
HONORÉ DE BALZAC (1789 - 1850) faux 

Han föddes i Toulouse den 30 :e maj 1789. Hans riktiga namn var 
Honoré Balssa. Han har två systrar, Laure och Florence, och en 
bror, Henri. Balzacs mamma är mycket snäll och föredrar hans 
syster Laure. Familjen slår sig ner i Paris 1813. Honoré de Balzac 
kommer att göra litteraturstudier. 1825 gifter han sig med Fru 
de Berny och han börjar att skriva böcker. Han försökte arbeta 
som förläggare och boktryckare men han går i konkurs och hela 
sitt liv kommer han att ha problem med pengar och skulder. Han 
ger ut sin första roman 1827 « Pappan Goriot ». 1830 börjar han 
att bygga ett gigantiskt verk under namnet Den Gudomliga 
Komedin. Han kommer att måla hela samhället och beskriva det 
mycket i detalj. Hans böcker är karakteriserade av långa sidor av 

beskrivningar av miljöer och personer. Han blir en av de mest berömda romantiska 
författarna.  

 

1850 gifter han sig med sin kusin Fru Hanska i Vitryssland. 

 

 

 

Hans största romaner är bland 
annat: Catherine Grandet,  Kusinen 
Goriot, Liljan i Dalen, Förlorade Illusioner, Sorgeskinnet 

Han dör av en hjärtattack den 16:e juli 1850 i Tours. 1874 
publicerar man hans kompletta verk i 44 volymer. Fru de Balzac 
kommer att dö 1882. 

 

 

 

 

 

 

 



GUSTAVE FLAUBERT 1811-1880 faux 

Denna stora franska författare föddes den 22 :a november 
1811 i Reims. Han har två bröder och en syster. Hans 
föräldrar arbetar i kyrkan och de bor på hotell. Det är en 
mycket lycklig barndom och den lilla Gustave lyssnar mycket 
på musik. Han skriver sina första texter 1825 : Ludvig XIV, 
Corneilles Eloge, snart följda av En vacker förklaring av den 
berömda förstoppningen. 

1834 träffar han en kvinna, Elsa Schlésinger, syster till 
Maurice Schlésinger, direktör för « la Gazette et revue 
littéraire de Paris”. Det är början på en lång och omöjlig 
passion.  

Efter studentexamen tvingar hans pappa honom att göra 
journaliststudier. Han har ett mycket lugnt liv. Han är kompis med konstnären Pradier och 
han lär känna Camille Claudel. Han lyckas med sin journalistexamen 1841. Han börjar att få 
astmakriser och han måste sluta sina studier. Familjen köper en liten lägenhet nära Rouen, i  
Croisset. Han träffar Marianne Colet, med vem han kommer att 
ha en mycket fridfull kärleksförbindelse. 1851 slår sig Flaubert 
ner i Paris, på 82 boulevard Magenta. 

1856 utkommer Herr Bovary i snabbköpen. 
Rättegångsprocessen för "angrepp mot de goda sederna och 
mot religionen" gör att romanen får en stor succé. Flaubert är till 
slut frikänd, men den här processen gör honom berömd.  Han 
får Hederslegionen 1876. 

Han tjänar mycket pengar. Han får, av Jules Ferry, en anställning 
som konservator och en 
pension på 2000 Francs. När 
han håller på att redigera kapitel IX av Bouvard et 
Pécuchet, är han i full form men äcklad av allt, trakasserad 
av allt som han måste betala. Han dör lugnt bland (i mitten 
av) sina böcker den 18:e juni 1880, slagen av en 
hjärnblödning.  

Begravning den 21 :a juni, under närvaro av Zola, 
Goncourt, Daudet, Banville, Maupassant… 

Hans största verk är : Känslosam Uppfostran, Herr Bovary, 
Saint Antoines Frestelse, Salammbô, Bouvard och Pécuchet 

  



EMILE ZOLA ( 1841 -1904) faux 

Han föddes i Caen den 12 :e juni 1841. När han är ung bor 
han i Aix-les-Bains och han lär känna Victor Cézanne, 
skulptören. Han lyckas med sin studentexamen och han 
läser mycket och han börjar att skriva deckare 
(polisromaner). 1861 träffar han Gabrielle-Alexandrine 
Meley som kommer att vara hans älskarinna ända till 1870. 

1863 lämnar Emile Zola Hachette och blir litteraturkritiker 
på l'Evénement, ett radioprogram. Han publicerar också 
artiklar om litteratur. Han försvarar med mycket 
övertygelse Monet och konstnärer som man snart kommer 
att kalla expressionisterna i 
motsättning till de akademiska 
konstnärerna. 

