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Eu não sou o rouxinol, mas a toutinegra de grito 

ácido (1ue se esconde no fundo do bosque para ser ouvida 
apenas por ela mesma. 

Gustave Flaubert 

O convívio cotn a Literatura, levando à composição da biblio
teca pessoal de cada leitor, suscita igualmente a criação de uma carto
grafia sentimental, onde se inscrevem os lugares identificadores dos 
autores amados, quer do ponto de vista biográfico, quer do ponto de 
vista de suas geografias itnaginárias. Essa cartografia sentimental, a exem
plo d a  própria Literatura, age de fortn a  trans gressora, 
superdimensionando pontos às vezes até inexistentes nos mapas 
geopoliticos. Esses pontos, entrevistos de forma precária, pelos olhos 
de alguns i sofrem uma metamorfose ao olhar do leitor que os identifi
ca como lugares de culto. 

Para muitos atnantes da literatura, um desses lugares é Croisset 
(Normandia, França) que, no primeiro caso, pode ser um lugarzinho 
acanhado, próximo a Ruão, enquanto no segundo transforma-se em 
um território sagrado, onde foi construído um monumento artístico: a 
obra de Gustave Flaubert (Ruão, 1821 - Croisset, 1880). A significação 
de Croisset, na semântica flaubertiana, é na realidade dupla, pois res
ponde a um só tetnpo à habitação do escritor, pelo tnenos a partir de 
1846, e ainda a utna representação de sua postura estética: a escolha de 
un1 viver al11eado do n1undo, ctn favor das exigências do trabalho de 
criação artística. Etn utna de suas autodcfinições n1ais conhecidas, pro-
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1 "Eu sou utn hotnetn-pena. Sinto através dela, etn reJa-c ama o autor: 
ção a ela e muito mais que ela." 1 • " . 

Jean d'Ormesson, de sua parte, retrata-o assJm: Era um gJga�-

te. o talhe alto, 0 corpo n1aciço, o olhar claro, Gustave Flaubert, nasci

do no mestno ano que Charles Baudelaire, no hotel-Dieu de Ruão, onde 

seu pai era cirurgião-chefe, é o Viking de nossa literatura." 2 

Os vikings eram os chamados "hotnens do Norte", guerreiros, 

navegadores e mercadores que, entre os séculos XI e XIII, vieram da 

Escandinávia e realizaram expedições a diversas regiões do continente eu

ropeu, chegando até a Islândia e a Groenlândia. Os vikings são também 

conhecidos como normandos ou varegos. Além da correlação racial, uma 
outra analogia poderia ser estabelecida entre o escritor e esses guerreiros, 
no tocante ao espírito indômito: a ousadia de Flaubert leva-o à criação do 
ron1ance moderno, o que freqüentemente tem sido apontado pela crítica. 

De que peças então se compõe o monumento artístico por ele 
erguido? Madame Bovary (1857), Salambô, (1862) Educação sentimental, 
(1869), A.r Tentações de .. S'anto Antão (1874), Três Contos (1877), e ainda 
Bouvard e Péc11chet, que tetn cotno suplemento o Dicionán:o das idéias feitas, 
texto inacabado, de publicação póstuma. Podetnos af1rmar ser essa a 
produção madura do autor, por ele consolidada, nesse lugar, isolado 
das gentes, mas não devemos esquecer que alguns de seus livros têm 
sua raiz longínqua em sua primeira juventude e muitos nem chegaram 
efetivamente a brotar. 

Seu prüneiro rotnance, Madame Bovary: costun;e.r da proJJÍncia, apareceu, 
iniciahnente, em 1856 na Revue de Paris, dirigida por Ivfaxime du. Camp, 
sendo publicado, em 1857, em forn1ato de livro, pela Editora de 1fichel 
Lévy. Das obras de Flaubert, essa é, indubitavehnente, a de tnais efetiva 
fixação no imaginário dos leito�es, sendo o seu enredo reaproveitado em 
várias narrações, inclusive cinematográficas. 3 Ainda na época do apareci-

1 

2 

3 

140 

Carta a Louisc Colet de () 1 /()2/1 °52 I . F�LAUBERT (' c I . � ' o . n. � 
, JUStave. .arta.r r.'\WJlfuarc.r. 

