil, dokáže se zabít, když hrozí, že o ni přijde,
ale dokáže i svou bolest překonat a žít, když si to jeho milovaná přeje.
Dlouhou dobu se spokojí s jejím něžným přátelstvím, není schopen se ale
ovládat věčně. Takové ho milence si George jistě přála, a tak si ho alespoň
vysnila ja k o rom ánovou postavu. Nebyl jako Aurélien de Sěze, který se
neustále bál nějakých komplikací a nechtěl pro vztah s ní nic obětovat.
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Aurélien byl pro svou lásku málo zapálený, málo neodbytný, málo obětavý.
Ge org e chtěla být milována více a lépe. Ve svých promluvách

a dopisech je

Benedikt velmi vášnivý, romantický a patetický:

„Mais, quelque douloureux et incomplet qu ait été mon bonheur, il faut
que j e le paye de ma vie. Après des heures comme celles que j e viens de
passer à vos genoux, les lèvres collées sur votre main, sur vos cheveux, sur
le frag ile vêtement qui vous protège à peine, j e ne puis p a s vivre un jo u r de
plus. Après de tels transports, j e ne puis p a s retourner à la vie commune, à
la vie odieuse que j e

mènerais désormais loin de vous. Rassure-toi,

Valentine; l 'homme qui t 'a mentalement possédée cette nuit ne verra p a s le
lever du soleil. “I6

Není proto divu, že se do něj zamilují všechny tři mladé ženské postavy
v románu - Athenaida, Louisa a Valentina. Benedikt sice není hezký, ale je
zajímavý, přitahuje svou zadumaností a citlivostí, zároveň ale nepostrádá
mužnou sílu a rozhodnost. Mezi hrubými sedláky a zjemnělými šlechtici se
žádný podobný muž nenajde, žádný muž, který by tak to dokázal zahořet
láskou.

2.3.3 Aurore, Indiana a Valentina
Jak by bylo možné nevidět ve Valentině další „ ses tru “ Aurore a Indiány?
I Valentinině povaze odpovídá výše citovaný popis, j a kou hrdinku autorka
chtěla v Indianě vytvořit - ženu silnou i slabou, s mnoha klady i mnoha
zápory. Je další nešťastně provdanou, a také

nešťastně zamilovanou ženou.

Ji ale nezradil, ani nezklamal její milenec, přesto si svou lásku nemůže
vychutnat.

Je

totiž

stejně

ja ko

Aurore

a

Indiana

v zajetí

dobových

společenských konvencí o morálce a manželských povinnostech. Velkou roli
u ní hraje také náboženství, je přesvědčena, že nevěra je neodpustitelný
16 Sand. G. Romans 1830. Paris : Presses de la Cité, 1991. Str. 304
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hřích, a nechce být zatracena. Neustále svádí vnitřní boj a snaží se uspokojit
obě strany - své svědomí a svou čest tím, že udrží svůj vztah s Benediktem
v mezích platonických představ, a svou lásku a touhu, neboť Benedikta
ponechá ve své blízkosti a bude si užívat jeho náklonnosti. Tento stav je ale
neudržitelný a sama společnost, která nevěru tolik odsuzuje, Valentinu vžene
do náruče jejího milého tím, že ji už předem zatratí. Přitom lidé, kteří ji
vehnali do záhuby a odsoudili, byli daleko hříšnější než ona. Matka se
do po uš těl a stejného poklesku a pro Lansaca bylo střídání žen součástí jeho
života. Jen tyto poklesky navenek skrývali a nikomu se s nimi ja ko Valentina
nesvěřovali.

Jenže Valentina je stvoření příliš poctivé a čisté, než aby

dokázala oklamat své svědomí, a byla vychována příliš přísně, než aby
zapomněla na své zásady:

„Plus que jam ais effrayée des conséquences d'un égarement que le
monde punissait d'un tel mépris,

Valentine, accoutumée à

respecter

religieusement l 'opinion, p rit horreur de ses fau tes et de ses imprudences.
Elle roula mille fo is dans son esprit le projet de se soustraire aux dangers
de sa situation; elle chercha au dehors tous ses moyens de résistence, car
elle n en trouvait plus en elle-même, et la peur de succomber achevait
ď énerver ses forces; elle reprochait amèrement à sa destiné de lui avoir ôté
tout secours, toute protection.

V

jejím životě tak dochází k velkému paradoxu: „Élevée pour le monde et

selon ses principes, Valentine ne trouvait nulle p art en lui l'appui qu elle
avait droit d'en attendre en retour de ses sacrifices. “18 Společnost jí vštípila
pevné zásady, ale zabraňuje jí, aby je vůbec uskutečnila. Př esto se o jejich
realizaci až do konce svého života snaží. Sice svému milenci podlehne, vztah
s ním ale nadále tají a odmítá s ním plánovat nějakou budoucnost, střídavě
ho od sebe odhání, a pak zas k sobě volá. Až když její manžel, který o její
o dd an ost

a věrnost vůbec nestojí,

zemře, je oc hotná spojit svůj život

17 S a n d .G . Rom ans 1830. P a ris : P r e sse s d e la C ité , 1 9 9 1 . Str. 3 5 7
18 Ibid. Str. 357
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s Benediktovým.

Ale

zřejmě

váhala

příliš

dlouho,

to h o to

štěstí

už

se

nedočká. Valentina tedy není tak silná ja ko Indiana, která byla pro svého
prorad né ho milence oc hotna obětovat vše a jejíž manžel byl navíc lepším
mužem než Lansac.
Tragické

vyvrcholení

osudu

Valentiny a Benedikta jde tedy vyložit

dvěma způsoby. Buď tak, že oba museli zemřít, aby bylo morálce učiněno
zadost, nebo tak, že Valentina svým váháním a přílišným ctěním zásad
promarnila svou šanci na šťastný život. Pravděpodobněji zní druhá verze
vzhledem k tomu, že Sand sama po dlouhém vnitřním boji dospěla k zavržení
konvencí a stále hlásala právo každého člověka na lásku.
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2.4 Nejdůležitější aspekty ženské otázky

Hlavními hrdinkami obou románů js o u mladé ženy a právě na jejich
životní situaci a příběhu se nám Sand snaží přiblížit těžkosti a problémy, se
kterými se tehdy ženy potýkaly. Oba příběhy js ou neradostné, obě ženy
velmi trpěly. Nyní se můžeme podívat, ja ké příčiny jejich neštěstí z jejich
postavení ve společnosti vyplývají. Přitom je potř eb a pos uzo va t oba romány
najednou, po přečtení jen je dnoh o z nich nemůže být je št ě jasný ideový
význam, jednotlivý román může působit jen ja k o zajímavý příběh hrdinky.
Kdo si ale přečte oba romány, musí vidět, že obdobné téma není náhodou, že
se jedná o problémy, které a ut orc e silně ležely na srdci. Až oba romány
najednou vyjadřují hlavní ideový obsah.

2.4.1 Právo na lásku
Zcela evidentní je pro každého čtenáře, že se je dn á v první řadě o příběhy
nešťastné lásky. Indiana se potýká s tím, že ve svém životě nikdy lásku
nepoznala, neměla k tomu čas ani příležitost, byla hned provdána. Když se
kone čně zamiluje, je její volba tak špatná, že ji málem přivede do záhuby. U
Valentiny je tomu jinak, ta najde milovaného muže, který je jí zcela oddán,
ve šťastném životě s ním jí ale brání manželství a předsudky, připojuje se i
téma sociální nerovnosti partnerů. Prvotní příčina je u obou stejná - neměly
právo svobodné volby partnera, nemohly si vybrat, s kým stráví svůj život.
Pro Sand je tak asi nejdůležitějším právem, kterého chtěla dosáhnout pro
každ ou ženu, ale i pro každého muže, právo na lásku. Ona sama si z toh ot o
práva udělala životní motto, i když z počát ku také bojovala s předsudky, díky
čemuž

dokázala

tak

v ěro ho dně

vykreslit

vnitřní

boj

Valentinin.

Od

předs udků se ale osvobodila a šla vždy za hlasem svého srdce, stále věřila
v opra vdo vo u, věčnou a vznešenou romantickou lásku, pro kte rou by udělala
cokoli. Být s mužem z lásky pro ni není hřích ani v případě, že se nejedná o
manžela.
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V

otázce

sexuality

vidí

další

závažný

problém

a

nespravedlnost.

N e dok áže pochopit, že muži je nevěra tol erována jako samozřejmost, kdežto
u ženy je považo vá na za trestný čin. Na výčitku milence, že mu byla
nevěrná, odpovídá v je dno m dopise, že kdyby ho podvedla, „je n'en aurais

que des remords très proportionnés à I importance du crime, en n irais point
au désert faire pénitence d'un péché que vous et beaucoup d'hommes
respectables ont commis j e ne sais combien de fois. “19 Tento problém je
naznačen i ve Valentině, kterou její muž může vydírat za její nevěru, ačkoli
on sám s ní vůbec nežije a je tedy jasné, že si hledá potěšení u jiných žen.
Nikoho by ale nenapadlo mu něco ta kovéh o vyčítat, kdežto u Valentiny se
je dná o nejtěžší hřích. Mužs ká promiskuita je v obou románech představena
jako přirozená věc, která k životu patří. V Indianě tuto morálku ztělesňuje
Raymon.
Jinak je v Indianě téma sexuality ještě potlačeno,

Indiana po svém

milovaném fyzicky vůbec netouží, jde jí o metafyzickou lásku, o které četla
v románech. Tato naivní zamilovanost ovšem není jen výrazem Indianina
ryzího charakteru, vyplývá také z její nevědomosti, Indiana zřejmě vůbec
netuší, jak může fyzická láska přispívat k pevnému poutu mezi mužem a
ženou a dát oběma mnoho radosti. Ona poznala jen intimní chvíle s mužem,
kterého nemilovala a který jí byl spíše otcem. Jako velký kontrast k této
Indianině nevinnosti působí scéna, v níž No un naposled svede Raymona,
přivítá ho v Indianině oblečení, opíjí ho vínem, projevuje mu svou vášeň,
zkrá tka chová se ja ko zkušená svůdkyně, které muž jako Raymon nedokáže
odolat. No un je jen služka, žena z nižší vrstvy, která má k smyslové lásce
daleko blíže, nikdy nečetla romantické knihy, prot ož e moc neumí číst, nikdy
nesnila o vznešené lásce, pro to ž e ta v jejím společenském postavení není
možná. Vyplývá z toho, že za Indianinou tragédií stojí také její společenské
postavení, které ji podp oru je v jejích snech a nenechává ji nahlédnout do
daleko prozaičtější reality života.

