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Abstrakt
Teza. PrzesÙanie Gustawa Flauberta zawarte w powieïci pt. Madame Bovary tylko
pozornie moČna odebra° jako manifest przeciwko obÙudzie i hipokryzji cechujcych
ówczesne spoÙeczeÚstwo, a narracja autora wcale nie sprowadza si¿ do prostego
moralizatorstwa. Celem pisarza nie byÙ nadmierny dydaktyzm, lecz przedstawienie
rzeczywistoïci w sposób naturalistyczny – Flaubert krytykuje istniejcy porzdek
rzeczy, ale nie próbuje go zmienia°. Naturalistyczno-realistyczn koncepcj¿ utworu
podkreïla nieschematycznoï° postaci (brak podziaÙu na bohaterów skrajnie zÙych
i dobrych).
W artykule autor stawia tez¿, iČ Flaubert wykreowaÙ bohaterów jako postaci egoistyczne.
Omówione koncepcje. Autor artykuÙu analizuje postawy bohaterów powieïci,
odnoszc si¿ do koncepcji stylów przywizania w dzieciÚstwie (teoria Bowlby’go)
oraz wybranych aspektów psychospoÙecznej teorii Fromma. W szerszym odczytaniu
utworu sposób kreacji bohaterów moČe nawizywa° równieČ do psychologii relacji
intymnych i wpÙywów kobiety na m¿Čczyzn¿.
Wyniki i wnioski. Prezentacja postaw egoistycznych sÙuČy podkreïleniu specyÞki postaci (m¿skich bohaterów). Pozwala teČ zobrazowa° wady spoÙeczeÚstwa XIX-wiecznej prowincjonalnej Francji bez koniecznoïci ich oceny, co jest zgodne z koncepcj narracji w powieïci realistyczno-naturalistycznej.
Oryginalnoï°/wartoï° poznawcza podejïcia. ArtykuÙ zwraca uwag¿ na moČliwoï° niekonwencjonalnej interpretacji powieïci, bowiem – w przeciwieÚstwie do
wielu analiz literackich utworu Pani Bovary – skupia si¿ nie na gÙównej bohaterce, ale
innych postaciach ukazanych w powieïci.
SÙowa kluczowe: Gustaw Flaubert, Madame Bovary, egoizm, naturalizm, realizm,
konformizm.
Egoists in the novel by Gustave Flaubert Madame Bovary
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Abstract
Thesis. The message of Gustav Flaubert in his novel Madame Bovary can be seen at
Þrst sight only as a manifesto against lies and hypocrisy that characterized society at
the time, and the author’s narrative as a moralizing one. In fact the writer’s goal was
not excessive criticism, but the representation of reality in a mainly naturalistic way Flaubert criticizes the reality, however he does not aĴempt to change it. The naturalistrealistic character of the book is emphasized by the unconventional character of the
heroes (No clear division between ‘good’ and ‘bad’ personalities).
In the article, the author argues that Flaubert created heroes as egoistic characters.
Discussed concepts. The author of the article analyzes the aĴitude of the characters in the novel, referring to the styles of aĴachment in childhood (Bowlby’s theory)
and selected aspects of the psychosocial theory of Fromm. In a broader sense of the
writing, the manner of character creation may also refer to the psychology of intimate
relationships and a woman’s inßuence on a man.
Results and conclusions. The presentation of egoistic aĴitude serves to highlight
the speciÞcs of the characters (male heroes). It also illustrates the disadvantages of
19th-century provincial society in France without the need to evaluate them, which is
in line with the narrative concept in the realist-naturalistic novel.
Originality/cognitive value of the approach. The article draws aĴention to the
possibility of unconventional interpretation of the novel, since unlike numerous literary analyses of the novel Madame Bovary, it focuses not on the main character but
rather other characters in the novel.
Key words: Gustave Flaubert, Madame Bovary, egoism, naturalism, realism, conformism.

