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Grundlag for et indlæg på Joyceselskabets møde den 11. november 2021 på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus.

Flauberts La Tentation de Saint-Antoine, herefter Antonios, havde en længere tilblivelseshistorie. Den begyndte i 1845 da Flaubert faldt i staver over billedet Tentazioni di sant'Antonio i Palazzo Spinola i Genua. Billedet var dengang
tilskrevet Pieter Brueghel d.y, ”Helvedes-Brueghel” (1564/1565-1636). Nu anses det for at være malet af den mindre kendte flamske maler Jan Verbeeck.
Flaubert beskrev sin oplevelse af billedet i Voyages en Italie, 1845, og i et brev

til vennen Alfred le Poittevin2. I Flauberts møde med dette billede ligger et af
modernismens begyndelsespunkter.
Den hellige Antonios blev biograferet af en samtidig, nemlig af Athanasios
(ca. 295-373) - også kaldet Sankt Athanasios og Athanasios den Store - en kirkelærer og hensynsløs kirkepolitiker, fem gange forvist og fem gange vendt tilbage til bispesædet i Alexandria (bisp 328-373), og ligesom Antonios en klar
tilhænger af den nikænske opfattelse af den treenige Gud. Muligt dog at Athanasios lod biografien skrive, og at han ikke selv gjorde det. Hagiografien fortæller om Antonios’ forskellige opholdssteder, at han blev fristet af djævelen, og at
han vandt over fristelserne med møje. Den fortæller også at han støttede op i
kampen mod Arius’ kætterier.
Antonios’ fristelse var et yndet motiv for malere i middelalder og senere,
af indlysende grunde, fx Grünewald, Zurbarán, Cezanne, Odilon Redon, der illustrerede en udgave af Antonios, Dali, Max Ernst.
Flaubert skrev den første version af La Tentation du Saint’Antoine fra 24.
maj 1848 kl. 15.15 til 12. september 1849 15.20.
Version I, 1849, blev læst højt for to venner, Louis Bouilhet og Maxime Du
Camp. Efter den lange læsning over et par aftener erklærede Bouilhet at man
burde smide den i ilden og ikke tale mere om den.
Version II, 1856: Efter afslutningen af Madame Bovary som gjorde Flaubert berømt og berygtet, blev omarbejdede afsnit af Antonios bragt i det litterære magasin, L’Artiste, uden at det gav større opmærksomhed.
Version III, 1874: Flaubert genoptog arbejdet med Antonios i 1869 og afsluttede det i 1873 med en afbrydelsen pga. krigen med Tyskland.
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, 13. maj 1845, se Dictionaire Flaubert s. 667

En af forudsætningerne for Antonios er Faust som Flaubert beundrede. Bogen havde en status i det 19. årh. som Ulysses i det 20.
Ud over at Faust er et læsedrama som Antonios, kan man pege på at Walpurgisnætterne, navnlig Den klassiske Walpurgisnacht, Faust II, 2. akt, ligner
Antonios ved at være befolket af en lang række mytiske figurer og imaginære
væsener.
Oprindelsen til de imaginære væsener hos Flaubert er ikke Goethe, men
antikke forfattere, herunder Herodot, Plinius d. æ., Filostratos, for ikke at tale
om en del senere skrifter, fx Brunetto Latinis Le Livre du Tresor og de middelalderlige ”bestiarier”.
Om de imaginære væsener kan i øvrigt henvises til Jorge Luis Borges i
samarbejde m. Norman Thomas di Giovanni, The Book of Imaginary Beings,
2002, der flere steder henviser til Flauberts omtale af disse væsener.
Den Helena som Goethes Faust søger, er den klassiske, homeriske; hos
Flaubert er den fra Apostlenes Gerninger kendte Simon fra Gittoï ledsaget af en
Helena der udgiver sig for den homeriske Helena (foruden en del andet). Simon
fra Gittoï antog ifl. kilder navnet Faustus (”lykkelig”, ”velsignet”, ”heldbringende”) på et senere tidspunkt (efter forsøget hos Peter på ”simoni”).
Forfatterrollen
Flaubert var udtrykkeligt ikke moralist eller meningsdanner; se brev til George
Sand fra 1867: ”Jeg mener tilmed at en forfatter ikke har nogen ret til at udtale
sin mening på nogen måde. Har Gud nogensinde udtalt sin mening? Derfor er
der så meget jeg ikke får sagt - ting jeg har lyst til at råbe ud fra tagene, men
som jeg lader blive hos mig selv”.
Implicit, i teksten, viser han klart hvor hans sym- og navnlig antipatier
med hensyn til religion, borgerlighed, litteratur og historie ligger, ikke mindst i
Antonios, men i høj grad også i Madame Bovary, L’Education Sentimentale og i
særdeleshed i Bouvard og Pécuchet.
Til Louis Bouilhet skrev han i 1850 at han i 10 år havde hævdet doktrinen
om ”l’Art pour l’Art contre un utilitaire”. En del år senere skrev han at kunsten

ikke burde være et stykke legetøj, selv om han var hårdnakket tilhænger af læren om kunst for kunstens skyld, men tilføjer så at det er læren (la doctrine) ”comprise à ma manière (bien entendu)”.
Modtagelsen af Antonios (1876) var ikke gunstig, tværtimod. Nedrakningen
var generel, og det gjorde Flaubert noget nedtrykt. Ernest Renan3 fortæller i et
brev til prinsesse Julie4 at Flaubert havde drømt om en succes som Madame
Bovarys, men Renan mente nu at han nok burde have forbeholdt værket for en
mindre kreds af lærde som var i stand til at værdsætte det. Renan fortsætter ”C’est malsain, souvent mauvais, mais souvent aussi plein d’un etonnant
sentiment historique et d’une haute poesie. Mais le lecteur bourgeois est bien
excusable de ne pas s’y interesser”.
Brandes, 1881:
”Grundtanken var ligesaa stor som ny. Men desværre - Udførelsen staar
ingenlunde i Højde med Planen. Bogen trykkes til Jorden af sin Stofmasse. Det
er intet poetisk Værk, halvt en Fremstilling af Gudernes Oprindelse (Teogoni),
halvt et Stykke Kirkehistorie, og alt dette er givet i Form af en Vanviddets Psykologi.
Der er en Opregnen af Enkeltheder deri, saa trættende som Bestigelsen af
en næsten lodret Bjergvæg; visse Partier kan helt kun forstaas af Lærde og er
ulæselige for det jævnere Publikum. Den store Skribent var efterhaanden gaaet
op i den blotte Lærdom og den blotte Stil. «Det var et sørgeligt Syn,» har Emile
Zola træffende sagt, «at se dette saa mægtige Talent lig Nymferne i de antikke
Myter forvandles til Sten. Langsomt fra Fødderne til Bæltet, fra Bæltet til Hovedet blev Flaubert en Marmorstøtte»”.
Men se Sophus Michaëlis’ vurdering i Salmonsens Konversationsleksikon:
”I hans Hovedværk La tentation de Saint-Antoine, der først udkom 1874
(paa Dansk ved Sophus Michaëlis, 1904), er nedlagt et uhyre Kundskabsforraad: Teogoni, Kirkehistorie, Filosofi. Antonius’ Fristelser er skrevet som en Malstrømshvirvel af Scener ell. Syner, hvor alle Religioner, alle filosofiske og metafysiske Systemer fremstaar som blendende Hallucinationer, hvor alle Guder og
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Renan, 1823-1892, Vie de Jesus, i øvrigt nationalist og racist mv.
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Julie Bonaparte (1832-1901), marquise de Roccagiovine.