19Sand, G. C orrespon dance. Tom e III. P aris : G arnier frères, 1967. Str. 563
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Jak již bylo zmíněno, netýká se pož adavek práva na lásku jen žen, ale
každého člověka. Dokládají nám to muži z obou románů - zejména Ralph,
který se v pod st at ě po celý život to h o to práva vzdával a zničil tak život nejen
sobě, ale málem i Indianě, kte rá o této lásce neměla ani tušení. Láska u něj
ustupovala konvencím, z o dp ově dnos ti a přehnaným ohledům na druhé, což
opět souvisí s obvyklými mravy tehdejší společnosti. A pak tu vystupuje
Benedikt, který se také chtěl o tot o právo připravit, chtěl si svou vášeň
k Valentině nechat jen pro sebe a žít z ní. Myslel si, že je to skutečně možné,
ale ne nadlouho, pak se chtěl dok onc e zabít kvůli tomu, že svou lásku
nemůže mít. A když už byl oc ho ten vzdát se svých předsudků a obětovat
Valentině

vše,

narazil

na

její

odpor,

na její

svědomí

a

manželskou

z odp ovědn os t, ke které byla vychována.
Ani z jedno ho z těchto románů ale nevyplývá, že by Sand přímo radila
lidem, aby své city následovali kamkoli, prot ož e se bojí, že by skončili také
tragicky. Ne proto, že by dělali něco špatného, ale proto, že společnost je ve
stavu, který člověku nedovoluje chovat se svobodně a naslouchat svým citům
a přáním. Do klá dá to přímo jeden povzd ech z Valentiny.

„Et toutes deux l entraînaient pour qu 'il mît aux pieds d'une autre ce pur
hommage que chacune d elles peut-être regrettait de ne pouvoir accepter.
Pauvres fem m es! Pauvre société où le coeur n a de véritables jouissances
que dans l'oubli de tout devoir et de toute raison!“20
Je to typický povzdech romantické autorky, které vadí přílišná vláda rozumu
a spořádanosti ve společnosti.

2.4.2 Nedostatek vzdělání

V

obou románech najdeme mnoho důkazů o tom, jakým postižením bylo

pro ženy nedosta tečn é vzdělání zaměřené jen na některé oblasti života.
Zejména

Valentina,

dívka

velmi

inteligentní

a

přemýšlivá,

20 Sand, G. Rom ans 1830. P aris, P resses de la C ité, 1991. Str.258
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si

tento

ned ost at ek bolestně uvědomuje, ja k vyznívá z dlouhého monologu, který
vedla při projížďce s Benediktem:

„ L'éducation que nous recevons est m isérable; on nous donne les
éléments de tout, et l'on ne nous permet p a s de rien approfondir. On veut
que nous soyons instruites; mais, du jo u r où nous deviendrions savantes,
nous serions ridicules. On nous élève toujours pour être riches, ja m a is pour
être pauvres. L éducation si bornée de nos aïeules valait beaucoup mieux;
du moins elles savaient tricoter. La Révolution les a trouvées femmes
médiocres; elles se sont résignées à vivre en femmes médiocres; elles ont f a it
sans répugnance du f ile t pour vivre. Nous qui savons imparfaitement
l 'anglais, le dessin et la musique; nous qui faisons des peintures en laque,
des écrans à l'aquarelle, des fleurs en velours et vingt autres fu tilités
ruineuses que les moeurs somptuaires d'une république repousseraient de la
consommation, que ferions-nous? Laquelle de nous s abaissera sans douleur
à une profession mécanique? Car sur vingt d'entre nous, il n en est souvent
pas une qui possède à fo n d une connaissance quelconque. Je ne sache qu un
état qui leur convienne, c 'est d 'être femme de chambre. “21

Není možné nepředstavit si za to u to uká zko u samotnou autorku, která se
ústy své hrdinky snaží vyjádřit vlastní názory. Kritizuje povrchnost vzdělání,
kte rého

se dívkám z vyšších vrstev dostává,

a také jeho neužitečnost,

nepraktičnost a nepoužitelnost pro život. Tot o vzdělání vypadá, jako kdyby
bylo

přímo

zaměřeno tak,

aby ženám znemožňovalo

osamostatnit

se a

prosadit na jakémkoli poli. To je samozřejmě účel - udržet ženu doma,
nenechat ji plést se do mužských záležitostí a mít z ní ozd ob u panství, která
dokáže hosty dokonc e pobavit hrou na klavír.
Valentina ze všeho nejvíce miluje hudbu, má předpoklady pro zpěv, ale
hudby se dobrovolně vzdala, pro to ž e ví, že by jí nikdy nebyla nic platná.
Raději se věnuje malířství, pro které má menší nadání, ale kterým by se při
nejhorším mohla trochu živit. Je to žena dost pokr oková, myslí na svou
21 Sand. G. Rom ans 1830. Paris : P resses de la C ité, 1991. S tr.2 1 9 -2 2 0
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budouc nos t a má přehled i o politické situaci, pro tož e se bojí, že brzy její
společenská vrstva nebude nic znamenat, že bude jejich majetek zestátněn,
jak se ostatně v nedávné minulosti už stalo. Moc se svou pozicí ale přesto
dělat nemůže, matka by jí nedovolila žádné zvláštní vzdělání a nemá kolem
sebe nikoho, kdo by jí je zprostředkoval. Jen vlastní zájem ji může někam
přivést. Valentina neměla ta ko vé štěstí jako George Sand, kterou v mládí
obklopovali osvícení lidé. Je vidět, že si Sand své Štěstí uvědomuje a díky
svým vě dom ost em je schopná ne dostatky ženského vzdělání roz poznat a
upoz ornit na ně.
Pro

Valentinu

se

stane

také

os udnou její

neznalost

ve

finančních

záležitostech - kvůli tomu ztratí své panství a je úplně na mizině, manžel
totiž dokázal tak šikovně sepsat svatební smlouvu, že pak měl na vše právo.
Valentina ničemu nerozuměla, tak všechny smlouvy jen podepsala a o víc se
nezajímala. Neměla se s kým poradit a vlastně se jí na její názor ani nikdo
neptal, smlouvu s Lansacem sjednala její matka, která už chtěla svou dceru
především vdát a tak se jí zbavit.

U Indiány není tento problém tak explicitně vyjádřen a navíc se jedná o
netypickou situaci, pro tož e u ní hraje velkou roli, že je kreolka a že byla
vychována na ostrově Bourbon, tedy velmi vzdálena skutečné civilizaci.
Navíc neměla ani matku, která by o její výchovu dbala, a otci nezáleželo na
ničem jiném, než aby byla poslušná. To málo, co věděla, jí předal sir Ralph,

„qui avait une médiocre opinion de l intelligence et du raisonnement chez
les femmes, et qui s était borné ä lui donner quelques connaissances
positives et d un usage immédiat. Elle savait done ä peine 1'histoire abrégée
du monde, et toute dissertation sérieuse ťaccablait ďennui. “n
Je tedy dívkou nap rosto nevinnou a pro stou, což jí v očích mnoha mužů
přidává na kráse a roztomilosti, zvláště když ji srovnávají s protřelými a
lstivými Pařížankami. T om uto kouzlu podlehne i Raymon, muž velmi chytrý
a výřečný, který se vyzná v dění ve světě a kterému velmi lichotí, jak
Indiana hltá každé jeho slovo, ačkoli mu sotva rozumí a klade pak naivní
22 Sand, G. Indiana.. Paris : Garnier fréres, 1962. Str. 164
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otázky. Právě její nevědomost hrála velkou roli v tom, že se do Raymona tak
bezhlavě zamilovala. Obdivovala jeho vědomosti, byla zcela v jeho moci.
M ůžeme tento poznatek zobecnit tak, že ne vědomost žen vede k jejich
snadné ovladatelnosti a zmanipulovatelnosti.
Oba romány svědčí také o tom, že tehdy byla výchova žen stavěna na
první místo před vzdělání. Hlavním úkolem bylo formovat osobnost žen, aby
byly poslušné, muži neodp oro va ly a jen plnily jeho přání a požadavky.
Jejich vědomosti by tomu pouze stály v cestě, od vědomostí má přece žena
manžela, který se o ni postará. Kdyby to alespoň takto skutečně fungovalo,
nemusely

by

být

ženy

tak

nešťastné.

Ale

Valentinin

příběh

je

dost

výmluvným svědectvím, že muži bohužel často svých vědomostí nevyužívají
v zájmu žen, ale v zájmu sebe samých a nevědomá manaželka se nedokáže
bránit.