Organtzaçao de Duda i'vfachado. Traduç�o de Carlos Eduardo Lima i'vbchado. Rio d� Janeiro: In1ago, 1993. p. 62. 
D'0

21
R3MESS()N, Jean. Une autn: bi.rtoirc de la littéral11re .françaúr. Paris: NtL Éditions. 1 qq�. 

p. . . 
Recorde-se a respeito dentre t t 1 · 

· 
' 

< < 
, an os, o rornancc < c Agusttna Bcssa-Luís, l/a/e /.tbrnao, (1 J J 1) calcado na história de FI,. b . • b - · · ) 

. . 

� nU crt c que rcce eu vc.rsao ctnen1atobrraficn de \bnue 
de ()hvctra, cm 1993. 



• • 

n1ento do ron1ance, houve un1a espécie de etnulação entre as jovens da 
Norn1andia n1tÜtas delas apresentando-se como pretensas inspiradoras 
da personagen1. Do anedotário do livro consta tatnbém a fúria moralista 
do pároco de Ruão, proibindo tern1inante1nente a leitura a seus fiéis, o que 
era considerado por Flaubert como o mais saboroso dos elogios, na me
dida en1 que denotava o vivo interesse despertado por seu texto. 

A idéia do tetna, o adultério da camponesinha normanda, não foi 
do escritor c sin1 tuna sugestão de Maxime du Camp e de Louis Bouilhet, 
os t]uais, depois de ouvir, por dever de amizade, a primeira versão de As 
Tentarõe.r dl? Santo rlntâo, pronunciaratn o seguinte veredicto: texto exagera
do, recl1eado de itnagens extravagantes; sugestão: queima do livro e procu
ra de assu11to mais ligado ao cotidiano, com maior possibilidade, portanto, 
de atrair leitores. A opinião foi sintetizada neste conselho: "deixar a tnusa a 
pão seco para curá-la do lirismo".4 Podemos imaginar o abatimento do 
escritor, se soubertnos do que antes dissera aos dois amigos: "Se vocês 
não derem gritos de entusiasmo, é porque nada é capaz de emocioná-los!" 
5 ()s itnplacáveis "críticos" mostraram-se irredutíveis, no entanto, sugerin
do-lhe escrever acerca de um antigo aluno do Doutor Flaubert, pai do 
escritor. 1\ história desse aluno passara a integrar a crônica nortnanda da 
época. Tratava-se do caso Eugene Delamare, funcionário da saúde pública 
da região, cuja segunda mulher, desesperada pelo acúmulo de dívidas de
correntes de traições conjugais, suicidara-se, por ingestão de arsênico, em 
1848, aos 27 anos de idade, deixando uma filha pequena: Alice-Delphine. 

Passado o impacto inicial, foi intensa a vibração de Flaubert com 
o parecer dos amigos. Logo em seguida, embarca, juntamente 
com Maxime du Camp, para o Oriente, nun1a viagem que se 
estenderia de novetnbro de 1849 até junho de 1851. Do roteiro 
constavam o Egito, a Turquia e a Grécia, dentre outros lugares. 
Etn utn hotel do Cairo, Flaubert toma conhecitnento da exis
tência de um certo M. Bouvaret e, cheio de entusiasmo infantil, 
exclama, diante da segunda catarata do rio Nilo: "Encontrei! 
Eureka! Eureka! Eu a chamarei madame Bovary!" 6 

4 AN(�UETIL, (,il les. "1H57 't\fadatnc Bovary"'. ln: L.JONom,t!Ob.rrn•altmr. 26JUILLET-1er 
,. 

AOUT, 2001. p. 54. 
5 AN<�UETIL, Gill es. <Jp. c Loc. Cit. 
6 AN,QUETJL, c;ill cs. <)p. c Loc. Cit. 
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A redação do livro tem início no dia �ezenovc de setembro de 

1851 e somente terminará em trinta de abnl de 1 856. Durante esse 

período, Flaubert assim expressou seu estado de â�imo: "Ao escrever 

li , 0 eu sou como utn hotnem que tocasse 1)1ano com bolas de esse 'r , . 