Wst҄p
Madame Bovary Gustawa Flauberta uchodzi za pierwsze dzieÙo naturalistyczne,
cho° najpeÙniejsz realizacj naturalizmu s póĊniejsze powieïci Émile’a Zoli – Germinal, Nana oraz opowiadania Guy de Maupassanta: BaryÙeczka, Naszyjnik (Markiewicz,
1992). G. Flaubert, w przeciwieÚstwie do E. Zoli, wykazuje wyjtkow dbaÙoï° o j¿zyk. Rczy ich natomiast problematyka utworów: codziennoï°, zwyczajnoï°, odheroizowani bohaterowie, rezygnacja w narracji z odautorskiego komentarza. Naturalizm
w powieïci przejawia si¿ poprzez pozbawienie narratora wszechwiedzy i autorytetu
moralnego, zastpienie narracji odautorskiej narracj personaln (prowadzon z perspektywy bohaterów), a takČe poprzez rozkÙad fabuÙy na szereg scen luĊno ze sob
poÙczonych, tzw. tranche de vie (Hendrykowski, 2011; Markiewicz, 1986). W powieïci
naturalistycznej fabuÙa przestaÙa by° najwaČniejsza, zast¿puje j stosunek bohatera
do wydarzeÚ, które obserwuje i w których uczestniczy, przedstawiany za pomoc
przypadkowych i drobiazgowych opisów, imitujcych postrzeganie rzeczywistoïci
przez przeci¿tnego czÙowieka. Przeci¿tnym czÙowiekiem jest bohater pochodzcy
z niČszych warstw spoÙecznych, a tematyka powieïci naturalistycznej oscyluje wokóÙ spraw zwizanych z jego codzienn egzystencj. gwiat ukazuje si¿ jako miejsce
pozbawione trwaÙych norm moralnych, w którym bogiem staÙ si¿ pienidz. Materiali56
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styczna koncepcja ïwiata oraz demoralizowanie czytelników za pomoc ukazywania
Čycia w nizinach spoÙecznych byÙy zarzutami, jakie kierowaÙa prawica europejskich
XIX-wiecznych spoÙeczeÚstw w stron¿ pisarzy naturalistów (Kulczycka-Saloni, 1986).
Madame Bovary jest powieïci naturalistyczno-realistyczn. Ten drugi czÙon – realizm
powieïciowy – charakteryzuje konstrukcja trzecioosobowego narratora odautorskiego,
który, cho° wszechwiedzcy i wszechobecny, ukrywa si¿ za zdarzeniami, nie uczestniczc w nich. Rol bogatej w szczegóÙy narracji jest poprowadzenie czytelnika w taki
sposób, aby mógÙ sobie wyobrazi° przedstawiane postaci i miejsca, bowiem gÙównym
celem pisarza-realisty jest wykreowanie ïwiata w sposób jak najbardziej przypominajcy rzeczywistoï°. W j¿zyku narracji brak stylistycznych ozdobników, a ukazany ïwiat
budowany jest wedÙug zaÙoČeÚ Þkcji werystycznej, co oznacza koniecznoï° pogodzenia
zmyïlonych zdarzeÚ i postaci z realizmem szczegóÙu. Chronologia fabuÙy ma za zadanie tworzy° cig przyczynowo-skutkowy, a zdarzenia i postaci s osadzone w rzeczywistoïci. Mimetyzm, czyli wierne odtwarzanie rzeczywistoïci, ograniczaÙa jednak
konwencja estetyzujca – i tak poza literatur musiaÙy pozostawa° tematy uznawane za
brutalne czy wulgarne: brzydota, choroba, kalectwo, ïmier°, erotyzm.
Powieï° realistyczna byÙa zatem iluzj rzeczywistoïci. SÙuČyÙy temu: dialogi i monologi zbliČone do mowy potocznej, o zindywidualizowanym j¿zyku, zaleČnym od
pochodzenia, wyksztaÙcenia i wieku bohatera, jak równieČ elastyczny monolog wewn¿trzny, zapis reßeksji postaci, jej snów i marzeÚ, oraz mowa pozornie zaleČna, gdy
narrator przejmowaÙ przestrzenny i psychologiczny punkt widzenia bohatera, jego
j¿zyk i styl. Realizm literacki cechowaÙa typowoï° postaci – bohaterowie byli reprezentantami swoich grup spoÙecznych i zawodowych, narodowoïciowych, religħnych.

Bohaterowie w Madame Bovary
G. Flaubert w powieïci Madame Bovary przedstawia gÙównych bohaterów jako
egoistów. Taki zabieg sÙuČy podkreïleniu specyÞki postaci oraz zobrazowaniu wad
spoÙeczeÚstwa, bez ich oceny, zgodnie z koncepcj narracji w powieïci realistyczno-naturalistycznej. W celu udowodnienia tego stwierdzenia naleČy rozpatrzy° stopieÚ
zaawansowania egoizmu Karola Bovary i Leona Dupuis przed poznaniem Emmy Bovary, podczas zwizku z ni oraz po jej ïmierci.