Kvůli ne dostatečnému vzdělání, kterého se ženám dostává, nevyžaduje
Sand zatím pro ženy volební právo a jejich politickou účast, ani právo na
zaměstnání. Ovšem ne proto, že by to ženy nemohly zvládnout, že je to nad
jejich intelektuální síly, nebo proto, že by se nemohly věnovat své rodině,
důvodem je, že pro takový po kro k je št ě nedozrál čas, společnost na takové
změny není ani troc hu připravená. Zásadní problém je v tom, že společnost
ne dok áže dát ženám příležitost, ne dokáže pro ně vytvořit správné podmínky.
K takovým podmínkám patří hlavně vzdělání. Ženy, které js ou od dětství
drženy v rodinném kruhu a vzdělávány jen pro domácnost, nemohou mít
dostačující znalosti, všeobecný rozhled a přehled o událostech ve světě a ve
společnosti. Pak snadno nemohou být schopné roz ho dovat o dění ve státě, o
budouc nos ti a mužům se zdají hloupé, pr o to ž e se s nimi o takových tématech
ani nedá hovořit. V první řadě je tedy třeba dosáhn out práva na vzdělání,
pro to ž e

nevědomost

žen

stojí

za

mnohými jejich

problémy

a činí je

neschopné čehokoli dosáhnout. I díky článkům a dílům Sand se tato situace
začala pomalu měnit. Už v roce 1852 byla oficiálně schválena povinná školní
doc házka pro fr ancouzské dívky, ale skutečností se stala až postupem času.
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Sama Geo rge

Sand byla k působení žen v politice značně skeptická,

dokonc e se distancovala od kandidatury na první ženskou poslankyni, kterou
si tolik přály jiné feministky v čele s Eugénií Niboyet, militantní feministkou
z Lyonu. Sand sice měla do s tat ečn é vzdělání i přehled, ale bylo jí jasné, že
prosadit se v této době mezi samými muži je nad lidské síly a že by ji nikdo
nebral vážně.

Sama si v této oblasti kladla mnoho otázek a vzápětí je

zodpovídala:

„Les fem mes doivent-elles participer à la vie politique? Oui, un jo u r (...)
mais ce jo u r est-il proche? Non, j e ne le crois pas, et pour que la condition
des femmes soit aussi transformée, il fa u t que la société soit transformée
/ adicalement (...). Pour que la société soit transformée, ne fa u t-il p a s que la

fem me

intervienne

politiquement

dès

aujourd'hui

dans

les

affaires

publiques? J ’ose répondre qu'il ne fa u t pas, parce que les conditions
sociales sont telles que les fem mes ne pourraient pas remplir honorablement
et loyalement un mandat politique. “23

Z citovaného názoru ale nevyplývá, že by ona sama stála mimo politické
dění,

naopak

se velmi

angažovala.

Byla přesvědčenou

republikánkou

a

socialistkou. Zajímala se o život a problémy venkovanů a dělníků, snila o
lepší

společnosti,

kde

by

neexistovaly

společenské

třídy.

Byla

velkou

humanistkou, pro to ž e především hlásala úctu člověka k člověku, neměla
žádné

předsudky,

v tom to

směru

ji

velmi

ovlivnilo

křesťanství

a

Ro usse au ov y myšlenky, především jeho Společenská smlouva. Své názory si
pro

sebe

nikdy

nenechávala,

napsala

řadu

děl

se

sociální

tematikou,

jmenujme hlavně Mauprat, Le Compagnon de Tour de France, Horace,

Consuelo.

Své

názory

vyjadřovala

v dílech

autobiografických,

v korespondenci, zakládala p o k ro ko vé časopisy (La Révue indépendente ),
psala agitační články, spolupracovala se socialisty a aktivně se účastnila
revoluce roku 1848.

“’ Sand. G. C orrespon dance. Tom e III. Paris : G arnier frères. 1967. Str 402
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Geo rge

Sand bychom

si tedy v politice dokázali

představit,

ale co

t a ko vou Indiánu? Ta by opr avdu nemohla volit a asi by ani sama nechtěla,
p ro to ž e se v těchto problémech vůbec nevyzná, a proto ji i velmi nudí, když
někdo o politice hovoří.

V celém to m to románu zůstává politika pouze

v rukou mužů, symbolický je velmi dlouhý ro z hovor Delmara, Ralpha a
Raymona o politice, kdy každý zastává jiný názor. Delmare je ja kož to
Vysloužilý voják zastáncem císařství, Ralph je nadšeným republikánem a
Raymonovi se nejlépe žije za soudob ého režimu, je tedy monarchistou,
přívržencem Bourbonů. V této debatě si ani nedokážeme představit zásah
nějaké ženy. Indiana se velmi oc hotně přizpůsobila tomu, že politika je
záležitostí ryze mužskou. Jinak je to mu ale s Valentinou. U ní vidíme, že
kdyby měla příležitost, dokázala by se v těch to věcech orientovat a nechybí
jí ani zájem.

Zlepšení výchovy a vzdělání žen je pro Geo rge Sand také základním
předpokla dem pro to, aby ženy mohly pracovat, vybírat si povolání a samy si
vydělávat na živobytí. Bylo jí jasné, že by ženy byly v práci bez potřebného
vzdělání pouz e vykořist ovány,

což se v historii také potvrdilo,

a když

uvážíme, že ještě ani dnes nemají ženy v zaměstnání stejné podmínky a
finanční ohodnocení, zdá se ná zor Sand více než rozumný. Připouštěla ale
samozřejmě výjimky a určitá povolání, kde se žena přes velké těžkosti může
prosadit, a sama to ho byla důkazem.
Otá zka volby povolání v Indianě zmíněna není, ale u Valentiny vidíme,
že i o tom přemýšlí. Dokládají to její již zmíněné úvahy o tom, proč se více
věnuje malířství než hudbě, jestli vůbec můžeme malířství za povolání
považovat. Raději by uměla něco je št ě praktičtějšího, třeba plést jako ženy
z ge nerace její babičky,
nepřipraví,

všem

připadá

ale nikdo ji ani na ta kto je d n o d u c h o u činnost
zbytečné,

aby

ženy

z vyšší

společnosti

něco

praktic kéh o uměly. D oba je št ě ne dozrála tak daleko, aby někdo připustil, že
by se i ženy měly podílet na ekonomice, jejich místo je zatím jen doma.
V

románu Indiana také Sand užívá pojem egoíismus, který představuje

právo každého člověka na svou úplnou realizaci, zahrnuje v sobě tedy právo
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na vzdělání, na výběr povolání i na lásku, na svobodu ve všech oblastech
života, ktero u je ovšem třeba odlišit od pouhého egoismu. Tyto touhy v sobě
objevuje i Indiana, když je uvězněna na ostrově, musí trpět manželovy
výčitky a bolestně vnímá své svázání společenskými zákony:

„M ais peut-être ce besoin de bonheur qui nous dévore, cette haine de
l 'injustice, cette so if de liberté qui ne s 'éteignent qu 'avec la vie, sont-ils les
facu ltés constituantes de /'égotisme, qualification p a r laquelle les Anglais
désignent l'amour de soi, considéré comme un droit de l'homme et non
comme un vice .

((24

2.4.3 Nezdařená manželství

Když

se zaměříme na to,

kolik bylo v obou

románech nešťastných

manželství, zjistíme, že to nemůže být náhoda a že tím au to rk a jistě chtěla
něco sdělit. Byl to problém pro ni velmi aktuální, o kterém měla co říci.
V Indianě najdeme tři nevydařená manželství a vlastně ani jedno povedené,
ve Valentině nejméně dvě nevydařená, ale román končí jedním manželstvím
šťastným.
Nejprve se zaměříme na manželství Indiány a Delmara, které je typickým
příkladem manželství patriarchálního, kde vše řídí muž a neponechává své
ženě

žádný

charakterizuje

prostor,
ta kov é

ta

ho
muže,

musí

poslouchat.

kteří

js o u

Sand

navenek

v románu
co

ironicky

nejslušnější

a

nejzdvořilejší, nikdo už ale neví, jak se chovají doma a nikomu do toho také
nic není, pro společnost je takový muž „ un honnête h o m m e Sand ale
ta ko vou morálku ostře kritizuje:

„Pourvu qu'il respecte religieusement la vie et la bourse de ses
concitoyens, on ne lui demande p a s compte d'autre chose. Il peut battre sa
femme, maltraiter ses gens, ruiner ses enfants, cela ne regarde personne. La
24 Sand, G. Indiana. Paris : Garnier frères, 1962. Str. 272
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société ne condamne que les actes qui lui sont nuisibles; la vie privée n 'est
p a s de son ressort. Telle était la morale de M. Delmare. "2S

Ve vztahu Indiány a Delmara je vše ješt ě umocněno věkovým rozdílem,
kdy si Delmare vedle své mladé ženy musí připadat i ja ko její otec a o to
více trvat na její poslušnosti.

Sand Indianinu pozici v románu dokonce

hodnotí těmito slovy: „...cette femme esclave qui n'attendait qu'un signe

pour briser sa chaîne... “~6
Indiana vypadá, ja ko by svou roli bez reptání přijala, i Delmare ale cítí
její vnitřní chlad a hrozbu náhlého odporu. N e dokáž e si s tím nijak poradit,
přátelé, kteří do této situace nijak jasně neviděli, mu radili, aby trval na své
autoritě, a Indianě radili jen pod řízenost, aniž tušili, že je podřízená až
příliš. Tato podřízenost nakonec vadila i samotnému Delmarovi, protože
s Indianou nebylo možné ani vyvolat hádku, nikdy mu neřekla, že se mýlí a
že má jiný názor, všechno tiše strpěla a neodporovala. Byla tak vychována
otc em i manželem. Přesto u ní ale dojde k náhlému zvratu, když pozná lásku.
N aj edn ou má dost síly vzbouřit se a jít za svým štěstím, je to tu noc, kdy
uprchne k Raymonovi. Ačkoli je te nto útěk zbytečný, Indiánu velmi změní,
což se projeví v následném r o z hov or u s Delmarem:

„ - Daignerez-vous m apprendre, madame, lui dit-il, où vous avez passé

la matinée et peut-être la nuit? ... - Non, monsieur, répondit-elle, mon
intention n est p a s de vous le dire. Delmare verdit de colère et de surprise. En vérité, dit-il d une voix chevrotante, vous espérez me le cacher? - J'y
tiens fo r t peu, répondit-elle d un ton glacial. Si j e refuse de vous répondre,
c 'est absolument pour la forme. Je veux vous convaincre que vous n 'avez pas
le droit de m adresser cette question. — Je n 'en ai p a s le droit, mille
couleuvres! Oui donc est le maître ici, de vous ou de moi? Qui donc porte
une ju p e et doit f ile r une quenouille? Prétendez-vous m 'ôter la barbe du
menton? Cela vous sied bien, femmelette! —Je sais que j e suis l'esclave et
25 Sand. G. Indiana. Paris : Gam ier frères, 1962. Str. 119
26 Ibid. Str. 71
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vous le seigneur. La loi de ce p ays vous a f a it mon maître. Vous pouvez lier
mon corps, garrotter mes mains, gouverner mes actions. Vous avez le droit
du plus fort, et la société vous le confirme; mais sur ma volonté, monsieur,
vous ne pouvez rien, Dieu seul peu t la courber et la réduire. Cherchez donc
une loi, un cachot, un instrument de supplice qui vous donne prise sur elle!
C est comme si vous vouliez manier l air et saisir le vide.
-