chumbo sobre cada falange." 7 A prática da leitura é uma das questões 

cruciais da tratna rotnanesca. Ao longo da narração, fica evidente para 

0 leitor que 0 envenenamento inicial da personagem fora obra dos ro-
. . . ,., . . ; 

mances românticos, com que excttava sua tmagtnaçao tmpresstonavel, 

entre as austeras paredes do convento de freiras para onde fora levada 

a fim de esmerar sua educação: 

Teria desejado viver em algum velho solar como aquelas 
castelãs de longos corpetes que, sob o trifólio das ogivas, 
passavam seus dias com o cotovelo apoiado na pedra e o 
queixo na mão a olhar um cavaleiro de pluma branca, vin
do do fundo dos campos galopando um cavalo negro.8 

A exacerbação do inconformismo de Emma Rouault com uma 
vida acanhada vai culminar cotn a experiência do casamento e encontra 
personificação na figura bisonha do marido. Charles Bovary tem sua 
personalidade prefigurada pelo narrador, a partir de sua aparência ridí
cula no tempo de colégio. A introdução do novato Charbovan· no ambien
te escolar tornou-se uma cena clássica, de teor irânico, da literatura 
francesa, materializada do ponto de vista discursivo pela descrição do 

boné, que a criança portava: 

7 

8 

142 

Era utna daquelas peças compósitas, onde se encontram ele
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pobres coisas, enfim, cuja feiúra muda tetn profundidades 
de expressão cotno o rosto de um itnbecil. 9 
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bmm::t Bovary, após uma série de traições finda por suicidar
se, con1o un1a tnaneira inclusive de não se entregar ao gue ela julgava 
un1a existencia n1edíocre, ao lado do sensaborão Charles. 

O autor de lvfculatJJe Bo!)(IIY será alvo de um processo por atenta
do à n1oral e ultraje aos bons costutnes. Na peça acusatória que elabo
rou contra o ron1ancista, o pron1otor Pinard afirtnava: "Digo, senhores, 
que os detalhes lascivos não podetn ser acobertados pr utna conclusão 
tnoral, caso contrário poder-se-iam contar todas as orgias imagináveis, 
descrever todas as torpezas de utna mulher pública, fazendo-a morrer 

sobre utna tniserável catna de hospital." 10 Muitas vozes de peso levan
taran1-se contra os argumentos da acusação, bastando lembrar os no
tnes de Baudelaire (tatnbétn ele às voltas com a Justiça, por conta de As 
Flores do JJJa�, George Sand e Sainte-Beuve. Ao final, prevaleceu a tese 
da defesa, empreendida pelo advogado M. Sénard. 

Flaubert, o "ermitão de Croisset", deixou seu refúgio em muitas 
ocasiões para ver o tnundo lá fora (recorde-se aqui a viagem ao Egito) 
e, de volta, deu contornos bem particulares a essas visões através de 

• 
sua escrtta. 

Seu segundo livro, Salambô: uma ressurreição da cidade de Cartago, 
teve como título provisório Cartago. Editado em 1862, foi fruto de uma 

, 

visita do autor à Africa, particularmente à Tunísia, entre abril e junho 
de 1858. Tatnbém as incursões no mundo dos livros deixaram fundas 
marcas na produção do escritor, na medida em que o Flaubert-leitor 
dificilmente se extenuava nessa viagem, cujo roteiro compreendia tanto 
narrações ficcionais quanto históricas. Em Salambô, por exemplo, per
cebe-se a contribuição de Jules Michelet, através de sua Histón'a Ron;a
na, especificatnente no que toca ao capítulo N, que trata de episódio 
relatado por Políbio: uma revolta de mercenários bárbaros contra 
Cartago. Além de recorrer aos próprios historiadores da Antiguidade, 
como Plutarco, Xenofonte e Plínio, valeu-se o ficcionista de tratados de 
Fisiologia, à procura de observações médicas sobre as pessoas que 
morrem de fome, caso dos mercenários por ele descritos. 