Warto si¿ zastanowi°, który z terminów – „egoizm” czy „egotyzm” – jest bardziej
adekwatny do okreïlenia postaw bohaterów powieïci G. Flauberta. WedÙug SÙownika
j¿zyka polskiego (2007, s. 151) egoizm to „postawa charakteryzujca si¿ nadmiern lub
wyÙczn miÙoïci samego siebie, podporzdkowaniem wÙasnym potrzebom interesów innych ludzi, myïleniem wyÙcznie o sobie i swoich korzyïciach”, nazywana jest
teČ zamiennie egocentryzmem, egotyzmem, samolubstwem. Egotyzm natomiast to
„tendencja do przesadnego zajmowania si¿ wÙasn osob, wÙasnymi przeČyciami, kierowanie uwagi otoczenia na siebie” (2007, s. 151).
O pokrewnoïci obu terminów mówi teČ Józef Bazylak, wyjaïniajc ich pochodzenie.
„Termin «egoizm» powszechnie uČywano w Europie w poÙowie XVIII w. W dziedzinie etycznej najpierw oznaczaÙ tyle, co samolubstwo, nierealizowanie nakazu miÙoïci bliĊnich, potem oznaczaÙ tak postaw¿ spoÙeczn czÙowieka, w której dČy si¿ do
przyjemnoïci i korzyïci osobistych, cz¿sto drobnych, z naraČaniem innych, zwÙasz-
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cza bliskiego otoczenia. Termin egotyzm narodziÙ si¿ w 1823 r. w piïmiennictwie angielskim jako angielska wersja «egoizmu». Na gruncie psychologii do dziï jest nieraz
utoČsamiany albo z egoizmem, albo egocentryzmem” (1981, s. 10).
J. Bazylak w dalszej cz¿ïci rozprawy analizuje poj¿cie egotyzmu, przypisujc mu
„przesadn skÙonnoï° mówienia o sobie, nieustanne interesowanie si¿ maÙymi sprawami osobistymi, analizowanie swego stanu zdrowia, potrzeb Þzjologicznych i innych drobiazgów oraz przesadne zajmowanie si¿ swoj pozycj w ïwiecie drobnych
zdarzeÚ otoczenia” (1981, s. 10). Jak podkreïla, wszystkie te rzeczy dziej si¿ jednak
bez wyraĊnej zgody czy krzywdy innych ludzi, co odróČnia egotyzm od egoizmu,
przy czym egoizm ma raczej znaczenie moralne, a egotyzm – psychologiczne. PosÙugujc si¿ t klasyÞkacj, na potrzeby niniejszej analizy przyjÙem termin „egoizm”,
który trafniej odzwierciedla postawy bohaterów powieïci G. Flauberta.
Postaci Karola i Leona nie wliczaj si¿ do grona typowych, a zatem reprezentacyjnych przedstawicieli prowincjonalnej Francji XIX wieku. Obaj s przybyszami,
z pocztku obcymi dla zwartej wiejskiej spoÙecznoïci, i kaČdy z nich aklimatyzuje si¿
w nowej spoÙecznoïci na wÙasny sposób. Kontakt z Emm powoduje jednak u nich
diametraln zmian¿. Na m¿Ča wpÙyw ten miaÙ charakter pozytywny – po ïmierci
Emmy Karol po raz pierwszy wyraziÙ oznaki empatii. Z kolei stopieÚ egoizmu kochanka po odrzuceniu go przez Emm¿ pogÙ¿biÙ si¿. Ze wzgl¿du na ten odmienny
efekt w wtku Leona i Karola moČna mówi° o ich odwrotnej ewolucji. Egoistyczne postawy bohaterów moČna rozpatrywa° w kontekïcie etycznego oraz psychologicznego
egoizmu. Postaw¿ egoistyczn Karola moČna okreïli° jako przynaleČc do egoizmu
psychologicznego, a Leona – do egoizmu etycznego.
Egoizm psychologiczny to konstrukt teoretyczny zakÙadajcy, Če kaČdy w gÙ¿bi
ducha jest zmotywowany przez interes wÙasny, nawet jeïli jego zewn¿trzne czynnoïci
s z pozoru altruistyczne (Feinberg, 1998). PrzykÙadem „altruistycznych” pobudek
Karola byÙy opieka nad Emm w czasie jej licznych chorób czy przeprowadzka do
innego miasta powodowana jej niech¿ci do pozostawania w obecnym miejscu zamieszkania. W rzeczywistoïci jednak te rozwizania stanowiÙy dla Karola wymówk¿,
by nie szuka° prawdziwych przyczyn nieszcz¿ïcia Čony.