Iaisez-vous, sotte et impertinente créature; vos phrases du roman nous

ennuient. -

Vous pouvez m 'imposer silence,

mais non m'empêcher de

penser. “2

Jedná se o poměrně dlouhou ukázku, ale bylo třeba citovat ji celou,
pr o to ž e se zcela určitě jed ná o nejzávažnější pasáž celého díla. Z ukázky
zřetelně vyplývá Delmarova mentalita - pánem je ten, kdo nosí knír, a kdo
nosí sukni, musí být zticha, poslouchat a příst, čímž chtěl naznačit, kde je
ženino místo. Indiana si bolestně uvědomuje svou pozici - je skutečně
v ru kou to h o t o muže,

stěžuje si na společnost a její zákony, které to

umožňují, nachází ale oblast, kam ani pán nemůže - myšlenky a vlastní vůli,
které se násilím ovlivnit nedají. P r o to pak Indiana Delmarovi zdůrazní, že
s ním sice na Bo ur bo n pojede, ale ne z donucení, nýbrž z vlastní vůle, ze
svého svobodného rozhodnutí. Později si ješt ě jed nou musí povzdechnout
nad zákony společnosti, které ženy diskriminují, a to když ji manžel krůtě
uhodí a ona si ani nemůže stěžovat, p r o to ž e na to měl právo.

Valentinino manželství bylo v po d s ta t ě také manželstvím z donucení,
ačkoli se mu z počát ku dívka nebránila, pr o to ž e jí v její společenské vrstvě
přišlo nap ros to samozřejmé, že si vezme nějakého uro zeného muže, kterého
jí vybere matka. M at ka se dcery ale chtěla co nejdříve zbavit, a tak si o
svém nastávajícím zeti ani nic poř ád né ho nezjistila. Stačilo jí, že je šlechtic
a že má dobré postavení, jakým bude manželem, už ji nezajímalo. Valentina
znala svého manžela jen podle dopisů, kte ré byly čistou přetvářkou, byla to
ale společenská zvyklost:
:7 Sand, G. Indiana.. Paris : Gamier frères, 1962. Str. 224-225

52

„Selon l'usage du grand monde, elle était en correspondence avec lui
depuis l'époque de ses fiançailles. Cette correspondance, qui semble devoir
être une occasion de se connaître et de se lier plus intimement, est presque
toujours fo id e et maniérée. On y parle d'amour dans le langage des salons;
on y montre son esprit, son style et son écriture, rien de plus. “28

Na tom to základě dva mladí lidé mají uzavřít svazek na celý život.
Uzavření sňatku předchází pouze formality, obřady, které js ou společenskou
nutností. Ze všeho čpí neupřímnost a pokrytectví. Lansac se také stal
manželem pouze formálním, Valentina s ním neprožila jediný den jako jeho
manželka.

Vzal si ji jen kvůli jejímu věnu, aby jím splatil své dluhy.

Instituce manželství tu tak byla pouz e zneužita k získání peněz, žena se stala
be zbrannou a její život byl po uzavření to h o to sňatku zničen. Valentina, i
když už zjistila manželovy záměry, mu chtěla být stále dobrou manželkou,
zachovat svou čest a čisté svědomí, dodržet společenské konvence, protože
byla

od

malička v jejich

zajetí

a věděla,

že by její život

byl v této

společnosti bez manžela bezcenný, že by byla zavržena. Vše, čemu dosud
věřila, by musela odhodit - náboženství i společenské povinnosti, rozvod
do kon ce nazývá zločinem.

Ve Valentině je naznačen ješt ě je den problém, který s manželstvím velmi
úzce souvisí, a to je otázka manželské sexuality, svatební noci. Téměř
hrůz os tra šně

a

nechutně

působí

přípravy

na

svatební

noc

Lansaca

s Valentinou. Ubohá Valentina neví, do čeho jde, jen se strašně bojí, je
navíc ve velkém nervovém vypětí. Př est o její matka chce, aby k ní Lansac
na noc Šel, aby tak byl sňatek zcela zpečetěn. Valentinu zachrání, že Lansac
má jiné priority,

a tak o své právo nijak neusiluje.

Kdyby ale chtěl,

Valentině by nic jiného nezbylo. Často je v románu také naznačeno, že už
samotný svatební obřad ženu ponižuje, všichni si na ni chlípně ukazují,
mluví o tom, co ji čeká, aniž to ona sama pořádně ví. Nejvíc si to všechno
28 Sand, G. Romans 1830. Paris : Presses de la Cité, 1991. Str. 273
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uvědomuje Benedikt, který obviňuje Boha z nespravedlivé tyranie muže nad
ženou a svatební noc nazývá doko nc e znásilněním:

„Et là, sous les yeux de la société qui approuve et ratifie, la femme
pudique et tremblante, qui a su résister aux transports de son amant, tombe
flé trie sous les baisers d un maître exécré! Et il fa u t que cela soit ain si!“29

Další nešťastné manželství v Indianě uzavřel Ralph, byl k tomu donucen
rodinou

a

společenskými

okolnostmi,

tot o

manželství

mu

zničilo

budouc nos t, nemohl žít vlastní život. I příklad sňatku Raymona de Ramière
nehovoří o žádném štěstí. Šlo čistě o sňatek z rozumu, který mu mnoho
Štěstí nepřinese, zvlášt

po boku tak chladné a ironické ženy. Nešťastně

oženěn byl málem i Benedikt, s dívkou, kterou vůbec nemiloval a které
nerozuměl. Oba pocházeli ale z nižší vrstvy a tam nebyl ta kov ý problém
původní záměry změnit. Z těchto příkladů je vidět, že problém nešťastného
manželství se netýká jen žen.

Oba romány končí jedním šťastným „ sva zk em“ . V Indianě tímto svazkem
ale není manželství, je to nemanželský svazek, l'union libre, daleko od
společnosti, v osamění. Ve Valentině se jedná o skutečné manželství, a to
lidí z rozdílných společenských vrstev - urozeného, i když nemanželského
Valentina a dcery zbohatlého sedláka Athenaidy. Oba tyto svazky mají
společné to,

že byly uzavřeny z lásky a neohlížely se na společenské

konvence, čímž se opět vracíme k oblíbenému tématu Geo rge Sand, k právu
na lásku.

2.4.4 Obhajoba či obžaloba manželství

Když Indiana vyšla, nebylo hned její ideové poslání ro zp oz nán o v plné
síle. Sklidila k údivu auto rky velký obdiv a negativní kritiky stály spíše
29 Sand. G. Romans 1830. Paris : Presses de la Cité, 1991. Str. 296
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v pozadí.

Z poč á tk u

nikdo

také

nevěděl,

prozra zen o až o několik týdnů později.

že au torem je

žena,

to bylo

Někteří kritici pak byli velmi

překvapení, že žena je schopná napsat tak dobrou knihu, že je schopná
vnímat

realitu

v takových

souvislostech

a

podat

ucelený

pohled

na

společnost. Zjištění, že au torem je žena, určitě přispělo k odhalení tematické
náplně knihy, u muže by takov é téma bylo spíše nepravděpodobné. Když ale
zanedlo uho vyšla Valentina, nikdo už nezůstal na pochybách, co je hlavním
tématem románu Geo rge Sand. V obou jde o problematické postavení ženy
ve společnosti, o boj lásky proti zákonů m a předsudkům, oba mluví proti
manželství. Vše umocnila je št ě řada jiných románů, jejichž tématem jsou
z kra chovalá manželství - Jacques (1834), André (1835), Simon (1836). Byla
pak velmi ostře napadána a kritizována, že rozvrací společenské zvyklosti a
po sv átnou společenskou instituci manželství, byla obviňována z nemravnosti
a z toho, že nabádá k nevěře.
G eo rg e

Sand

byla

překvapená,

když

viděla,

co

všechno

v jejích

románech kritika objevila, snad se toh o i zalekla a na svou obhajobu napsala
roku 1832 předmluvu, v níž snižuje význam svého díla a diví se, že kritika
mu chce věnovat tolik prostoru. Brání se, že nechtěla napsat nebezpečnou a
pohoršující knihu, skutečně takov é ambice neměla, chtěla jen troc hu peněz.
Brání se také, že chtěla být jen pravdivá a popsat realitu, kterou kolem sebe
viděla. Přiznává ale, koho chtěla ztvárnit po st avo u Indiány: „c est un type;

c est la femme, l être fa ib le chargé de représenter les passions comprimées,
ou, si vous l'aimez mieux, supprimées p a r les lois;..."30 Sama si nebyla
vědo ma toho, co po ideologické stránce její román obsahuje a musela se tím
později zabývat. Tak vznikly různé předmluvy a poznámky ilustující vývoj
jejích názorů.
Další předmluvu napsala o deset let později k novému vydání, kdy si
svou prvotinu znovu přečetla kritickým okem zralé spisovatelky a ženy. Ale
shledala, že by na svém románu nic neměnila, až na některé stylistické a
literární

neobratnosti.