O rotnance relata utn episódio das Guerras Púnicas, entre Rotna 

10 "O TvllNISTJ�RIO PÚBLICO contr a Gustavc Flaubcr t. Requisitór io do Sr . Advogado 
Imperial Sr . Erncst Pinnrd. ln: FLAUBERT, (;usmvc. ,\[admJJe Bm't11)'.' Co.rft1me.r de prozrinria. 
Trnduç�o de Fúi\'Ía Jvf. L. ivlorctto. Silo Paul o: Nova Alexandria, 1993. p. 382. 

143 



e Cartago, no terceiro século a.C. Salambô, �lha d� Hamíl
_
c�r, general 

cartaginês, é a vítima sacrificial, que salvara sua c1�iaJe sJtJada pelos 

1nercenários revoltados. Assitn, ela, como sacerdotisa da deusa Lua, 

deve reaver 0 véu sagrado da divindade, das mãos de Matô, o chefe dos 

1nercenários. Salambô logra seu intento, entregando-se ao injmigo, mas 

sucumbe a seus encantos. Quando Cartago triunfa, ela tnorre de hor-

ror, ao ver Matô preso e torturado. 
Essa obra é uma das mais controversas de Flaubert. Uma facção 

da crítica aponta-lhe muitas falhas, como a crueza de algumas cenas, o 
exotismo do tetna e utna secura no tratamento psicológico das persona
gens. Entretanto, para outros é a obra em que o escritor explora à per
feição o seu laboratório de escrita. 

Tratando de Salambô, afirmou Lanson que Flaubert 

tentou compreender, ver e fazer ver como tinham podido viver 
os cartagineses, assim como havia mostrado os normandos. Ten
tou determinar sua visão por uma sólida e vasta erudição; dirigir 
e limitar sua imaginação por tudo que pudesse contribuir para 
fortnar o conhecitnento exato da vida cartaginesa. ( ... ) Apesar 
disso, pretendeu fazer obra não de arqueólogo, mas de artista. 11 

Em 1869, Flaubert publica Educação sentimental, livro sobre o qual 
Maupassant dá o seguinte depoimento: 

Ele dizia, às vezes, que poderia ter chamado esse li\rro "os Fru
tos secos", para melhor fazer compreender sua intenção. Cada 
homem ao lê-lo, pergunta-se com inquietação se não é uma das 

• tristes personagens desse romance melancólico, tantas são as • . / . coisas pessoais, Intimas e dolorosas que se encontram em cada 
uma delas. 12 

Essa obra re�resenta a concretização de várias experiências de 
seus anos de aprendtzado na arte da escrita. Seria o caso de se falar en1 

1 1  LANS�N, Gustavc. Hi.rtoire de la litléraiHrcfrrmraúe. Paris: Hachcttc, 1922. p. 1077. 12 tv1A UI ASSANT, Guy de Guslm•e Fh 11!. 1 T 1 � 1 B 
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Ale11Jâria.r de 11n1 lo11co, de 1838, un1a autobiografia rotnanceada, etn No
t1en;bro, ron1ance de '1842, e ainda na primeira versão da Ed11cação, com
posta entre 1843-1845. O conhccin1ento da gênese dessa série de nar
rativas den1anda un1a viagen1 ao passado do escritor. É na juventude de 
Flaubert (}Ue se deve buscar un1 evento fundador na construção de sua 
n1itologia pessoal: o encontro, etn Trouville, no ano de 1836, com Elisa 
Schlésinger. O episódio é assitn descrito por Sérgio Medeiros: 

Quando conheceu Elisa, Flaubert tinha quinze anos e estava 
passando férias na praia. Elisa, bela e graciosa, já era casada, e, 
na ocasião, an1amentava uma criança de colo. A visão do seio da 
jovetn tnãe de 26 anos é lembrada em Novembro. Aparentemente, 
Elisa não se deu. conta de que despertara uma grande paixão 
naquele adolescente de porte atlético a quem ela tratava com 
gentileza, setn segundas intenções. Anos depois eles se reencon
trariatn em Paris, tnas jamais chegou a haver algo entre ambos. 
Elisa era um ideal e nunca foi tocado. 13 

Quetn era Elisa Schlésinger? Melhor ainda, trazendo a questão 
para o domínio literário: em quem ela se transformará? Trata-se da espo
sa de 11aurice Schlésinger, importante figura do mundo musical parisiense. 
Elisa Schlésinger, por sua vez, será retratada em Madame Arnoux, o amor 
impossível de Frédéric, em Educação Jentintental. 