Koncepcja etycznego egoizmu zakÙada, Če dČenie do wÙasnego dobra jest zawsze
moralnie sÙuszne (Hospers, 1967). Kierujc si¿ tym rodzajem egoizmu, Leon, za rad
matki, któr uznawaÙ za autorytet etyczny i osob¿ waČn, poïlubiÙ kobiet¿, której nie
kochaÙ, ale z któr maÙČeÚstwo dawaÙo mu prestiČ i korzyï° majtkow. PostpiÙ tak,
b¿dc przekonanym, Če matka wie, co jest dla niego najlepsze. Ignorujc potrzeby
Emmy i porzucajc j, zachowaÙ si¿ egoistycznie, jednak sposób, w jaki tego dokonaÙ,
byÙ, jak na tamte czasy, etycznie usprawiedliwiony. W dziewi¿tnastowiecznej Francji
maÙČeÚstwa zawierane byÙy z rozsdku, a nieformalny zwizek z osob zam¿Čn byÙ
godny jedynie pogardy.

Pan Bovary
Karol Bovary jest na pierwszy rzut oka postaci mdÙ i jednolit w swojej przeci¿tnoïci. Nieudolny lekarz bez wÙaïciwego wyksztaÙcenia, czÙowiek bez ogÙady i ambicji,
nudny i naiwny mČ, zdradzany przez Čon¿. Zanim poznaÙ Emm¿, byÙ Čonaty z He58
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loiz Dubuc. Do zawarcia maÙČeÚstwa doszÙo z inicjatywy matki Karola ze wzgl¿du
na wysoki posag, który wnosiÙa Čona. Pobudki syna nie róČniÙy si¿ jednak znacznie
od pobudek matki – sam miaÙ nadziej¿, Če maÙČeÚstwo zapewni mu stabilnoï° Þnansow i niezaleČnoï°, zaï aspektu miÙoïci w ogóle nie braÙ pod uwag¿. Jednak wbrew
oczekiwaniom Karola to Čona zdominowaÙa jego; dyktowaÙa mu, co ma mówi°, jak
si¿ ubiera° itp. UlegÙ jej wpÙywowi, tak jak wczeïniej wpÙywom matki, powodujc
swoj zaleČnoï° od obu kobiet. Pomimo niezgody na t¿ sytuacj¿, niewyraČanej jednak
werbalnie, towarzyszyÙo mu przekonanie, Če kaČda jego czynnoï° jest obiektem zainteresowania otaczajcych go osób.
Tak post¿puje czÙowiek samolubny, który „interesuje si¿ wyÙcznie sob, chce mie°
wszystko dla siebie, nie czuje Čadnej przyjemnoïci dajc i potraÞ tylko bra°. Na ïwiat
zewn¿trzny patrzy jedynie z punktu widzenia osobistych korzyïci; nie obchodz go
potrzeby innych. Nie widzi poza sob nikogo; ocenia kaČdego i wszystko pod ktem
przydatnoïci dla siebie samego” (Fromm, 2000, s. 67).
Egoizm m¿Čczyzny najlepiej okreïla moment ïmierci pierwszej Čony, gdy po pogrzebie Karol wzrusza si¿ na myïl, Če „musiaÙa go jednak kocha°”, skoro umarÙa przez
odkrycie prawdy (o faÙszywym posagu). Ten Čal jest jednak w wi¿kszym stopniu wywoÙany uczuciem, jakie Heloiza ČywiÙa wobec Karola, niČ utrat samej Čony. Bo pan
Bovary jako egoista jest „generalnie niezdolny do miÙoïci” (Fromm, 2000, s. 67).

„Kocham ci҄ – cÓӐ to ci҄ obchodzi”
Przy pierwszym spotkaniu z Emm zaskoczenie Karola wywoÙuj nie ubiór, cechy
Þzyczne ani mowa jej ciaÙa, ale poÙysk paznokci (Flaubert, 1992, s. 32). Warto zaznaczy°, Če wraČenie to nie byÙo nacechowane seksualnie ani nawet estetycznie. MiaÙo
raczej charakter typowo lekarskiej obserwacji – poÙysk paznokci wywoÙuje uČywanie
lakieru, co w XIX wieku byÙo charakterystyczne dla kobiet z wyČszych sfer. Flaubert
za pomoc narracji auktorialnej natychmiast zaburza to wraČenie elegancji, rysujc
przed czytelnikiem naturalistyczny obraz Emmy, wytykajcy niedoskonaÙoïci w jej
urodzie. Poprzez tak zauwaČaln róČnic¿ mi¿dzy obserwacj Karola a obiektywn,
cho° brutaln, ocen wszechwiedzcego narratora, pisarz po raz pierwszy otwarcie
ukazuje czytelnikowi, jak prost osob, o jakČe zamkni¿tym umyïle jest Karol Bovary. PoÙysk paznokci i delikatne muïni¿cie pleców wystarczyÙy, by lekarz zakochaÙ si¿
w Emmie. Ta niedojrzaÙa postawa pana Bovary opierajca si¿ na powierzchownoïci
uczu°, na myleniu zauroczenia z miÙoïci, jest kolejnym wyznacznikiem komponentów jego egoizmu. Bo prawdziwa miÙoï° „nie jest afektem w sensie ulegania czyjemuï
oddziaÙywaniu, lecz czynnym dČeniem do rozwoju i szcz¿ïcia osoby, któr si¿ kocha,
majcym swe ĊródÙo w zdolnoïci kochania” (Fromm, 2000, s. 67).