Afguder, Sekterere, Fanatikere og Martyrer viser sig i Lynglimt paa Baggrund af
Orientens straalende Egne for at friste den hellige Antonius, der lider Sultens og
Nattens Kvaler paa sit ægyptiske Bjerg. Ingen naar uforberedt til fuld Forstaaelse af dette Værk, der myldrer af videnskabelig Fantasmagori og samtidig maler Billeder og Visioner saa spillende i Farven som Helvedes-Brueghel’s ell. Teniers’.”
Thomas Mann om Antonios: ”Polyhistorisk nihilisme ... katalog over alle
menneskelige dumheder ... fremstilling af den religiøse verdens vanvid …”
Og Nabokov mere generelt i forb. m. gennemgang af Madame
Bovary: ”Uden Flaubert, ingen Joyce eller Proust”

La Tentations placering i forfatterskabet:
Flauberts forfatterskab kan deles i to, det ”borgerlige” som Madame Bovary og
L’education Sentimentale, og det ”eksotiske”, Antoine, Salammbô, Julian den
Gæstmilde, Herodias.
Forfatterskabet beskæftiger sig meget med religion. Det gælder Antonios,
men også Salammbô, og Tre Fortællinger samt Bouvard og Pecuchet. Ejendommeligt fordi Flaubert, i modsætning til Joyce, personlig var uden større interesse i religion eller metafysik. Han følte sig som søn af Voltaire (1842). I religionen opdager han en nødvendighed og et instinkt; han respekterer negeren
som kysser sin fetich lige så meget som den troende i Sacré Coeur (1857). Han
er rasende over at støde på biblen overalt og på katolikkernes Gud som forekommer ham indskrænket, bornert, orientalsk og monarkisk (1860). Han mener (i et brev til George Sand) at det 19. århundrede er bestemt til at se alle
religioner forsvinde, og han vil ikke begræde en eneste af dem (1875).
(En senfølge af Flauberts forfatterskab: Flauberts Herodias (→ Huysmanns
Mod Strømmen) → Massenets opera Hérodiade 1881. Endvidere Flaubert → Oscar Wildes skuespil Salome (1894)5, → Richard Strauss’ Salome, 1905, som
5

Til en der sagde at stykket mindede ham om Flauberts ”Hérodias”, svarede Wilde: ”Remember, dans la littérature il faut tuer son père”. Til en Mrs Bancrofts tilsvarende bemærkning svarede Wilde: ”Taken bodily
from it, dear lady. Why not? Nobody reads nowadays”. Men måske er Wildes rolle som plagiator påtaget,
dvs. et udslag af krukkeri. Strauss’ Salome er i hvert fald på en række punkter helt forskellig fra Salomepersonen i Flauberts fortælling Hérodias, fx Flauberts lange optakt til dansen og navnlig det forhold at

bygger på en oversættelse (ved Hedwig Lachmann) af Wildes franske tekst.
Operaens handling er dog ændret en del i forhold til Flauberts tekst. Uropførelsen fandt sted i Dresden i 9. december 1905, og det var en skandalesucces.
Den første østrigske opførelse kunne ikke finde sted i Wien, for det ville censor
ikke, og så skete det den 16. maj 1906 i Graz, hvor Schönberg, Puccini, Alban
Berg og Mahler var til stede sammen med Thomas Manns Adrian Leverkühn og
måske også Adolf Hitler. I et brev af 8. august 1939 fortæller Richard Strauss at
Hitler i Bayreuth havde fortalt Strauss’ søn Franz at Salome havde været en af
hans første opera-oplevelser.)
Antoine kort fortalt
Flauberts historie om Antonios indledes med at han er træt af sit asketiske liv.
Værst er det at hans tilværelse, som var fyldt af bønner til Gud, forekommer
ham uden mening. De første fristelser viser sig: Grådighed, begær og vellyst,
og han straffer sig med svøbeslag. Det hjælper ikke. Den meget fristende dronning af Saba kommer på besøg og lokker med et overdådigt liv, men han modstår. Så indfinder sig en person der præsenterer sig som hans gamle elev Hilarion. Denne forsøger at føre ham på afveje med bibelkritik. Hilarion frister ham
derefter med erkendelse og fører ham til en basilika befolket af et mylder af
kættere: Manes, Valentinos, Tertullian , Montanus, Arios, Slangetilbedere og
talrige andre der præsenterer deres opfattelser og evangelier. Herunder er også
en jøde det om Jesus siger: ”Hans mor, parfumehandlersken, hengav sig en
høstaften til Pantherus, en romersk soldat, på nogle majsneg6”.
Derefter kommer et besøg hos kommende martyrer der afventer deres
skæbne mens de sultne rovdyr brøler udenfor, efterfulgt af et besøg hos martyrernes efterladte på ekskursion til deres grave hvor de spiser og drikker på de
afdødes vel og kraftigt påvirkede hengiver sig til udskejelser.
Simon fra Gittoï, kendt fra Apostlenes Gerninger, gør sin entre sammen
med Helena der hævder at være den fra Iliaden kendte person som Simon har
Salome hos Flaubert først kommer frem på de sidste sider; også som følge heraf har hun en uselvstændig rolle hos Flaubert: hun kan dårligt nok huske hvad hun skal bede om! Hos Strauss er hun betaget af
Johannes!
6

Pantherus: Af Origines’ Adversus Haeres fremgår at den gr. filosof Kelsos der er forfatter til et
skrift mod de kristne fra anden halvdel af 2. årh., et skrift som kendes i Origenes’ gengivelse, fortalte om en jøde som påstod at Jesu far var en romersk soldat, Panthera, og at hans mor var en
spinderske, som efter at hun var blevet gravid, blev smidt ud af den tømrer hun var forlovet med;
videre angav Kelsos at Jesus havde været i tjeneste i Egypten hvor han havde lært trolddomskunster. At undfangelsen af Jesus skulle være foregået på nogle majsneg, synes ikke sandsynligt; majsen blev indført til Europa i 1500-tallet fra Mellemamerika.

fundet i et bordel. Der er flere ekskursioner til mellemøstens religioner, herunder i form af en beskrivelse af en rejse som Apollonios (en af Jesu samtidige)
og hans discipel Damis har foretaget - med gengivelse af talrige undergerninger
som Apollonios har gjort. Også Nubier med deres feticher, Buddha og forskellige
guder og profeter passerer forbi. Ægyptens, Babyloniens og persernes guder
dukker op og til sidst også de græske og romerske. Her et uddrag af præsentationen af de græske:
”Men højest på gudernes trappe mellem skyer så bløde som fjer fra hvis
drejende snirkler der falder roser, betragter AFRODITE ANADYOMENE7 sig selv i
et spejl; hendes øjne glider smægtende under hendes øjenlåg som er en smule
tunge.
Hun har et stort blondt hår som falder ned over hendes skuldre, hendes
bryster er små, hendes midje smal, hendes hofter brede som kurverne på en
lyre, hendes to lår er helt runde, hun har smilehul ved knæene og de fintformede
fødder; ikke langt fra hendes mund flagrer en sommerfugl. Hendes krops pragt
skaber omkring hende en krans af strålende perlemor; og hele resten af Olympen
er badet i et luegyldent morgenskær som umærkeligt når højt op til den blå
himmel.
ANTONIOS
- Mit hjerte svulmer. En glæde som jeg aldrig har kendt, stiger ned i bunden
af min sjæl! Hvor er det smukt! Hvor er det smukt!
HILARION
- De bøjede sig ned fra skyerne for at føre sværdene; man genkendte dem
i vejkanten, man havde dem i sine hjem; og denne fortrolighed gjorde livet guddommeligt.
- Livets mål var kun at være frit og smukt. De store klædninger gjorde de
ædle holdninger lette. Talerens stemme, øvet i brug ved havet, slog i klangfulde
bølger mod søjlegangenes marmor. Efeben, indgnedet med olie, kæmpede ganske nøgen under åben himmel. Den mest hellige handling var at fremvise de rene
former.
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Anadyomene: Den skumfødte.