Frédéric Moreau, recém-formado em Direito, encontra, na cober
ta de utn barco, utna mulher: Madame Arnoux, esposa de um negociante 
de guadros parisiense. Quando volta à capital para exercer a profissão, 
revê a jovetn tnulher. O meio etn que ela vive é de pessoas ambiciosas e 
sonhadoras, e é nesse espaço que ele se inicia nas práticas sociais, de onde 
colherá apenas amargura e decepção. Madame Arnoux permanecerá ina
cessível para Frédéric, tanto quanto seus anseios de glória. Depois de 
anos sem vê-la, certa noite ela lhe surge a fim de lhe fazer uma derradeira 
visita. É então gue lhe entrega uma mecha de cabelos brancos. 

13 "t\1El)EJROS, Sérgio. "Flaubcrt c a n1ortc do narrador
. 

subj�tivo''. In: l:LAU�l:R!· 

Gustavc. f\Ton11Jbn1 seguido t!e Treze far/a.í dt1 Oritmle tJ Lom.r 13omlhct. Trnduçno de Scrgto 
�lcdciros. São Paulo: llun1Íilut as, 2000. p. 14. 
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Essa obra pode ser lida com? um ro1�a
.
ncc de f?rmação, cate-

. 1 de que 0 r Ano r de ahrendtzagefll de U7z/helllJ M ezster, de Goethe gorta textua 
· . 

· r , . 
, 

. t 0 protóttpo Vale tatnbem cotno u1n docutnento nue represen arn · 
. J 

reconstitui a atmosfera parisiense entre 1840 e 1851, particularmente 0 
. , . 

cenário das jornadas revoluctonartas. 

Mas a ambição do autor suplanta os sucessos ou desenganos do 

personagem. Através de uma ap�rada técnica narrativa, Flaubert con

segue a um só tempo circunstanciar o mundo tumultu
.
ad? �a cena po

lítica e ideológica do período, enquanto transfortna a historta do perso
nagem no registro de utn evento existencial de caráter universal: a pas
sagem da adolescência à idade adulta. Para Jean d'Ormesson, esse livro 
é "ao mesmo tempo o tnais clássico e o mais moderno dos romances 
de formação". 14 

A versão final de A.r Tentaçõe.r de .S'anto Antão, um de seus livros de 
tnais demorado preparo, é de 187 4. Nele o autor efetua uma transposi
ção do terna do terreno religioso para o campo literário. Mais ainda: o 
escritor dá uma inflexão artística ao tema que já se tinha instalado na 
tradição popular. 

A esse propósito, relata Jeanne Bem que "Por volta de 1825, o 
menino Gustave Flaubert aplaudia o santo e seu porco na feira Saint-

, 

Romain, em Rouen." 15 E, assim, a partir das pequenas promenades da 
infância, que a figura do eremita cristão adentra o imaginário do futuro 
escritor. Sobre Antão, sabe-se que viveu no Egito, isolado do mundo, 
desde os vinte anos, procurando uma comunhão com Deus. O santo, 
contudo, não viverá só, pois a figura do Diabo insinua-se de todas as 
formas em seu retiro, tornando seu auto-exílio uma luta titânica contra 
o fascínio das imagens que buscam desviá-lo de sua ascese. 