Emile Zola kommer att bygga en 
romancykel som heter De Röda Makaronerna med ett femtontal volymer. Zola kommer att 
bli ledaren för Realisterna (författarna berättar och beskriver mycket realistiska situationer). 
Hans största verk är : Florence Raquin, Germinal, Paris Huvud, L'Assommoir, Nana 

Emile Zola har ett förhållande med Jeanne Rozerot, en ung tvätterska på 18 år engagerad av 
hans fru. Han kommer att leda ett dubbelliv mellan sin maka och denna unga kvinna. Han 
kommer att få fyra barn med Jeanne Rozerot : Denise (1887), Laure (1888),  Jacques (1890) 
och Félix (1892) 

1893 är det (säg : finns det) 
Dreyfusaffären : en judisk general i 
den franska armén är anklagad för att 
ha hjälpt österrikarna men det är inte 
sant. Denna affär kommer att öka 
hatet mot judarna. Emile Zola 
kommer att försvara generalen och 

han skriver en artikel som heter « Jag är oskyldig ». Den är publicerad i tidningen 
« Gryningen » och den är vänd till domaren Félix Faure. Frankrike kommer att vara delat i två 
läger :  dreyfusarderna och anti-dreyfusarderna. Till slut, efter Zolas död, kommer generalen 
att bli fri. Det var en komplott mot judarna. 

Emile Zola dör den 30 :e september 1904 i Paris, kvävd under 
mystiska omständigheter : olycka, kriminella handlingar ? Den 15:e 
oktober 1904, Émile Zolas begravning på 
Montparnassekyrkogården, ledsagad av en ofantlig folkmassa och 
1908 är Émile Zolas aska förflyttad till Panthéon.  
 
 
 
 



Balzac, Flaubert, Zola 
 
1  Balzac, qu’est-ce qu’il a fait comme travail? 

2  où repose Balzac aujourd’hui? 

3  qui était Alfred Dreyfus? 

4  quel écrivain va défendre Dreyfus? 

5  quels sont leurs prénoms? 

6  Zola, travaille-t-il bien à l’école? 

7  qui est Louise Colet? 

8  où repose Zola aujourd’hui? 

9  qui est Madame Hanska? 

10  comment est l’enfance de Balzac? 

11  qu’est-ce que c’est les Rougon Macquart? 

12  quand et où est mort Balzac? 

13  qui sont Balzac, Flaubert, Zola? 

14  quelle est la situation économique de Flaubert? 

15  de quoi accuse-t-on Dreyfus? 

16  quand et où est mort Flaubert? 



17  comment s’appelle l’article qui défend Alfred Dreyfus? 

18  qui est Jeanne Rozerot? 

19  citez 3 livres de Zola 

20  citez 3 livres de Flaubert 

21  quand et où est né Zola? 

22  quand et où est né Balzac? 

23  qui va habiter à Croisset? 

24  Balzac, qu’est-ce qu’il va faire comme études? 

25  dans quel style ou genre écrit Balzac? 

26  comment accueille-t-on Madame Bovary à sa sortie en librairie? Pourquoi? 

27  Dreyfus est-il innocent ou coupable? 

28  citez 3 livres de Balzac 

29  quand et où est mort Zola? 

30  quand et où est né Flaubert? 

31  qu’est-ce que c’est la Comédie Humaine? 

32  résumez le roman “Madame Bovary” 

 

 



BALZAC, FLAUBERT ET ZOLA 
 

né född 

s’installer slå sig ner 

faire des études de droit studera juridik 

amant (m) älskare 

devient (devenir) blir 

essayer försöka, prova 

faire faillite gå i konkurs 

dette (f) skuld 

suivre följa 

obliger tvinga 

rater missa 

librairie (f) bokhandel 

mœurs seder, bruk 

reçoit får 

épuisé utmattad 

foudroyé slagen, träffad, krossad 

harceler antasta 

peinture (f) målning 

chef de file (m) ledare 

lingère (f) tvätterska 

accuser anklaga 

augmenter öka 

diviser dela 

cendres (fpl) aska 

imprimeur (m) tryckare 

oeuvre (f) verk 

peindre måla 

société (f) samhälle 

épuisement (m) utmattning 

maîtresse (f) älskarinna 

entre autres  bland annat 

vie (f) liv 

bac (m) studentexamen 

agité livlig, stormig 

orageux oväderaktig 

atteinte (f) angrepp 

acquitté frikänd 

obtient (obtenir) får 

dégoûté äcklad 

hémorragie cérébrale hjärnblödning 

en train de håller på med att 

conviction (f) övertygelse 

liaison (f) förbindelse 

mener une double vie leva ett dubbelliv 

juif  jude 

la haine hatet 

asphyxié kvävd, ihjälgasad 

 