- Og disse mænd respekterede de gifte kvinder, de gamle og de bønfaldende. Bag Herakles’ tempel var der et alter for Barmhjertigheden8.
- Man slagtede ofrene med blomster omkring fingrene. Selv mindet blev
undtaget fra de dødes forrådnelse. Der blev kun en smule aske tilbage. Sjælen,
blandet med den grænseløse æter, var draget bort til Guderne.
Han bøjer sig ned til Antonios’ øre:
- Og de lever stadig! Kejser Konstantin tilbeder Apollon. Du genfinder Treenigheden i Samotrakes mysterier, dåben hos Isis, forløsningen hos Mithra, Guds
martyrium i Dionysos’ fester. Persefone er Jomfruen! … Aristaios9 Jesus!
ANTONIOS
sidder med nedslåede øjne; så gentager han pludselig Jerusalem-trosbekendelsen10 sådan som han husker den, mens han udstøder et dybt suk for hver sætning:
- Jeg tror på én Gud, Faderen – og på én Herre, Jesus Kristus - Guds førstefødte søn11 som blev inkarneret og blev menneske – som blev korsfæstet –
og begravet – som er opsteget til himlen – som skal komme og dømme levende
og døde – hvis herredømme aldrig slutter – og på én Helligånd – og på én genløsnings dåb og på én hellig, katolsk Kirke – og på kødets opstandelse – og på
det evige liv.
Straks vokser korset, og da det gennembryder skyerne, kaster det en
skygge på Gudernes himmel.
Alt blegner. Olympen skælver.”
Og guderne styrter i en vild jagt i afgrunden.
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Medlidenhedens alter: Som på Athens Agora hvor der nord for Ares´ tempel var de tolv guders alter som i den romerske tid
blev kendt som Medlidenhedens Alter, et fristed for nødlidende, bønfaldende og asylsøgende.
9

Aristaios var i græsk mytologi søn af Apollon og Kyrene der var kvindelig hyrde og jæger, og som grundlagde Kyrene i Libyen.
Aristaios opfandt mange ting inden for landbrug mv., herunder fremstilling af oste og biavl. Han kendes også som den der forårsagede Eurydikes død. Hun trådte på en giftslange under flugt fra Aristaios der forsøgte at voldtage hende. Efter soningsofre for
dette og efter forskellige eventyr på Sardinien og i Thrakien forsvandt han sporløst. Efter sin forsvinden blev han tilbedt af thrakerne som en gud.
10

Med betegnelsen Jesusalem-trosbekendelsen sigter Flaubert til en af de trosbekendelser som blev benyttet i tidlige kristne,
østlige menigheder som bekendelse i forbindelse med dåben, muligvis den der tillægges Skt. Cyril af Jerusalem (Ca. 315-386).
Jerusalem-bekendelsen som Flaubert præsenterer den, ligner det apostolske symbol (den apostolske trosbekendelse) og også
den nikænske bekendelse, som Jerusalem-bekendelsen kan have været grundlag for.
11

O.t. ”fils premier-né de Dieu”. Den citerede bekendelse siger altså ”førstefødte” om Jesus mens
man i de apostolske og nikænske bekendelser taler om Jesus som den eneste søn, den enbårne.

Blandt de romerske findes en række guddommeligheder eller væsener
som næppe har været opfattet som guder, men snarere som beskyttende kræfter i livets ”farefulde” stunder som bryllup, fødsel og begravelse og meget
mere. En del af de guddommelige kræfter, skytsånder eller lignende blev - polemisk - gjort til guder af Augustin, så han bedre kunne spotte hedningerne. En
af disse ”guddomme” var Crepitus:
”CREPITUS12
lader sig høre:
- Også mig hædrede man i fortiden. Man afholdt drikofre for mig. Jeg var
en Gud!
- Atheneren hilste mig som et lykkebringende varsel, mens den fromme
romer forbandede mig med hævede knytnæver, og den egyptiske ypperstepræst der afholdt sig fra at spise bønner, skælvede ved min røst og blegnede
ved min lugt.
- Når den krigeriske eddike løb ned over de uklippede skæg, når man
gjorde sig til gode med agern, ærter og rå løg, og gedestykkerne blev stegt i
hyrdernes harske smør, da var der ingen der generede sig, man tog ikke hensyn til sin nabo. Den solide kost førte til gjaldende fordøjelse. I markens solskin
lettede menneskene sig langtrukkent.
...
- Jeg havde mine stolte dage. ... I patriciernes latiklaver13 gik jeg majestætisk omkring. ... Og når herrens indvolde, fulde af muræner, trøfler og postejer, befriede sig med bulder, så fornemmede den opmærksomme verden at
Cæsar havde spist til middag.
- Men nu er jeg forvist til pøblen; og man beklager sig endda over mit
navn!
Og Crepitus fjerner sig under jammersuk.
Så lyder et tordenbrag:
EN STEMME
- Jeg var hærskarernes Gud, Herren, Gud Herren!
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Crepitus (af lat. ”knagen”, ”raslen”, ”skralden”, ”drønen”), også en fjært. Crepitus hævdedes at være fjærtens gud, men kendes kun fra kristne smædeskrifter – og fra Voltaire og Baudelaire. I dag bruges crepitus mest som betegnelse for en raslende eller knagende lyd, fx i led eller lunger, eller i sammensætningen crepitus ventris, en vind som lydeligt slippes ud af endetarmen.
Latiklave: Af lat. laticlavius, adj., forsynet med en bred purpurbræmme, dvs. en tunika med en sådan
bræmme der blev båret af senatorer og senere også visse andre.