Em viagem a Gênova, em 1845, Flaubert conhece utna repre
sentação pictórica do drama do penitente, no quadro A Tentaçtio de San
to Antão, de Pieter Bruegel, dito o velho (Breda, 1525/30 - Bruxelas, 
1569), sobre o que dá o seguinte depoimento: 

• 
14 D�)RMESSC)N, Jean. ()p. cit. p. 220. 15 B�-_�f, _Jc�n

.
nc. "A tentação de Santo Antônio". ln: BRUNEL. Pierre . (Org.) n:.71)1uín'o rle 
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Este C]undro parece de início confuso, depois torna-se estranho 
para a n1aioria das pessoas, côtnico para alguns, qualquer coisa a • 
n1a1s })ara outros; no n1.eu caso, ele apagou toda a galeria onde se 
encontra, já não n1e len1bro tnais do resto.16 

As Tentações de Sa11/o /-lu trio, livro por que Paul Valéry confessava 
"ter un1 fraco'', 17 é tuna das obras em que Flaubert tnais exercita sua 
proverbial disciplina. A versão final da história, como já foi assinalado, 
é de 187 4, tnas n1uitos escritos anteriores inclusive de sua J·uventude ' ' 

são, na realidade, esboços desse texto por ele identificado como a obra 
de toda a sua vida. Nesse sentido pode-se falar dentre outros em Via-' ' 

geJJJ ao iliferno (1835) St11ah� velho mistério (1839), também na primeira 
versão do livro cotn o título definitivo, em 1849, e ainda na segunda 
versão, de 1856, que teve alguns fragmentos estampados em L�rtiste. 
O deslocatnento espacial de Flaubert, da França para a Itália, dá ensejo, 
como tal, a utna reconfiguração semiótica do tema que, nascido nos 
can1pos cênico e visual, se encaminha, pela primeira vez, para o âmbito 

, 

literário. E interessante acrescentar, tatnbétn, que a idéia do afastamen-
to invade a própria cena romanesca, na medida em que a obra resulta, 
de fato, no entrecruzamento de gêneros literários variados, tais como o 
narrativo, o lírico e o teatral. 18 

No campo das narrativas breves, deixou Flaubert os Três 
Contos: "A Lenda de São Julião, o Hospitaleiro"; "Um Coração sim
ples" e "Heródias"; somente nos deteremos no segundo deles, aquele 
etn que o escritor vai retornar à paisagem normanda, 19 reportando a 
existência banal da criada Félicité, assim resumida pelo autor, a uma sua 
correspondente, Mme. Roger des Genettes: 

1 ó i\pud BEivf, Jcannc. Op. Cit. p. 862. 
17 VALÉRY, Paul. "A Tent ação de (São) Flaubert''. ln: FLAUBERT, Gustavc. As Tentações de 

Ja11lo /111/ào. Tradução de I .uís de J .itna . São Paulo: Ilunúnuras, 2004. p. 7. 

18 No caso da presença do gênero tea tral, deve-se recordar que c�11
. 

J,�,a/;: aparece o 

subtí tulo r·clbtJ mi.rtério, sendo o mistério, como se �abe, uma retntru�cencta do tea tro 

religioso rncdicval, 0 qual con1 suas dilatadas encenações enchia as praças da �roca con1 

ocorrêncins relacionadas n J)cus, aos santos c ao Diabo. 

19 A feitura de "Urn Coração sirnp les, fo i precedida de tuna viagen1 do autor pela 

Noran�ndia, notadarncntc a Potlt l'Evêquc c a Honflcur. De l� trouxe consigo urn 

papagaio ctnpalhado que passou a conviver con1 os outr�s obJctos de sua n1cs� de 

trabalho , 0 (lLJe dá conta da jn1prcssão de n.:alidadc t1ue de qucna n-nnsportar pat"a a escntura. 
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A História de um Coração Simples é sitnplestnente a narrativa de 

uma vida obscura, 0 de uma pobre moça do catnpo, devota mas 

tnística, devotada setn exaltação e terna como utn pão fresco. 

Ela ama sucessivatnente um homem, os filhos de sua patroa, um 

sobrinho, um velho de quem cuida, depois seu papagaio; c1uando 

0 papagaio morre, ela manda empalhá-lo e, na hora de sua morte, 

E 
, . s 20 

confunde o papagaio com o sp1r1to anto. 