Myšlenkově

si

stojí

za

vším,

co

napsala,

píše

dokonce, že potřebu napsat tot o dílo do ní vložil sám Bůh. Přiznává se, že se
30 Sand, G. Indiana. Paris : Gamier frères, 1962. Str. 9
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u ní v románech Indiana a Valentina feminismus projevil zatím jen zcela
instinktivně, nikoli uvědoměle nebo prvoplánově, v roce 1842 už j s o u pro ni
tyto nezralé pocity důležitými principy. P ro to se nebojí prohlásit:

„Ceux qui m 'ont lu sans prévention comprennent que j ' a i écrit Indiana
avec le sentiment non raisonné, il est vrai, mais profond et légitime, de
l 'injustice de la femme dans le mariage, dans la fam ille et la société. “31

O

dalších deset let později, roku 1852, napsala předmluvu další, nebo

spíše jen poznámku, kde se opět brání nařčení z toho, že by svými romány
chtěla manželství napadat. Musíme ale uvážit, že byla starší, méně odvážná,
stávala se z ní spíše konzervativní dáma a otá zka manželství a lásky už pro
ni nebyla tak důležitá. Jako nejpříznačnější se pot om jeví předmluva z roku
1842, která vyjadřuje její názory ve vrcholném období jejího života.

2.4.5 Recept na šťastné manželství

Je tedy Sand opravdu tak zaujatá proti manželství? Platí obvinění, že by
ho nejraději zrušila? Sand nechce manželství zrušit, dobře si uvědomuje jeho
význam pro společnost a pro výchovu dětí, nelíbí se jí ale, v ja k é formě
manželství
prvotním

existuje.

Chce

manželství

pře dpokladem pro to je,

od

základů

změnit,

reformovat

aby si oba partneři byli rovni,

a

aby

v partne rs kém vztahu a rodině měli stejná práva a povinnosti, žena nesmí být
pouze služkou a otrokyni, méněcenným členem, který nemá právo o ničem
ro z h o d o v a t a stále se jen podřizuje. Rovnost obou manželů j e základem
k tomu,

aby žena začala být zr ovn oprá vňo ván a i v ostatních, veřejných

sférách. Manželství by mělo být čestnou smlouvou mezi dvěma lidmi, kteří
v rámci této instituce mají stejná práva a povinnosti a vzájemně uznávají
svou rovnocennost. Lidé by se proto měli brát z lásky, aby byli schopní tyto
zásady dodržet. Vdát se bez lásky je podle ní hřích, ve výběru životního
11 Sand. G. Indiana. Paris : Gamier frères, 1962. Str. 9

56

partnera by rozho dně neměli mít hlavní slovo rodiče.

Sand také velmi

pod po ru je umožnění rozvodu, který jediný může napravit škody neuváženě
uzavřeného sňatku, vyřešit nevydařené manželství a dát oběma právo na
šťastnější život a lásku.

„J'ai beau chercher le remède aux injustices sanglantes, aux misères
sans fin, aux passions souvent sans remèdes qui troublent l 'union des sexes,
j e n'y vois d'autre issue que la liberté de rompre et de réformer l'union
conjugale. “n

Tento požadavek byl v její době velmi odvážný. Tehdy byl každý rozvod
ta kovým skandálem, že ženy raději zůstávaly nešťastné, než aby se vystavily
této hanbě.
Daleko lepší by ale podle ní bylo změnit manželství tak, aby žádných
ro z vodů nebylo třeba. Zdá se jí to i možné, neboť i když je napadána pro to,
že chce pošlapat posv átno u instituci manželství, je to právě ona, kdo tuto
původní pos vát nou instituci chce ozdravit, obnovit a zbavit špíny, kterou na
ni

nanesl

vývoj

v autobiografickém

společnosti.
díle

Lettre

T oto

své

d'un

přání

voyageur

velmi

XII:

výstižně

shrnuje

(Sand,

Oeuvres

autob iogr ap hiqu es II, 1971, p. 940-941):

„Cet amour que j'éd ifie ...c'est le mariage tel que l'a f a it Jésus, tel que
l a expliqué saint Paul, tel encore, si vous voulez, que le chapitre VI du titre
V du code civil en exprime les devoirs réciproques. Celui-là, j e le demande
à la société comme une innovation ou comme une institution perdue dans la
nuit des temps, qu 'il serait bien opportun de fa ire revivre, de tirer de la
poussière des siècles et de la fangue des habitudes, si l'on veut voir
succéder la veritable fid élité conjugale, le véritable repos et la véritable
sainteté de la f a m ille ... “‘,J

32 Sand, G. Correspondance. Tome III. P a ris : G a rn ier fr è r e s, 1 9 6 7 . Str. 713
33 S a n d . G. O euvres au tobiograph iqu es. 2 e v o lu m e . P a ris : G a llim a r d , 1 9 7 1 . Str. 9 4 0 -9 4 1
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Bez návratu k původnímu významu manželství podle ní není možné, aby
lidé byli v manželství šťastní a měli jeden druhého rádi, zabránilo by to
mnoha životním tragédiím, i tragédiím Indiány a Valentiny.
Tato myšlenka pošpiněné cudné a svaté instituce manželství se objevuje
přímo i v románu Valentina , překvapí nás ale, že je to nápad jinak chladného
a bezcitného Lansaca. Uvědomí si to, když mu ex ek ú to r doporučuje spát
v ložnici manželky, aby z ní konečně vymámil podpis. Lansac nad tím ale
dlouho nehloubá. Valentina je jediná, kdo na posv átno st manželství ještě
věří,

ostatní

jí

ale

po st upn ě

vezmou

všechny

iluze,

pro to ž e

pro

ně

manželství nabývá úplně jiného významu - pro Lansaca je to jen možnost,
ja k získat peníze, pro Valentininu babičku možnost, ja k udržet rod, protože
vnučce na smrtelné posteli radí, aby si vybrala ženicha ze stejné třídy, a pro
Valentininu matku jde jen o prázdnou konvenci, formalitu, kterou sama
nebrala příliš vážně, pro to ž e svého manžela bez výčitek podváděla.
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2.5 George Sand a feminismus

Geo rge Sand patří k nej významnějším ženám celého 19. století, a to také
díky své aktivní účasti na
říci

svůj

názor

a postavit

veřejném a kulturním dění ve Francii, nebála se
se mužům.

feministku ve světové literatuře.

Je považována za první velkou

Pojem feminismus je už dnes bohužel

chápán velmi negativně a označení feministka lze považo va t za urážlivé. Je
třeba si ale připomenout prvotní význam to h o to slova: je dná se o hnutí
požadující rovnost mezi muži a ženami, stejná práva pro obě pohlaví a
ženskou

nezávislost.

Z dnešního pohledu se tyto požadavky zdají zcela

přirozené, nejsou nijak přemrštěné, a to si musíme uvědomit, když hovoříme
o feministce 19. století. V první polovině 19. století byl feminismus George
Sand považován za velmi skandální a troufalý, z dnešního pohledu se ale zdá
umírněný a rozumný. Její požadavky na emancipaci ženy js ou téměř prosté.
Vyžaduje „ľégalité civile,

f a m i l l e “34.

l égalité dans le mariage, l égalilé dans la

Z hlediska pozdějších

feministek

požad ova la

příliš

málo

a

ponechávala příliš pro st oru pro rozdíly obou pohlaví.
Stále totiž tvrdila, že žena má nadále zůstat především ženou, udržet si
své ženské přednosti, mateřský pud, něhu a city. Proč se tedy oblékala jako
muž? Pr o to ž e to bylo pohodlné, umožňovalo jí to aktivně žít a dostat se na
místa, kam normálně ženy nesměly - například v divadle do parteru, jinak do
té doby ženy sedaly jen v lóžích, což bylo finančně dost náročné. Nosila
šedivý redingot, šedivý klobouk a kravatu, pánské boty, ze kterých byla
nadšená, pro to ž e nemají podpatek, a nezbytným doplňkem jí byly doutníky.
Kvůli pohodlí obětovala i své husté havraní vlasy a vůbec jich nelitovala.
Alespoň

nebyla tak nápadná a nevzbuzovala hned podezření,

perfektně

zapadla mezi skupinu studentů. Můžeme si přečíst její svědectví o nošení
dámských rób, ze kterého vyplývá, že to bylo zvláště pro ženu zvyklou na
ve nkovské pohodlí opra vdové utrpení:

34 Sand, G. Correspondance. Tome III. Paris : Gamier frères, 1967. Str. 406
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„Mais sur le pavé de Paris, j'é ta is comme un bateau sur la glace. Les
fin e s chaussures craquaient en deux jours, les socques me fa isa ien t tomber,
j e ne savais p a s relever ma robe. J'étais crottée, fatiguée, enrhumée, et j e
voyais chaussures et vêtements, sans compter les p etits chapeaux de velours
arrosés p a r

les gouttières,

s'en aller en ruine avec

une effrayante

rapidité. “3S

I její mužský pseudonym byl zvolen z praktických důvodů baronka

Dudevantová,

odmítala,

aby

bylo její jméno

její tchyně,

kompromitováno,

Geo rge si navíc chtěla psaním vydělat a od autorky by si zřejmě nikdo knihu
nekoupil. M užs ké jmén o tehdy volilo více umělkyň, nechtěly hned vyvolávat
skandál. V předmluvách a komentářích pak o sobě také mluvily v mužském
rodě.
Navíc byla povaze Geo rge Sand bližší pozice muže ve společnosti než
pozice ženy. N e do káz al a a nechtěla se podřizovat, chtěla mít svůj život ve
vlastních rukou, být pánem vlastních myšlenek a činů a ne otr oke m někoho
jiného. Zřejmě i proto si v životě vybírala slabší partnery, o které se mohla
starat.

Někteří

současníci ji

označovali

za

hermafrodita

či androgyna,

pr o to ž e se v ní podle nich spojuje ženský půvab a mužský rozum.

Je třeba ocenit, jak byla Geo rge Sand v ženské otázce prozíravá, přesto od
svých současníků sklidila převážně výsměch, v té době bylo těžké přesvědčit
samotné ženy o tom, na co by mohly mít právo a co si neustále nechávají
odpírat.