- Jeg udfoldede Jakobs telte på højderne og ernærede mit flygtende folk i
ørkenen. Det var mig som afbrændte Sodoma. Det var mig som opslugte jorden under syndfloden. Det var mig som druknede Farao med prinserne, kongesønner, og krigsvognene med vognstyrerne!
...
- Ak og ve! Det Allerhelligste er åbnet, sløret er sønderflænget, brændofferets vellugte er svundet bort i vindene. Sjakalen hyler i gravene; mit tempel er
ødelagt, mit folk er adspredt.
- Man har kvalt præsterne med deres kjortelbælter. Kvinderne er tilfangetagne, karrene er smeltet.
Stemmen fjerner sig:
- Jeg var hærskarernes Gud, Herren, Gud Herren!
Så følger en dyb stilhed, en bælgmørk nat.
ANTONIOS
- Alle er borte!”
Så dukker Djævelen, der hidtil kun har være skjult til stede, frem.
- Jeg er her stadig!
siger
EN
Og Hilarion står foran ham – men omskabt, smuk som en ærkeengel, lysende som en sol, og så stor at
ANTONIOS
lægger hovedet bagover for at se ham.
- Hvem er du?
HILARION
- Mit rige er stort som universet; og mit begær kender ingen grænser. Jeg
kommer overalt, befrir ånden og afvejer verdenerne, uden had, uden frygt,
uden medlidenhed, uden kærlighed og uden Gud. Jeg hedder Videnskaben.
ANTONIOS
farer tilbage:
- Du må snarere være … Djævelen!”

Og det er rigtigt. Og djævelen viser gennem en rumfart universet for Antonios der får sin antikke opfattelse af verdens orden rystet. Universet fremtræder som det var på Flauberts tid og det som det uforklarlige og ufortolkelige
univers.

Efter Antonios har set universet eller dog en del af det, spørger han:
”- Hvad er formålet med alt det?14
DJÆVELEN
- Der er ikke noget formål.
- Hvordan skulle Gud kunne have et formål? Hvilken erfaring kunne vejlede ham, hvilken overvejelse kunne bestemme ham?
- Før begyndelsen kunne han ikke have handlet, og nu ville det være unyttigt.”
Og djævelen udvikler Guds umulighed på flere måder, og også umuligheden i Antonios’ tilbedelse af en gud. Intetheden som Antonios frygter, findes
ikke. Overalt er stof/legemer der bevæger sig på det udstraktes ubevægelige
baggrund; og hvis det udstrakte var begrænset af noget, så ville det ikke længere være det udstrakte, men et legeme; det har altså ingen grænser. ”Stoffet … udgør altså …Gud og en del af Gud?” siger Antonios. Gud er udelelig og
uendelig. Antonios’ forhåbninger til en tilværelse med og i Gud, mens de onde
kommer i helvede, besvares af Djævelen således:
”- Kan din fornufts fordringer skabe den lov der gælder for tingene [for
verden?]? Det onde er uden tvivl ligegyldigt for Gud, eftersom jorden er fuld af
det!
- Er det på grund af afmagt han udholder det, eller er det på grund af grusomhed han bevarer det?
- Mener du at han hele tiden skulle være i gang med at rette op på verden
som på et mangelfuldt arbejde, og at han overvåger alle væseners bevægelser,
fra sommerfuglens flugt til menneskets tanke?
14

Samme spørgsmål stiller Pécuchet i Bouvard et Pécuchet, s. 77, da de betragter stjernehimlen: ”Quel est
le but de tout cela?” hvortil Bouvard svarer: ”Peut-être qu’il n’y a pas de but.” Det tænker Pécuchet lidt
over og siger så ”Cependant” (Og dog) hvilket han gentager to-tre gange.

- Hvis han har skabt universet, er hans forsyn overflødigt. Hvis Forsynet
findes, er det skabte ufuldkomment.
- Men det gode og det onde vedrører kun dig - som dagen og natten, glæden og smerten, døden og fødslen, som vedrører et hjørne af det udstrakte, et
særligt område, en særlig interesse. Eftersom kun det uendelige er vedvarende,
er der Uendeligheden - og det er alt!
DJÆVELEN fortsætter:
- Men tingene kommer kun til dig ved din sjæls mellemkomst. Ligesom et
konkavt spejl forvrænger den tingene; og du mangler ethvert middel til at bevise nøjagtigheden af dem.
- Aldrig vil du komme til at kende universet i dets fulde udstrækning; følgelig kan du ikke danne dig en idé om grunden til det, få det rette begreb om
Gud, og heller ikke kunne sige at universet er uendeligt, for det er nødvendigt
først at kende det Uendelige!
- Formen er måske et sansebedrag, og Substansen din tankes indbildning.
- Medmindre verden er tingenes evige strøm, så ville det ydre tværtimod
kun være det sandeste af alt, illusionen den eneste virkelighed.
- Men er du sikker på at du ser? Er du overhovedet sikker på at du lever?
Måske er der slet intet!
Djævelen har grebet Antonios og holder ham i strakte arme, mens han
stirrer på ham med åben mund, parat til at sluge ham.
- Tilbed da mig! Og forband det fantom som du kalder Gud!
Antonios hæver blikket med en sidste opbydelse af håb.
Djævelen forlader ham. ”
Antonios’ visioner fortsætter: En gammel kvinde kommer; hun repræsenterer døden og lover salighed ad den vej; og en ung kvinde der repræsenterer
vellysten. De smelter sammen tilsidst i en grotesk dødens vellyst.
Og derefter følger en præsentation af en række kimærer og fabelvæsener,
jf. tidligere, den begynder med Sfinksen og Kimæren og fortsætter med bl.a.
Nisnaerne der er halve, blemmyerne mennesker uden hoved, cynocefalosserne
der er menneskelignende men med hundehoved, sadhuzagen, dyr med musik i

geviret, blid eller skrækindjagende afhængigt af vindretningen, mantikoraen
der er en løve med en hale udstyret med pile, katoblepasen der er en bøffel
med svinehoved og en lang tynd hals og hvis øjne er dræbende hvis man ser
ind i dem, og mange flere.
Men meningen? Den er der ikke, men Antonios finder noget andet:
”En salt luft pirrer hans næsebor. En strand ligger nu foran ham.
I det fjerne stiger vandsprøjt op som hvalerne kaster, og i horisonten nærmer sig
HAVETS DYR
runde som vandsække, flade som klinger, med tænder som save, de rykker frem ved at slæbe sig gennem sandet.
- Tag med os ned til vore umådeligheder hvor endnu ingen mennesker er
steget ned.
- Forskellige folkeslag bebor oceanets lande. Nogle har ophold hos stormene, andre svømmer midt i de kolde bølgers klarhed, afgræsser koralsletterne
som okser, indsuger gennem deres snabler det tilbagestrømmende tidevand, eller de bærer på deres skuldre vægten af havets kilder.
Fosforglans glitrer i sælernes skæg og i fiskenes skæl. Søpindsvin drejer
sig som hjul, ammonshorn15 vikler sig ud som kabler, østers får deres hængsler
til at skrige, polypdyrene udfolder deres tentakler, vandmænd bæver ligesom
krystalkugler, svampe flyder og søanemoner spyr vand ud; bladmosser og tang
er skudt frem.
Og alle slags planter breder sig ud i grene, vrider sig i spiraler, strækker
sig ud i spidser og afrunder sig i vifter. Græskar ser ud som bryster, og lianer
sammenfiltrer sig som slanger.
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Ammonshorn eller en ammonit var en blæksprutte hvis krop var omgivet af en skal der var delt op i
kamre og rullet op i en spiral. Ammonnitter levede indtil for 65 mio. år siden. Betegnelsen ammonshorn
kommer fra gr. ammon, der er det gr. navn for den egyptiske gud Amon/Ammon med vædderhorn.