Em seu conjunto de ensaios, Em louvor de anti-heróis, ao analisar o 
conto em foco, Victor Brotnbert adverte para a coexistência da singele
za nos traços psicológicos da personagem e a complexidade dos meca
nismos de composição textual utilizada por seu criador: 

'Um Coração Simples', tão diferente no tom, dos romances de 
Flaubert que projetam os sonhos infinitos de Enuna Bovary ou 
Frédéric Moreau, parece em vez disso, render homenagens às virtu
des da disciplina, do traballio aturado e do desprendimento personi
ficadas na ingênua e rústica criada Félicité. Mas a sitnplicidade da 
protagonista de modo nenhum influencia as estratégias narrativas, 
que permanecem complicadas e ambivalentes do prinápio ao fim. 21 

Como se sabe, o tom delicado desse conto é resultante de 
uma obser vação de George Sand acerca da c o rrosiva ironia 
flaubertiana. Fiel a seu propósito de incentivar a comunhão entre os 
seres, como prescrevia a estética romântica, George Sand aconselha 
o amigo a "fazer uso literário das emoções íntimas de seu próprio 
passado, tnergulhar nas preciosas memórias artnazenadas etn seu 
coração". 22 

Com profundo desânimo Flaubert acrescentaria depois, for
necendo ao leitor utna pista da motivação do ato criador: " Comecei 
Um Coração Simples para ela exclusivamente, e só para lhe dar prazer. 

20 FLAUBERT Gustavc Cartas e'Xe ���l O · - 1 D , l .., , . 
· · "'r ttrcs. r�antzaçao <. c uda ·�vlachado. Tratluçao (c 

Carlos bduardo Ltma Machado. Rio de Janeiro: Jn1a�o, 1993. p. 248. 
21 BRC)t\fi3ERT Victor Em lottJior de { 1 ••• F'· · •· 

' • ..J an 1-tJcmt.r: t,g11ra.r c le11uU da moderna /Jtcrnlllra c!lnlfltllJ. 
18 �0-1980.T�adução de José Laurcnio de Melo. São Paulo: 1\ tcliê Editorial. 20tH. p. 71. 

22 Apud Op. Ctt. p. 76 - 77. 
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Ela n1orreu quando eu estav� no tneio do tneu trabalho. Isto é o que 
acontece con1 todos os nossos sonhos.''23 

O ponto de partida para a escrita de Bou7Jard e ])éc11chet é a novela 
de Barthélen1y Maurice: L!.r DeJtx Grejjiers (C)s dois escrivães), cuja tra
n1a pode ser assin1 resumida: aposentados, os escrivães passam a morar 
no catnpo, onde, depois de experilnentar à saciedade preencher o tem
po cotn atividades típicas da vida rústica, entediatn-se e lançam-se ao 
trabalho de copistas. Com argumento semelhante, o texto de Flaubert 
apresenta-se, entretanto, cotno de difícil classificação, situando na con
fluência da narrativa filosófico-satírica a aventura aparentemente banal 
dos dois copistas, gt1e dão nome ao texto. 

Nesse livro, portanto, o autor dá uma última demonstração de 

que, para ele, escrever é problematizar os processos que geram o dis
curso artístico, tarefa que se revela singular a cada nova experiência de 
invenção de tnundos cuja argamassa é a palavra. 

Da biografia sentitnental que Maupassant escreveu de Flaubert, 
podem ser destacadas duas passagens que valem como uma súmula da 
poética do escritor. Atnbas se relacionam à reclusão em Croisset, o que 
equivale à doação ilitnitada ao ofício de escrever. Maupassant informa 
que Flaubert preferia trabalhar "no silêncio calmo da noite, no recolhi
tnento do grande aposento tranqüilo, apenas iluminado por duas lâm
padas cobertas por utn quebra-luz verde. Os tnarinheiros, sobre o rio, 
serviam-se das janelas do '.Senhor Gu.rtave' como de um farol".24 

1\ segunda delas cria uma equação reveladora da vida mestna de 
Flaubert, ao introduzir um sinal de igualdade entre paixão e Literatura: 
"Um dia, enfim, tombou fuln1inado, ao pé de sua mesa de trabalho, 
tnorto por ela, a Literatura, tnorto como todos os grandes apaixonados 

. - d " 25 gue sua patxao setnpre evora . · 

23 Apud Op.cit. p. 77. 
24 MAUPASSANT, Guy de. Op. cit. p. 80. 
25 MAUPASSANT, Guy de. Op. cit. p. R9. 
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