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Гюстав Флобер 
(1821-1880) – видат-

ний французький 

письменник, майстер 

витонченого психологічного 

аналізу. Багато працював над 

стилем своїх творів. Флобер був 

майстром точного слова і 

терпіти не міг приблизності ані в 

словах, ані у фактах. 

Народився Гюстав Флобер 12 

грудня 1821 року в Руані, у 

родині хірурга, головного лікаря 

міської лікарні. У цьому місті 

пройшло дитинство і юність 

майбутнього письменника, які 

збіглися із розквітом 

романтизму.  

Починаючи з 11 років, він 

робив спроби писати (вірш 

"Мати" і чимало п'єс), редагував 

ліцейний журнал. У 14 років 

захопився Шекспіром і написав 

"Портрет лорда Байрона".  

У подальшому звертався до 

всіх жанрів, типових для 

романтизму. У 15-17 років він - 

автор нарисів "Чума у 

Флоренсії", "Танок Мерців". У 

18 років склав велику 

байронічну драматичну містерію 

"Смар", у якій ввів образи 

Диявола і Смерті. 

Флобер навчався у Руанському 

ліцеї, який закінчив у 1840р., 

успішно склавши іспити на 

бакалавра. Після смерті батька 

повернувся до невеличкого 

маєтку поблизу Руана - до 

руассе. Тут він залишився жити 

до кінця своїх днів, виїжджав 

лише до Парижа, де постійно 

зустрічався зі своїми 

приятелями.  
Флобер дуже сильно вплинув 

на літературу в цілому, привів у 

літературу низку талановитих 

авторів, серед яких був і Гі де 

Мопассан. 
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