Babylons dedaïmer16 som er træer, har menneskehoveder som frugter; alruner17 synger og roden af baaras18 løber i det grønne.
Planterne kan ikke længere skelnes fra dyrene. Polypkolonier som ser ud
som figner, har arme på deres grene. Antonios tror han ser en larve mellem to
blade; det er en sommerfugl som flyver væk. Han skal til at gå på en rullesten;
en grålig græshoppe springer afsted. Insekter der ligner rosenblade, pryder en
lille busk. Rester af døgnfluer danner et snelignende leje på jorden.
Og så bliver planterne ikke til at skelne fra stenene.
Kålene ligner hjerner, stalakitter bryster og jernblomster19 vægtæpper prydet med figurer.
På isstykker skelner han frembrydende blomster og aftegninger af buske
og muslingeskaller – det er ikke til at vide om de er aftryk af tingene eller om
de er tingene selv. Diamanter skinner som øjne, og mineraler skælver.
Og han er ikke mere bange!
Han lægger sig på maven og støtter sig på to puder; han iagttager mens
han holder vejret.
Insekter der ikke mere har maver, fortsætter med at spise; bregner der er
tørret ud, giver sig til at blomstre; de lemmer der mangler, begynder at bryde
frem.
Til sidst ser han små kugleformede masser på størrelse med knappenålshoveder, over alt udstyret med øjenhår. En vibration bevæger dem.
ANTONIOS
henrykt:

16

Dedaïm-træer er træer med blade der forvandler sig til fugle når de falder til jorden, og som forvandler sig
til fisk når de falder i vandet.
”dedaïm” er sandsynligvis fejlskrift for ”dudaïm” som er hebraisk for kærlighedsæbler. Om dudaim, se 1. Mosebog 30, 14-21, hvor dudaim oversættes (1992-oversættelsen) med alrunebær: ”En dag i hvedehøsten
fandt Ruben nogle alrunebær ude på marken og kom med dem til sin mor Lea. Rakel sagde til hende:
»Giv mig nogle af din søns alrunebær.« Men Lea svarede: »Er det ikke nok, at du har taget min mand? Vil
du nu også tage min søns alrunebær? «Rakel sagde: »Godt! Han må ligge hos dig i nat, hvis jeg får din
søns alrunebær.« Da Jakob om aftenen kom hjem fra marken, gik Lea ham i møde og sagde: »Gå ind til
mig, for jeg har købt dig for min søns alrunebær.« Så lå han hos Lea den nat. Gud bønhørte hende, og
hun blev gravid og fødte Jakob den femte søn; hun sagde: »Gud har belønnet mig, fordi jeg gav min
trælkvinde til min mand.«…”.
17

18

19

Alrune eller mandragora er en flerårig urt med en ofte tvedelt pælerod der kan være menneskelignende.
Alrune indeholder alkaloider såsom hallocinogenet atropin. I antikken blev den brugt til elskovsmagi, til at
fremme fødsler og som lægemiddel mod epilepsi og øjensygdomme. Fra middelalderen kendes bl.a. forestillingen om alrunens skrig når man graver den op.
Baaras er en mytisk plante som antages at gro på Libanonbjerget neden for vejen der fører til Damaskus.
Den siges at blomstre i maj efter snesmeltningen. Den kan ses om natten ved fakkellys, men er usynlig
om dagen.
Jernblomster er ikke blomster, men former for aragonit, et farveløst eller hvidt mineral med sammensætningen CaCO3.

- Åh, hvilken lykke! Jeg har set livet blive født, jeg har set bevægelsen begynde. Blodet i mine årer dunker så stærkt at de er ved at sprænges. Jeg har
lyst til at flyve, svømme, gø, brøle, hyle. Gid jeg havde vinger, rygskjold, skal,
snabel, gid jeg kunne blæse damp, vride min krop, dele mig selv overalt, være i
alt, strømme ud i dufte, folde mig ud som planterne, løbe som vandet, vibrere
som lyden, skinne som lyset, krybe ind i alle former, gennemtrænge hvert
atom, nå ned til stoffets bund - være stoffet!”
Det er livets bevægelse han erkender, en dionysisk oplevelse af tilblivelsen, ikke den statiske, apollinske erkendelse af verdens væsen.
Og så alligevel ikke:
”Dagen bryder endelig frem, og som forhæng der hæves i et tabernakel,
glider gyldne skyer sammen i lange bølger og åbenbarer himlen.
Midt i det hele og i selve solskiven stråler Jesu Christi ansigt.
Antonios gør korsets tegn og genoptager sine bønner.
FINIS
”Fragwürdig”, sagde Thomas Mann herom20.

Intertekstualitet
Skrivemåde, fremstillingsteknik.
I sin gennemgang af Madame Bovary siger Nabokov: ”Det er lykkedes for
en mester med Flauberts skaberevner at forvandle den snuskede verden han
udtænkte, befolket af platugler og småborgere og middelmådigheder og slubberter og løsagtige kvinder, til et af de mest fuldendte værker af digterisk fiktion der findes, og dette præsterer han ved at bringe alle de enkelte dele i indbyrdes harmoni, ved stilens indre kraft, ved anvendelse af alle mulige formelle
greb, såsom kontrapunktiske overgange fra det ene tema til det andet og med
forvarsler og genklange. Uden Flaubert ville der ikke have været nogen Marcel
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Tagebuch 5. april 1944 om St Antonios: ”Poly-historischer Nihilismus”

Proust i Frankrig, ingen James Joyce i Irland. Tjekhov i Rusland ville ikke helt
have været Tjekhov”.
Og om landbrugsudstillingen eller dyrskuet med blandingen af samtidige
taler, prisoverrækninger og Emmas flirt med Rodolphe siger Nabokov: ”Det er
et pragtfuldt kapitel. Det fik en umådelig stor betydning for James Joyce; og
jeg finder ikke at Joyce, bortset fra nogle underordnede innovationer, er kommet et skridt længere end Flaubert”.
Forfatterrollen
Forfatteren er Gud og en udeltagende Gud:
Flaubert: Ex. i brev til Louise Collet (9. december 1852): ”L’auteur, dans
son oeuvre, doit être comme Dieu dans l’univers, présent patout, et visible
nulle part” + i brev til Leroyer de Chantepie, 18. marts 1857 ” l’artiste doit être
dans son oeuvre comme Dieu dans la création” + : ”Jeg tror ikke (modsat Dem
[George Sand]) at der ikke kommer noget godt ud af den idealistiske kunstner.
Det ville blive et monster. Kunsten er ikke skabt til at afmale undtagelser, og
desuden føler jeg en uovervindelig modvilje mod at bringe noget af mit indre på
papir. Jeg mener tilmed at en forfatter ikke har nogen ret til at udtale sin mening på nogen måde. Har Gud nogensinde udtalt sin mening?21”
Joyce: ”The artist, like the God of the creation, remains within or behind
or beyond or above his handiwork, invisible, refined out of existence, indifferent, paring his fingernails.”22
Komposition
Opbygningen af teksten i Antonios og 15. episode som et læsedrama.
Ligheden og lighederne er slående - Joyce har utvivlsomt opstillet sin tekst
som Flaubert.
Kollageteknikken (”scissors and paste”, ”copy and paste”): Flaubert citerer
(og refererer til) hændelser og forhold af enhver art i Anthonios og i Bouvard og
Pécuchet. Joyce citerer i ét væk.
Tidens og stedets enhed (Handlingens enhed kniber det med):
➢
22

21

Brev af 5.-6. december 1866 til George Sand.