André Maurois ji ve své biografii vystihl takto: „Elle a été la voix

de la femme en un temps où la femme se taisait. “36

Sama Sand si stanovila

nelehký úkol:

„Ohi J e n f a is le serment et voici la première lueur de courage et
d'ambition de ma vie! Je r e lè ù a i la fem me de son abjection et dans ma

35 Sand. G. Oeuvres autobiographiques : Histoire de ma vie. 2e volume. Paris : Gallimard, 1971. Str. 117
36 Maurois. A. Lélia ou La vie de George Sand. Paris : Hachette, 1985. Str. 8
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personne et dans mes écriís, Dieu m aidera. Adieu les ignobles passions et
l imbécile métier de dupe. “j7

Ženy
největším

i muže

nejlépe

feministickým

přesvědčovala
počinem

je

svým vlastním příkladem, jejím
její

život

sám.

Dokázala

se

osamostatnit, prosadit, vydělávat si a zároveň být i milenkou a matkou.
Z předchozích tvrzení by se mohlo zdát, že George Sand byla „su pe rže nou “ ,
která ve svém životě stihla a zvládla všechno. Není tomu tak, i v jejím životě
najdeme kámen úrazu, kterým je její mateřství. Malá Solange si své matky
příliš neužila. Byla velkým břemenem pro osamostatňující se matku, která
tolik času věnovala společenskému životu a své tvorbě, jistě překážela i
matčiným milencům. Pr oto ji Sand již v šesti letech dala do penzionátu.
I přes tyto nedostatky,

které bychom mohli jejímu chování a jejím

ideálům vytknout, zůstává zřejmé, že svým životem i svou tv or b o u významně
přispěla ke zlepšení podmínek života ženy ve společnosti.

Sand, G. ( orrespon dance. Tom e IV. Paris : G arnier frères, 1968. Str. 18

2.6 Dnešní zájem o George Sand

Nemělo by žádný smysl namlouvat si, že js ou tato díla v dnešní době
oblíbená a čtená, romány Indi ctná a Valentina u nás moc známé nejsou. Dnes
js ou

daleko

slavnější

pozdější

romány

Geo rge

Sand,

romány,

v nichž

převládá ve nkovská tématika, zejména La mare au diable, a také romány
zabývající

se

sociálními

problémy.

V našich

knihovnách

dokonc e

ani

nenajdeme český překlad Indiány. Valentina v češtině sice k dispozici je, ale
jen ja ko součást souboru více děl.
Jisté je, že pozdější romány G eo rg e Sand mají větší literární hodnotu,
méně stylistických nedostatků, méně ne pra vděpodobností v ději apod. Pro
dnešního čtenáře je Valentina jistě daleko čtivější a přístupnější, pro tož e je
více zaměřená na děj, je kompo zi čn ě jednotná, postavy js o u důvěryhodnější.
Zato v Indiáne najdeme i dlouhé pasáže reflexí, které spíše nudí a zpomalují
děj. Vypravěč zde sáhodlouze osvětluje pocity a chování postav, které je
dnešní čtenář zvyklý odvozo v at přímo z děje a dialogů. Přílišný patos těchto
románů nám dnes připadá nepřirozený a nevěrohodný. Jejich myšlenkový
obsah a po k ro k o v o s t už v dnešní době málokdo ocení, k tomu je potřeba se
trochu více zajímat o tehdejší situaci.
Ve sve době byla ale některými kritiky považov án a za génia, nadřazovali
ji

Stendhalovi a Flaubertovi,

zejména

sami významní autoři ji velmi obdivovali,

Honoré de Balzac, Vic tor Hu go a

F.M. Dostojevskij. Její dílo

vyvolalo mnohé polemiky a kritiky, bylo jejími odpůrci skandalizováno.
Byla za svou odvahu a upřímnost často napadána a zesměšňována, existuje
bezpočet jejích karikatur.
konzervativci ji

obviňovali,

Pro katolíky byla největší hříšnicí a ďáblem,
že boří

dosavadní

pořádky

a zvyklosti.

U

slavných lidí ale rozho dně není na škodu, že vyvolávají tako vé kontroverzní
názory, spíše jim to dodává na věhlasu. I díky tomu se dílo George Sand
rychle rozšířilo do zahraničí - do Itálie, Německa, Spojených států, Anglie a
zejména do Ruska.
Jak je tedy možné, že se její sláva pos tup em Času začala vytrácet?
Problém je v tom, že byla spisovatelkou nadmíru aktuální, psala pro své
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současníky, chtěla je ovlivnit, nedělala si ambice na věčnou slávu. Asi by se
divila, že se i dnes těší určitému zájmu, že její díla patří k povinné četbě
(nejen) fr ancouzských žáků.
Problémem byl také její bohatý a ostře sledovaný život, který na dlouhá
léta její literární dílo zastínil. Měla tu smůlu, že žila v období puritánské
Restaurace, což je také doba velkého rozkvětu fr ancouzského tisku, náklady
se zvětšují a díky nim se zvěsti o Geo rge Sand rychle šíří a zachovávají i pro
budoucí generace.
Ke znovuvzkříšení zájmu o tvorbu George Sand dochází v posledních
desetiletích 20. století, a to zejména díky vydání její bohaté korespondence
Ge org ese m Lubinem. Jde o 25 svazků vydávaných v l e t e c h 1964 až 1991.
Tato zveřejněná ko re sp onden ce umožnila autorku více poznat a přinesla vlnu
nových literárních prací zabývajících se jejími romány. Tato díla se snaží
auto rku ospravedlnit a vynést na světlo zejména její literární kvality, které
zapadly mezi snůškou bulvárních zpráv o jejím životě.
Rok

2004

byl

francouzským

Ministerstvem

kultury

vyhlášen

rokem

Geo rge Sand, slavilo se totiž dvousté výročí jejího narození. Tehdy se
ukázalo, že zájem o tuto spisovatelku a její díla dosud neuhasí, že má stále
co

říci

i

dnešnímu

čtenáři.

Přinejmenším

romantismu.
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se jedná

o

ukázk ová

díla

3. Závěr

Ve své diplomové práci jsem
vlastně

lišila

od

svých

nejprve zjišťovala, ja k se Geo rge Sand

současnic,

v čem

byla

ve

své

době jiná.

Po

pro studování několika knih zabývajících se životem ženy v 19. století jsem
dospěla k názoru, že byla ženou zcela výjimečnou, velmi p o k ro ko vo u a
nekonvenční.

R ozh odn ě

neodp ovída la

obrazu

ženy

své

doby,

ženy

vychovávané pro manželství a pro rodinu, nemající téměř žádná práva, ženy
s omezeným obzorem, která poníženě přijímá názory mužů o světě i o své
podřízenosti. V Geo rge Sand se zrodila nová žena, emancipovaná, znalá
svých přání, potřeb a tužeb a připr avená je hájit a bojovat o ně.
Samozřejmě jsem se musela ptát. Pr oč zrovna ona? Co ji k tomu vedlo?
Důležitým vodítkem byly její biografie, kterých bylo napsáno mnoho a které
stále je št ě vznikají,

p r o to ž e

život G e o rg e

Sand

stále mnohým připadá

mimořádně zajímavý. Z nich se dozvídáme, že touhu bojovat za svá přání a
hlavně za lásku, musela mít snad už v genech. Narodila se totiž v rodině,
která se vyznačovala množstvím nerovných sňatků a nemanželských dětí, což
bylo v té době velmi neobvyklé. Její rodiče js o u toh o nejlepším příkladem urozený důstojník a chudá tanečnice, oba již navíc měli jed no nemanželské
dítě.

Jak

př ed sudků?

by

pot om

Stačilo,

mohla
aby

se

Ge or ge

Sand

být

v zajetí

k tě m to

předpo klad ům

společenských

přidaly

po kr oková

výchova a vzdělání, a zrodila se tak výjimečná osobnost, ať už žena nebo
muž. V tom to ohledu měla vlastně G eo rg e Sand štěstí, že byla ženou, jako
muž

by tolik

vyniknout

nemohla.

Př esto ji

společenská

nutnost vedla

k dodržování některých konvencí, hlavně si myslela, že se žena musí vdát,
aby něco znamenala. Později sama poznala, že je to vlastně past, život
v manželství jí dává ješt ě méně svobody a práv.

Svou chybu ale brzy

napravila tím, že se osamostatnila, v opuštění manžela jí nezabránily ani dvě
malé děti a finanční potíže, v manželství totiž ztratila na své nemalé dědictví
nárok.
Kdo ví, jestli by začala psát, kdyby byla finačně zajištěná. Vždy ji sice
bavilo psát dopisy, ale psaní románů se začala věnovat jen proto, aby si
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vydělala na živobytí. Jiné ambice z po čát ku neměla, nebo je alespoň ze
Hned její první román Indiana ale prokázal její

skromnosti nepřiznala.
spisovatelský

talent

a

vzbudil

zaslouženou

pozornost.

Druhý

román

Valentina tyto úspěchy jen potvrdil. Dnes už oba romány upadly spíše
v zapomnění, byly překonány jejími dalšími díly se sociální tematikou, a
hlavně romány venkovskými. Její pozdější díla jsou určitě kvalitnější a mají
vytříbenější styl, tyto první romány ale mají velký význam pro vývoj názorů
Geor ge Sand, už v nich se setkáme s nejdůležitějšími otázkami, které autorka
v průběhu svého života řešila. Nesměle a, jak sama přiznává, zatím pouze
intuitivně se tu věnuje palčivým otá zkám doby a kritice společnosti, která
ustrnula na letitých předsudcích.
Aniž by chtěla prvoplánově pobouřit, vykresluje v románech skutečné
postavení

ženy

v mužském

sebelepší

a uto r-m už

světě,

nemůže

nabízí

pochopit

pohled

a

z druhé

umělecky

strany,

ztvárnit

který

s takovou

přesvědčivostí ja ko ona. Je logické, že prvním problémem, kterým se ve
svých románech zabývá, je ženská otázka. Je to téma jí důvěrně známé, téma,
které ji velmi trápí a ke kterému má co říci. Vypadá to, ja ko by se jí
s dalšími díly stále rozšiřovaly obzory a ona viděla problémy nové, hlavně
sociální nerovnost a nespravedlnost, život venkovanů. Musela ale začít u
toho, co důvěrně znala.
V

obou

románech

jsem

hledala

autobiografické

prvky,

které

důvě ryhodnost jejích výpovědí jen posilují. Našla jsem jich skutečně mnoho,
v Indianě se je dn á zejména o vylíčení nešťastného manželství, u je hož zrodu
chyběla láska a v němž mladá žena, plná snů a tužeb, jen strádá a je časem
dohnána až k zoufalým činům.