Portrait, Penguin 1992, s. 233.

Flaubert: Theben-egnen (Antonios’ hytte nærmere betegnet) - En nat engang i
330’erne.
Joyce: Dublin - Dagen og aftenen og del af natten den 16. juni 1904.
Kontrapunktik og polyfoni:
Flaubert: Rodolphes kur til Emma samtidig med taler og præmieuddeling. Spillet mellem Hilarion der først fremtræder som elev og senere bliver til djævelen.
Scenen i Basilikaen hvor kættere af vid forskellig slags udråber deres kristusopfattelser. Gudernes undergang i Antonios kap. V.
Joyce: Sirene-episoden og Skylla og Karybdis-episoden. Hele opbygningen
i Ulysses med Stephen og Bloom som to forløb der er næsten uafhængige af
hinanden, men som viser at være konvergerende med møde i episoden med
solgudens kvæg (14) og ”højdepunkt” og afsked i Ithaka.
Teknikker
Den dækkede direkte tale (Style indirect libre) som Flaubert var med til at perfektionere/udvikle, dyrkes i høj grad af Joyce; man kan blot henvise til
Eumæus-episoden gennemgående hvor stilen er raffineret yderligere, så man
dårlig ved om det er Blooms tanker eller Blooms replikker man præsenteres for.
Begge fremstiller et lands eller en tids historie og egenart gennem et par
mennesker. Flaubert foreviser dele af det 3.-4. århundredes historie i gennem
Antonios’ visioner. I Bouvard og Pécuchet viser han Frankrig under Louis Philippe og Napoleon III, og i den sentimentale opdragelse det samme. Joyce
fremviser væsentlige træk af Irlands historie i Ulysses gennem personernes udsagn.
Den accepterende beskrivelse: helgenlisten som refererer og parodierer, jf.
hos Flaubert fx Bouvard og Pécuchets omvendelser. Eller beskrivelsen af markedet i La Délivrande med Maria-dyrkelsen.
Tilsløring og mystifikation: Flaubert og Joyce lader gerne læseren i stikken:
Flaubert slører hvad det er han skriver og hvorfra hans henter sin viden.
Der er talrige henvisninger til forfattere og andre som læseren ikke kender og
som ikke lader sig fastslå selv efter omfattende undersøgelser. Ex: Hvem er
Becquerel som har givet diætetisk anvisninger, jf. Bouvard og Pécuchet, og

hvem er Morin? Et romantrick der gør fortællingen levende. Et ex fra Bouvard
og Pécuchet:
De to parisere (som de udtrykkeligt benævnes på dette sted) bliver vist
omkring på grev de Faverges gård:
”Bouvard holdt lovtaler over hans lucerne. Den var virkelig temmelig god,
på trods af den gulstænglede silkes skader. De kommende landmænd spærrede
øjnene op ved ordene gulstænglet silke. Under hensyn til antallet af dyr benyttede han dyrkede græsmarker; det var i øvrigt en udmærket forløber for andre
kulturer, hvilket ikke altid er tilfældet med foderroer.
- Det forekommer i det mindste mig ubestrideligt.
Bouvard og Pécuchet svarede begge:
- Ja, ubestrideligt.
De var ved udkanten af en mark der var omhyggeligt bearbejdet: En hest
som blev ført med hånden, trak en stor kasse anbragt på tre hjul. Syv langjern
anbragt forneden åbnede parallelt fine furer i hvilke frø gennem rør kom ned på
jorden23.
- Her, sagde greven, sår jeg mine turnips. Turnips er grundlaget for min
fireårs vekseldrift”.
Det er kun halvt forståeligt, for læseren og for Bouvard og Pécuchet. Hvad
er det greven siger? Hvad er den gulstænglet silke? Hvad er det med disse dyrkede marker og forløberen for andre kulturer som foderroerne ikke kan være?
Ubestrideligt! Hvad er det for en maskine der beskrives? Og fireårs vekseldrift?
Det hele ses i Bouvard og Pécuchets perspektiv. Det citerede stykke rummer
endvidere et forvarsel om de mange genvordigheder som Bouvard og Pécuchet
kommer til at gennemgå på det landbrugsmæssige område, også fordi de kun
forstår noget halvt.
Joyce lader også læseren i stikken:
Den store Gallaher og hans kodede beretning om Skin-the-Goats veje!
Tom Rochford og hans opfindelse!
Eumæus-episoden gennemgående!

➢
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En radsåmaskine, udviklet i England i midten og slutningen af 18. århundrede.

Joyce excellerer i at lade sine personer ”vrøvle”, udtrykke sig fejlagtigt eller misvisende: Bloom begår mange fejlagtigheder. Cunningham m.fl. i Grace er
næsten ikke i stand til at sige noget rigtigt om kirkehistorien!
Forvarsler: Andet ex på sløring og tillige komposition med anvendelse af forvarsel er også fra besøget hos greve Faverges:
”En lille pige med nøgne fødder i tøflerne, og hvis krop var synlig gennem
revnerne i hendes særk, gav kvinderne noget at drikke ved at hælde cider fra
en kande som hun støttede på hoften. Greven spurgte hvor dette barn kom fra;
det vidste man ikke noget om. Kvinderne der vendte hø, havde taget imod
hende for at hun kunne bistå dem i høsttiden. Han trak på skuldrene, og mens
han fjernede sig, fremsatte han nogle beklagelser over umoralen i vore landdistrikter.”
Et forvarsel om en af Bouvard og Pécuchets genvordigheder: Deres hønsepige bliver gravid - og for at gardere sig mod gentagelser antager de gifte par,
med det resultat at deres gård bliver oversvømmet med slægtning til landarbejderne som lever på deres bekostning.
Og et varsel om moralen i vore landdistrikter: Pécuchet indlader sig med
den tilsyneladende meget dydige tjenestepige de på et tidspunkt antager.
Men hun er mere end villig, og han får ud over fornøjelsen også en kønssygdom.
Som Flaubert benytter Joyce anticiperinger og posticiperinger som kompositorisk middel, men Joyce i langt videre omfang end Flaubert.
Ét kompositorisk ”trick” har Joyce ikke fælles med Flaubert: Joyces brug af
sange og arier til angivelse af temaer er ikke noget som Flaubert kender til.
Flaubert satte ikke musikken særlig højt: I et brev til Turgenjev skrev han: ”Je
vous soupçonne de vouloir demain, vous livrer à quelque turpitude, c’est-à-dire
entrendre de la musique ou voir de la peinture, arts inferieurs”.
I Ulysses er musik anvendt suverænt til at mane stemninger frem, eksempelvis La Ci Darem og Love’s Old Sweet Song - forførelse/utroskab og gammel
kærlighed.
Motiviske ligheder

”Nihilismen”: Måske overtog Joyce også eller lod sig inspirere af Flauberts ”nihilisme”, som bl.a. er spot over de religiøse livsfortolkninger og dermed Flauberts (og Nietzsches) afvisning af enhver tolkning der går ud over livet. Der er
ingen instans (uden for livet) der kan bedømme eller vurdere livet. Det kan kun
livet selv, hævder Nietzsche; Flaubert er noget mindre eksplicit, men hans opfattelse kan sammenfattes således: Kunstværkets opgave er at udtrykke livet,
ikke fortolke det i forhold til en instans uden for livet, dvs. en metafysisk instans.
Utroskab: Den gifte kvindes utroskab - beskrevet af en mand. Dronningerækken er følgende:
Madame Bovary, 1856 (føljeton) 1857 (bogudgave)
Marie Grubbe, 1876
Anna Karenina, 1873-77 (føljeton), 1878 (bogudgave)
Nora i Et Dukkehjem, 1879 (Nora er dog ikke fysisk utro)
Effi Briest, 1894-95 (føljeton), 1896 (bogudgave)
Mrs. Bloom, Marion (Molly) Bloom, f. Tweedy, 1922
Kvinderne er utro, ikke underdanige, - og de er oprørske.
Det er på samme tid valkyrierne kommer frem i litteraturen.

***
Konkrete paralleller
Ulysses og Antonios
•

Dronningen af Saba og Mollys fremtræden i

Circe-episoden, kap. 15: De er begge herskerinder og kommer på en elefant
respektive med en kamel:
Dronningen af Saba, Antonios: … elefanten bøjer knæ og Dronningen af
Saba lader sig glide ned ad dens skulder, stiger ned på tæpperne og nærmer
sig den hellige Antonios. Hendes kjole af guldbrokade, regelmæssigt opdelt af
falbelader med perler, gagater og safirer, indsnører hende i et stramt kjoleliv
med fremhævede besætninger i farver som forestiller dyrekredsens tolv tegn.
Hun har meget høje sko hvoraf den ene er sort og overstrøet med sølvstjerner

og med en tiltagende måne, den anden som er hvid, er dækket med små
guldstænk med en sol i midten.
Molly, Ulysses, fremtræder orientalsk: På hendes fødder ses juvelprydede
tåringe. Hendes ankler er forbundne med en spinkel fodlænke. Ved siden af
hende venter en kamel med hovedet tildækket af en tårnlignende turban.
•

Den vilde jagt da Bloom forlader bordellet,

Kirke-episoden, kan sammenholdes med de græske guders vilde jagt mod afgrunden i Antonios.
•

Bloom savner Rudy. Antonios savner Hilarion

(Det ville være en søn for mig!).
•

Antonius hovmoder sig ligesom Bloom. Anto-

nios: Kongen tørrer med armen duftene af ansigtet. Han spiser af de hellige
kar, så slår han dem i stykker; og han opregner i sit stille sind sine flåder, sine
hære og sine folk. Om lidt vil han, i et indfald, nedbrænde sit palads med sine
gæster. Han tænker på at genopføre Babelstårnet og afsætte Gud. Antonios læser på afstand alle hans tanker i hans ansigt. De gennemtrænger ham - og han
bliver Nebukadnesar. I det samme er han overmæt af udskejelser og ødelæggelser; og han får lyst til at vælte sig i gemenheder. For øvrigt er nedværdigelsen af det som forfærder menneskene, et overgreb mod deres ånd, endnu en
måde at lamslå dem på; og da intet er mere nedrigt end et umælende dyr,
sætter Antonios sig med fire ben på bordet og brøler som en tyr.
•

Bloom bliver Leopold den Første og senere den

af Bello Cohn ydmygede.
•

Herskeren, Konstantin, viser sig for Antonios ≠

Edward VII for Stephen.
•

Konstantin, Antonios: ”Kejseren underholder

ham. Han betror ham betydningsfulde og hemmelige ting, og han tilstår over
for ham drabet på sin søn Crispus, han spørger ham endda til råds om sit helbred. Imidlertid bemærker Antonios nogle slaver bagved i staldene. Det er fædrene fra koncilet i Nikæa, lasede og usle. … Antonios går ind imellem dem. De
stiller sig på række, beder ham om at gå i forbøn for dem og kysser ham på
hånden. Alle i mængden hujer ad dem, og han nyder deres fornedrelse umådeligt. Nu er han en af de store ved hoffet, kejserens fortrolige, førsteminister!
Konstantin sætter sit diadem på hans hoved. Antonios beholder det, han finder
denne æresbevisning helt selvfølgelig.”

•

Dronningen af Saba optræder i begge værker.

Hun er i Ulysses blandt de irske helte. Måske viser Joyce herved at han anerkender Flaubert som inspiration (ligesom han muligvis anerkende Brandes-inspirationen ved en passant at nævne Brandes efter at have skrevet flere afsnit
af Brandes’ Shakespeare-bog af).
•

Antonios’ symboler (gris, klokke og stav), der

dog stammer fra middelalderen, er med i fortegnelsen over helgensymboler i
Ulysses.
•

Helgenprocessionen i Kykloper kan sammenstil-

les med kætterne m.fl. i Antonios kapitel IV.
•

Arios eller kristologiens betydning for Antonios

og Joyce. Arius forekommer mange gang i Antonios, mere påfaldende er det at
han forekommer to gange i et værk fra det tyvende århundrede, Ulysses, og
med reference til fablen om hans forsmædelige død på klosettet.
•

Sweny kommer i Ulysses til syne i sol- eller sæ-

beskiven24 - Kristus i morgensolens skive i Antonios.

***

Mange andre end Joyce er inspireret af Antonios: Thomas Mann læste således Antonios i begyndelsen af arbejdet med Doktor Faustus (ligesom han læste Salammbô i forbindelse med Josef-konciperingen). Inspirationen slår ikke
meget igennem i bogen, og djævlesamtalen i Palestrina har lånt mere fra Dostojevskij (Brødrene Karamasov) end fra Flaubert. Noget kom dog med. Hilarion
ved fx alt om Antonios, han har fulgt ham tæt. Lige så tæt som djævelen i Doktor Faustus har fulgt Adrian Leverkühn og ved alt om ham.

Ulysses og Bouvard og Pécuchet

24
➢
Poldy og jeg er et ypperligt par.
Han gør jorden lysere, jeg himlen klar.
(Provisor Swenys fregnede ansigt viser sig i sæbesolens skive)

Flauberts sidste og ikke helt afsluttede bog, Bouvard et Pécuchet25, er et modstykke til hans Dictionnaire des Idées Reçues, en samling aforismer der på underfundig måde fremstiller og undergraver floskler og vanetænkning og rene
dumheder. På samme måde udstiller Bouvard og Pécuchet den menneskelige
dårskab gennem de to hovedpersoners udforskning af en lang række livsområder og videnskaber. Bouvard et Pécuchet giver et levende billede af mangfoldige sider af Frankrig omkring midten af det 19. århundrede.
Der er påfaldende mange ligheder, væsentlige og tilsyneladende uvæsentlige, mellem Ulysses og Bouvard og Pécuchet og mellem de to hovedpersoner
og Bloom, her angivet summarisk:
•

Stilistisk: Bouvard og Pécuchet såvel som Ulys-

ses er præget af polyfon stil, og fortællerens stemme er næppe hørbar.
•

Handlingerne i Ulysses og Bouvard og

Pécuchet: Dagligdags, uheroiske, fortrædeligheder.
•

Der er lighedspunkter mellem personerne

Bouvard og Pécuchet (tilsammen), dvs. pyknikeren (Bouvard) og den leptosome (Pécuchet) pdes. og Bloom pdas. Alle har en usofistikeret tilgang til fænomenerne, også en nysgerrighed over for fænomenerne sammen med en naiv,
omfattende interesse for vidt forskellige ting.
•

Og de kommer lidt uheldigt af sted alle tre,

mest Bouvard og Pécuchet.
•

Bloom er et gennemsnit af Bouvard og

Pécuchet.
•

Bloom, Bouvard og Pécuchet er lidt uden

for ”fællesskabet”: Bloom som halvt 2. g’er, Bouvard og Pécuchet som parisere
der flytter til en mindre by.
•

Bloom er socialt ikke betydningsfuld: Provisi-

onslønnet annonceagent. Bouvard og Pécuchet fremtræder som ordinære: Kopister.
•

Bouvard og Pécuchet er ligesom Bloom optaget

af og fremkommer med forslag til forbedring af verden - som verden ikke altid
tager velvilligt imod.
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På dansk findes den kun i en temmelig mangelfuld oversættelse fra 1881.