Svůj příběh tu tedy Sand vylíčila spíše

s nadsázkou, ten její nebyl tak pohnutý - ona nebyla k sňatku donucena, její
manžel nebyl starý a nebyl takový despo ta ja ko manžel Indianin, ale jádro
problémů obou manželství zů stává stejné - málo se před společným soužitím
znali, z čehož vyplývá jejich neporozumění, a rozhodnutí Geo rge Sand pro
manželství
společenská

nakonec
nutnost

také

nebylo

zcela

a

povinnosti.

svobodné,

Také
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přivedly ji

milenecký

vztah

k

němu

Indiány

je

inspirován vztahem Geo rge Sand k Aurélienu de Sěze, umělecké ztvárnění
jej ale opět poso uvá do jiné roviny.
Již ve Valentině dochází k výše zmíněnému rozšíření obzo rů autorky,
k tématu nešťastné lásky a vnuceného manželství zde přistupuje sociální
nerovnost milenců, kterou Geo rge Sand tak dobře znala z příběhu svých
rodičů. Byla si ale také vědoma, že málokdo takový sňatek prosadí, proto
nemohla svému románu dát šťa^ný konec, tak jak ho její rodiče dosáhli.
Román přesto

nerovným

sňatkem

končí,

i když se nejedná o ústřední

postavy. A uto rka se tak snaží vyjádřit svou naději a víru, že společenské
překážky budou nakonec překonány.
Za

důležité

také

považuji

srovnání

obou

titulních

hrdinek

s jejich

autorkou. Našla jsem mnoho společného nejen v jejich osudech, ale i povaze,
snech, naivitě, víře v lásku. N em ůže me zde samozřejmě hovořit o srovnání
Indiány a Valentiny s Geo rge Sand, ale s Aurore Dupinovou a baronkou
Dudevantovou.

Od

Aurore

se

Geo rge

dokázala

odp ou ta t

nejen

svým

pseudonymem, ale zejména názory a svobodou. S nadhedem se tak v obou
románech sama dívá zpětně na svůj vývoj, na své osamostatňování. Stejně
ja ko Indiana, dala Aurore nakonec přednost milenci před manželem. Velmi
přesvědčivě je ztvárněn Valentinin vnitřní boj mezi láskou na jedné straně a
konvencemi a vírou v B oha na straně druhé. Stejný boj musela svádět i
Aurore, láska a svoboda u ní zvítězily, zato Valentina se od předsudků, ve
kterých byla celý život vychovávána, oprostit nedokázala a její konec je
pr o to tragický, nedokázala si své štěstí vybojovat. Sand ale nechce Valentinu
krůtě odsoudit, poměrně realisticky proto vykresluje, v jakých poměrech její
hrdinka vyrůstala. Tyto podmínky, zejména vzdělání a společenský tlak, jsou
zcela odlišné od těch, které měla ona, Valentinino chování se tak zdá zcela
logické a pochopitelné, konečnou vinu nese společnost.

Oba romány se mi staly podkladem pro zkoumání ženské otázky v pojetí
G e org e Sand, hledala js em v nich jedn otlivá témata, názory a pasáže v textu,
které by tyto názory nejlépe vyjádřily, citace zde tedy hrají důležitou úlohu.
V některých případech také dobře posloužily předmluvy k Indiáne, které
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byly celkem tři, a au tobiografická díla Histoire de ma vie a Correspondance ,
prot ož e ne všechno je možné na základě obou románů vyčíst a pochopit.
Důležité js o u záměry autorky, ke kterým se ve svých autobiografických
dílech vyjádřila, někdy je i sama dokázala formulovat až s ods tup em Času.
Za klíčové téma těch to románů bývá považováno manželství. Když vyšla

Indiana, nevěnovala kritika to m u to problému ješt ě příliš pozornosti. Až
Valentina dodala zp ětně Indiáne ideový význam, pr oto ž e její téma přebírá a
dále rozvádí. George Sand pak byla velmi kritizovaná, že chce zrušit tuto
posv átno u

instituci,

že

přeje

volným

vztahům

a nemravnosti.

Pro

nic

po dob né ho jsem ale v obou románech důkaz nenašla. Sice zde popisuje samá
n e št a s tn á a nezdařená manželství, která lidem, tedy nejen ženám, ničí život.
To ale ještě neznamená, že by kritizovala existenci manželství, je si dobře
vědoma jeho významných funkcí, vadí jí ale jeho nezdravé základy: že se
berou lidé, kteří se nemilují, nebo dok once ani neznají, že mladé lidi do
sňatku

nutí

rodiče,

že

Domácnost je oblastí,

žena je

v domácnosti

v podřízeném

kde má zrovnoprávnění žen začít,

postavení.

což bude ku

prosp ěch u celé rodině.
Oba romány pojednávají o lásce, jejich heslem i heslem života George
Sand by mohlo být právo na lásku. Je to právo na svobodný výběr partnera a
na

šťastný

život

podle

svých

představ.

Po

dlouhém

boji

s vlastními

předsudky dospěla k názoru, že nevěra není hřích, když k ní dochází z lásky.
Také upoz orňu je na zcela rozdílné chápání nevěry muže a ženy. Uvědomuje
si, že i l á s k a j e nestálá, a tak prosazuje možnost rozvodu. Je to lepší, než aby
se manželé trápili.
důkazy,

Pro všechna tato témata najdeme v obou

románech

Sand se zde pouští i do tehdy skandálního tématu sexuality a

svatební noci, stěžuje si na ne dosta te čné a povrchní vzdělání žen, jejich
prozatímní

ne schopnost účasnit

se politického

dění a debat

o politice.

Překvapila mě mou dro st jejích názorů, které vidí daleko do budoucnosti.
Z dnešního pohledu js o u to myšlenky umírněné, a tak bych byla ráda, kdyby
má práce přispěla k tomu, aby se Ge or ge Sand zbavila nálepky radikální
feministky, která je mezi laiky hojně rozšířená.
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Její romány byly ve své době zatracov an é i vychvalované, její osobnost
obdivována

i zesměšňována.

Ať už

se tak

dělo

právem

či neprávem,

z dnešního pohledu se Geo rge Sand jeví ja ko rozumná žena s pokrokovými
názory, které nebyly nijak přemrštěné, spíše realistické. Po uz e předběhla
svou

dobu,

ale právě tako vé

osobnosti js ou zapotřebí,

aby společnost

procitla, dokázala se zbavit předsudků, pokročit k toleranci a svobodě. To se
George Sand podařilo a v tom tkví její nesmrtelnost.
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4. Résumé

Mon mémoire intitulé „Hlas ženy v prvních románech George S an d“

(„La voix de la femme dans les prem iers romans de George S an d“) est
consacré à 1 une des femmes écrivains les plus importantes non seulement
dans

1 histoire

de

la

littérature

française

mais

aussi

en

égard

aux

problématiques liées à la littérature féminine. George Sand est une femme de
lettre qui était admirée par de bien grandes personnalités, citons par exemple
Honoré de Balzac, Victor Hugo ou F M. Dostojevskij. Dans ses romans, elle
était très actuelle, elle

voulait influencer surtout ses contemporains au 19e

siècle, c est pourquoi son oeuvre a été plutôt oubliée au 2 0e siècle. Mais à la
charnière du 20

et du 2 1 e siècle, on peut voir une certaine résurrection de

1 intérêt à son égard, pour son oeuvre et sa vie. Cela est notamment dû à
1 édition de sa co rre spo nda nc e par Geo rges Lubin qui a montré aussi d' aut res
côtés de sa personnalité.

En 2004, on a célébré le bicentenaire de sa

naissance, le ministère de la Culture de France a profité de cette occasion
pour proclamer cette date ,,1'année de Geo rg e Sand“ .
Sa vie était toujours plus connue que ses romans parce qu'elle était une
femme extraordinaire

et exceptionnelle

à son époque.

Par sa vie, elle

conviendrait plutôt au 21 e siècle. Elle ne pouvait pas exercer le rôle de la
femme soumise dans la société, elle avait besoin d 'ê tr e active, de gagner sa
vie, de dire ouvertement son avis, d ' ê t r e libre. Par son mode de vie, elle
voulait

influencer

les

autres,

leur

mon trer

qu'ils

vivaient

dans

l'empris onn eme nt des prégugés et des conventions. Bien sûr, son mode de
vie a généré de nombreux scandais po ur ses contemporains: une femme
divorcée et volage qui change d amants; femme au co mportem ent „masculin“
qui s habille en homme, qui fume des cigares, elle était la bête noire de la
société conservatrice. Elle était critiquée, insultée et moquée, mais pourtant
elle n ' a pas cessé de vivre tou t à fait librement.
J ai choisi Geo rge Sand comme thème de mon mémoire parce que je
1 admire, j admire surtout son audace, son énergie, ses idées prophétiques
sur la position de la femme dans la société. Dans l'intro duc tion de mon
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mémoire, j 'e s s ai e de passer un revue les conditions dans lesquelles les
femmes de l' é p o q u e de Geo rge Sand devaient vivre, surtout en ce qui
concerne leur éducation et le mariage, de façon à souligner le caractère
exceptionnel de cette femme.
Ensuite, j ' a i voulu savoir où ce caractère exceptionel est né et qui l'a
influencé. Geo rge Sand, ou bien il faut dire Aurore Dupin, avait la chance de
bénéficier d une instruction riche, de pouvoir évoluer librement. Le prêtre
D eschartres lui a même enseigné 1 art de la discussion et de la polémique et
à dire son avis.