•

Bouvard og Pécuchet er ligesom Bloom nysger-

rige i forhold til mange sider af verden.
•

Bouvard og Pécuchets seksualliv er ikke vellyk-

ket, og Blooms er heller ikke for succesfuldt, dog hver på deres måde.
•

De savner børn, Bouvard og Pécuchet i almin-

delighed, og de tager sig derfor af et par forældreløse børn, dog udem større
held. Bloom savner Rudy.
•

Bouvard og Pécuchet læser Paul de Koch lige-

som Marion. Koch mishager Pécuchet, men ikke Bouvard der finder en vis fornyelse i Koch.
•

Mariadyrkelsen i det 19. årh., beskrevet gen-

nem Bouvard og Pécuchets pilgrimsrejse til Notre Dame de La Délivrande, findes også i Joyces referencer fx til Marguerite Alacoque og Lourdes.
•

Pécuchets bemærkning om Buddhismen (Den

noget tvivlsomme påstand om at der er flere buddhister end kristne) svarer
ganske nøje til Mollys gengivelse af Blooms karakteristik af buddhismen, episode 18.
•

Blooms småborgerlige drøm (i Ithaca) om den

landlige tilværelse som villaejer, gentleman farmer mv. er et modstykke til
Bouvard og Pécuchets realiserede rentier-projekt.
•

Hypotetisk er antaget at Virag Lipoti (Blooms

bedstefar) er inspireret af Flauberts (påståede) negativitet (Scarlet Baron,
Strandentwining Cables).
Endelig kan bemærkes at Giambattista Vico og hans Scienza Nuova (som
Joyce benyttede i Finnegans Wake) nævnes i Bouvard og Pécuchet i forbindelse
med at Bouvard og Pécuchet går i gang med historien26.
Borgeren

26

Pécuchet delte denne opfattelse [af Bossuet] og ville have ham til at læse Vico.
- Hvordan kan man anerkende, indvendte Bouvard, at fablerne skulle være sandere end historikernes
sandheder? Pécuchet forsøgte at forklare myterne og fortabte sig i La Scienza Nuova.
- Benægter du Forsynets plan?
- Jeg kender den ikke! sagde Bouvard.

Joyce hentede også stof fra andre af Flauberts værker. Ovenfor er nævnt inspirationen fra Madame Bovary. Her kommer et enkelt eksempel fra L’Éducation
Sentimentale:
Borgeren i Kykloper kan sammenlignes med ”le Citoyen” i L’éduction Sentimentale, III, kap. 1: Tous les jours, Regimbart s’asseyait au coin du feu, dans
son fauteuil, s’emparait du National (1), ne le quittait plus, et exprimait sa pensée par des exclamations ou de simples haussements d’épaules. De temps à
autre, il s’essuyait le front avec son mouchoir de poche roulé en boudin, et qu’il
portait sur sa poitrine, entre deux boutons de sa redingote verte. Il avait un
pantalon à plis, des souliers-bottes, une cravate longue ; et son chapeau à
bords retroussés le faisait reconnaître, de loin, dans les foules.

Ezra Pound
Ezra Pound fandt paralleller mellem Bloom og Bouvard og Pécuchet allerede i et
brev af 22. november 1918 til Joyce: ”I looked back over Bouvard et Pécuchet
last week. Bloom certainly does all Flaubert set out to do and does it in one
tenth of the space”.
I Mercure de France 1. juni 1922 i en artikel benævnt ”James Joyce et
Pécuchet” sammenligner Pound Bloom med Bouvard og Péccuchet (alle repræsentanter for ”l’homme moyen sensuel”, ”almindeligt sanseligt/verdsligt/jordisk
menneske”), og Ulysses med Bouvard et Pécuchet: ”Entre 1880 et l’année ou
fut commencé Ulysses personne n’a eu le courage de faire le sottisier gigantesque, ni la patience de rechercer l’homme-type, la généralisation la plus générale”. Et spørgsmål stillet af en Réne Decharmes om hvem det er lykkedes i en
roman at vise den universelle pøbelvæsen (”pignouflisme”), svarer Pound hvis
det ikke er Joyce, så er det en forfatter der ikke findes endnu.
Senere, i 1932, skrev han i en artikel at ”Joyce went back to Papa Flaubert”.

***
Joyce belærer Flaubert:

Ellmann, s. 492, 1920: ”Joyce was not above playing the pedagogue; one day
he dined with Vanderpyl [belgisk kunstkritiker] and another writer, Edmond Jaloux [1878-1949, romanforfatter og kritiker], at a restaurant in the rue St. Honoré. As they drank champagne and Fendant de Sion, Jaloux, who happened to
be carrying a copy of Flaubert’s Trois Contes, began to praise the faultlessness
of its style and language. Joyce, in spite of his own admiration for Flaubert,
bristled ”Pas si bien que ca. Il commence avec une faute.” And taking the book
he showed them that in the first sentence of “Un Cœur simple”, ”Pendant un
demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l’Evêque envièrent à Mme Aubain sa servante Félicité”, envièrent should be enviaient, since the action is continued rather than completed. Then he thumbed through the book, evidently with a
number of mistakes in mind, and came to the last sentence of the final
story, ”Hérodias” ”Comme elle [Johannes Døbers hoved] était très lourde, ils la
portaient alternativement”. ”Alternativement is wrong”, he announced ”since
there are three bearers.””
Første anmærkning er forkert: Passé simple er at foretrække fordi der fortælles om et afsluttet forløb, nemlig Félicités tjeneste hos Aubain, og Flaubert
vil med passé simple vise at den er afsluttet; Joyces ”anmærkning” viser at han
ikke har forstået det franske sprogs regler om verbets aspekt. Også et langvarigt, men afsluttet forløb kan eller skal stå i passé simple, hvad enten man omtaler 30-årskrigen, 100-årskrigen eller hele antikken.
Flauberts næste sætninger viser da også at han arbejdede bevidst med
datiderne:
Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l'Evêque envièrent à Madame Aubain sa servante Félicité.
Pour cent francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait,
repassait, savait brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre, et
resta fidèle à sa maîtresse qui n'était pas cependant une personne agréable.
At ”alternativement” kun kan gå på to muligheder, er ikke rigtigt. Blinkenberg har for alternativement: ”på skift, vekselvis, alternativt”, ligesom ”alternativt” på dansk kan angive to, evt. flere muligheder. Det er en indvending der er
en pedant værdig.
Il faut tuer son père?