Puis c 'e s t

son mariage qui a beaucoup contribué au

développement de ses idées. Elle a épousé Casimir Du devant parce qu elle a
co nst at é qu une femme libre n ' a pas de droit dans la vie et n ' e s t pr oté gé e par
personne. Son mari lui était presque inconnu et après le mariage, elle a dû
faire le constat d une grande différence entre son mari et elle. Elle a
comme ncé à souffrir de la vanité de la vie de la femme mariée et elle s'est
aperçue que

sa position dans la société ne s'améliorait pas après le mariage.

Voilà pourquoi elle a essayé de vivre seule, elle voulait mettre en pratique
ses idées sur la vie.

Il

est bien sûr possible d écrire des pages innombrables sur son oeuvre,

c 'e s t pourq oui j ai choisi seulement deux romans pour mon travail. Il s'agit
des romans Indiana (1832) et Valentine (1832), les premiers romans qu elle
a écrits sous son pseudonyme. Le but de ces romans était au début seulement
de ga gner assez d argent pour vivre seule, indépendante. Sand n'avait pas
d autres ambitons,

elle était très

surprise par le succès de ses livres.

Aujourd hui, les romans de ses débuts ne sont plus assez connus, on lit
plutôt

des

romans

ch ampêtres

qu elle

a

écrits

plus

tard.

Dans

nos

bibliothèques, il est même impossible de tr ou ve r la tra duction d ' Indiana. Ces
livres ne sont certainement

pas parfaits, Sand les a écrits à la hâte, sans

expérience d écrivain, il y a be auc oup de passages ennuyants et le style
pathétique n est pas pro ch e de celui qu 'a p p r é c ie le lecteur d'aujourdhui. Je
tro uve pour tan t ces deux romans très impor tants surtout en ce qui concerne
les idées sur la condition féminine qu'ils contiennent. Ces deux romans
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lui q u 'a u moment où son mari est mort. Mais Benedict meurt aussi, tué par
un homme jaloux, Valentine le suit de malheur. Sand ne veut pas terminer
son roman si tragiquement c 'e s t pourq uoi il finit par le mariage d 'u n e riche
paysanne et d 'u n noble. Sand était aussi de l'origine noble mais elle était
tollérante et luttait contre les différences entre les classes sociales ce qu' on
peut voir dans ses romans sociaux.

J'ai

essayé

aussi

de

souligner

les

ressemblances

entre

Indiana

et

Valentine et Aurore (il faut vraiment parler d'A ur ore , George est déjà
quel qu 'u n d 'a utr e) , elle sont comme des soeurs spirituelles. Elles ont toutes
les trois souffert dans le mariage, elles devaient se soumettre au mari. Le
mari d ' A u r o r e n' était ni un tel tyran comme Delmare ni un escroc comme
Lansac, mais il avait fait beaucoup d ' e r re u r s et ne comprenait pas du tout sa
femme. Aurore menait au début

un combat intérieur, dévorée par le remord

comme Valentine, elle ne voulait pas tr om pe r son mari. Elle se soumettait
apparemment comme Indiana, mais une révolte mûrissait chez ces deux
femmes. Indiana et Aurore se sont décidées pour l'amour, elles ont brisé les
conventions. Valentine, quant à elle, avait hésité trop longtemps, elle n'était
pas prête à sacrifier sa vie à son amour, c 'e s t pourquoi cet amour n ' a pas pu
s'accomplir. Malgré les ressemblances, Sand s'est défendu d ' ê t r e Indiana ou
Valentine, elle a pré tendu vouloir créer une femme typique.

J'ai consacré le plus grand chapitre de mon mémoire aux passages de ces
romans qui montr ent les idées de l' au t eu r sur la question féminine. On en
tro uve beaucoup. En se servant de ses passages, je m ' o c c u p e du féminisme
de Geo rge

Sand, j ' a i voulu savoir si elle était vraiment une féministe

radicale, comme elle est souvent présentée, ou bien si son féminisme n'était
pas au contraire trop modéré car c 'e s t ce que lui ont reproché les féministes
de l' é p o q u e suivante.
Il

est évident qu elle lutte dans ces livres pour le droit à l'amour. D'a pr è s

elle, tou t le monde a le droit de chercher son bon heur et surtout de choisir
son amour lui-même, il faut obéir à la voix de son coeur. Sand ne peut pas

72

compre ndr e pourq uoi

1 infidélité de l'h omm e est tolérée, tandis qu' on

demande à la femme sa pureté et fidélité. C est une grande injustice.
Elle critique ici le manque d instruction de la femme, surtout par les
paroles

de

Valentine.

Elle

se

plaint

que

son

éducation

ne

soit

que

superficielle, qu elle ne sache rien de pratique. Elle sait seulement peintre,
chanter, amuser les hôtes. Valentine est une fille intelligente, elle a alors
peur de déchoir dans la société parce qu 'a pr ès , elle serait condamnée à
mourir de faim. Mais elle n a aucune possibilité de changer sa situation. Elle
ne s y connaît pas du tout dans des affaires des finances ce qui entraînera la
perte de ses biens au profit de son mari rusé. Les femmes qui n' o n t pas
d instruction,

pas

de

connaissances

générales

sont

très

facilement

manipulables.
Selon Sand, les femmes ne doivent pas s 'e ng a ge r pour le moment dans la
vie politique à cause de leur instruction insuffisante. Ainsi, elles ne doivent
pas encore exercer un métier parce que la société n'y est pas préparée, les
femmes

seraient

seulement

exploitées

au travail.

Cette

hypothèse

s'est

confirmée et c est un problème que l'on renc ontre encore aujourd'hui.
Le problème central de ces deux livres est le mariage, on y trouve un
grand nombre de mariages malheureux et seulement un mariage réussi.
Geo rge Sand était accusée à cause de cela d ' ê t r e immorale et de vouloir
abolir les institutions traditionnelles.

Sand était surprise de ce que les

critiques ont trouvé dans ses livres, c est pourquoi elle se défend dans la
préface de 1832 de ne pas avoir voulu créer un livre dangereux et choquant.
Elle a voulu seulement pré senter la femme telle quelle est, avec sa force,
avec ses faiblesses et avec les conditions dans lesquelles elle devait vivre.
Mais en 1842, elle a écrit une nouvelle préface où elle est beaucoup plus
audacieuse et défend ses idées. Elle se rend compte que dans ces romans est
né son féminisme qui n était alors qu intuitif, mais dont elle formulait petit à
petit les principes.
Veut-elle vraiment abolir le mariage? D après ce qu elle dit dans ses
oeuvres, c est une fausse accusation. Sand se rend compte de l'importance
du mariage pour 1 éducation des enfants et pour la société. Mais le mariage
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X.

doit être heureux pour pouvoir remplir ses fonctions. Il faut le transformer, il
est indispensable que les partenaires soient égaux en droits, que la femme ne
soit pas seulement soumise. Il faut se marier de l' am ou r pour que tout cela
fonctionne. Elle veut renouveler cette institution sainte qui est devenue
seulement un commerce, un devoir social où l' am ou r n ' a pas de place. Au
cas où le mariage n'serait pas heureux, elle veux donner à chaque homme le
droit de divorcer, ce qui est une demande vraiment courag eus e à son époque.
Elle n'avait pas peur de parler aussi de la sexualité, surtout de la nuit de
noces qui humilie vraiment la femme. Tout le monde sait ce que va vivre la
mariée pendant la nuit et plaisantent sur cela. Mais elle ne se doute de rien,
personne

ne

l'a

prépa rée

ou

instruite.

C 'e s t

une

scène

horrible

dans

Valentine où elle est proche de s'évanouir, mais sa mère veut que la nuit de
noces se réalise. Valentine a de la chance que Lansac s'intéresse à d' au tr es
choses q u ' à son corps.
Dans les deux romans,

Sand nous présente aussi la situation, dans

laquelle se tro uve une fille-mère q u ' o n n ' ac c ep te pas dans la société. La
soeur de Valentine a été chassée de la maison après avoir eu une relation
amoureuse. Elle devait gagner sa vie avec son enfant, toujo ur s seule et triste
sans aucun respect de la société. Dans Indiana, c 'e s t Noun, sa meilleure
amie, qui est enceinte et le père de son enfant ne veut pas l'épouser. Elle
préfère la noyade plutôt que 1 indignité de la vie de la fille-mère.

Tous

ces

problèmes

sont

présentés

d 'u n e

manière

très

ouverte

et

suggestive dans les romans de Geo rge Sand. Elle était admirée pour son art
de l'analyse des sentiments et des motifs humains. Pou r le lecteur de notre
époque, son style est trop pa thétique et un peu exagéré dans son expressivité,
mais la base des événements reste compréhensible et actuelle j u s q u ' à nos
jours.

D'après

ce

que

j' a i

lu

dans

ses

romans

et

ses

oeuvres

autobiographiques, je pense qu elle ne mérite pas d ' ê tr e nommée féministe
dans le sens pé jo ratif du terme. Elle est féministe, on ne peut pas le nier,
parce qu elle a lutté pour l' amélioration des conditions de vie pour la femme
et pour l égalité de droit entre les deux sexes, mais ses revendications ne
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sont pas exagérées. Au contraire, son féminisme était modéré. C 'e s t qu elle
était une femme intelligente et clairvoyante, il lui était clair que l'on aurait
besoin de siècles pour atteindre tou s les objectifs. Elle a voulu surtout ouvrir
les yeux aux femmes. Elle avait à sa disposition deux moyens pour lutter sa plume, avec laquelle elle a écrit une centaine de livres et de milliers de
lettres, et sa vie qui était le meilleur exemple pour tout le monde. Elle a
prouvé q u ' u n e femme est capable de mener aussi une vie libre, qu elle peut
être égale aux hommes, qu elle est intelligente et qu elle a du talent, elle a
besoin seulement d 'o cc a si on pour le prouver. Il serait vraiment dommage ne
retenir d'elle que ses amants célébrés ou bien les romans qui idéalisent la vie
champêtre.
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