GÙównym problemem zwizku Karola i Emmy byÙ brak miÙoïci w maÙČeÚstwie.
Ów deÞcyt nie wynikaÙ wyÙcznie z faktu, Če pani Bovary nie kochaÙa m¿Ča, ale takČe
z tego, iČ uczucie Karola nie osign¿Ùo wystarczajcego stopnia zaawansowania, by
móc by° klasyÞkowane jako rzeczywista miÙoï°.
WedÙug Bogdana Wojciszke (1993) moČliwe jest wyróČnienie kilku typowych faz
zwizku miÙosnego. Nami¿tnoï°, wyraČana stale przez Karola, a przez Emm¿ wyÙcznie na krótki czas przed wyjazdem Leona do ParyČa, plasowaÙa zwizek w fazie
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trywialnego zauroczenia. NiezaangaČowanie Emmy oraz brak intymnoïci pomi¿dzy
maÙČonkami, które s kolejnymi skÙadnikami miÙoïci, czyniÙy przejïcie do fazy zwizku kompletnego niemoČliwym.
„Zakochanie jest ïlepe, krótkotrwaÙe, daje silne uczucie szcz¿ïcia nieskalanego
myïl i jest cokolwiek egoistyczne, a przynajmniej bardziej skoncentrowane na tym,
kto kocha, niČ na tym, kto jest kochany («Kocham ci¿ – cóČ to ci¿ obchodzi», pisaÙ J. W.
von Goethe). MiÙoï° jest powolniejsza, trwalsza, mdrzejsza i bardziej si¿ koncentruje
na osobie kochanej niČ kochajcej, a oprócz szcz¿ïcia zawiera równieČ ból” (Wojciszke, 1993, s. 22).
Wyznacznikiem dojrzaÙoïci w sferze poznawczej czÙowieka jest m.in. myïlenie
logiczne, nieegocentryczne, a o osigni¿ciu dojrzaÙoïci emocjonalnej ïwiadczy przewaga uczu° wyČszych (spoÙecznych) nad niČszymi (egoistycznymi), sprzyjajca
nawizywaniu gÙ¿bokiej wi¿zi z innymi ludĊmi (Marcinek, Brzeska, KapaÙa, 2011).
W postawie Karola trudno dostrzec te determinanty. „Brak dČenia do budowania
relacji partnerskiej przejawia si¿ na ogóÙ w dwóch doï° charakterystycznych formach
zachowania: nastawieniu na siebie (egocentryzm) i nastawieniu na rozmówc¿ (allocentryzm)” (Holstein-Beck, 1997). Teza ta kolejny raz potwierdza egoizm m¿Ča Emmy
Bovary. MoČna teČ domniemywa°, Če Karol nie rozwizaÙ pomyïlnie kryzysu generatywnoï° versus zaabsorbowanie wÙasn osob, czego skutkiem byÙa postawa egoizmu
i egocentryzmu (Erikson, 2004).

Leon
Leon Dupuis, pisarz notarialny praktykujcy u rejenta Guillaumin w Yonville, podobnie jak Karol, byÙ w pewnym stopniu zaleČny od matki. Za jej namow rozpoczÙ
studia prawnicze, cho° w sferze prywatnej zachowywaÙ juČ autonomi¿ – oddawaÙ si¿
swoim upodobaniom, czytajc ksiČki oraz sÙuchajc muzyki operowej. DbaÙ równieČ
o swój wygld zewn¿trzny, w stopniu charakterystycznym dla narcyzmu. Narrator
okreïla „dbanie o [dÙugie] paznokcie” jako jedno z gÙównych zaj¿° pisarza (Flaubert,
1992, s. 122). Jednak te zabiegi i upodobania zdaj si¿ mie° raczej charakter reprezentacyjny niČ s cz¿ïci higieny osobistej. KaČdy element osobowoïci Leona oddzielaÙ go
od spoÙecznoïci Yonville, któr uwaČaÙ za nuČc. Cho° jego relacje z matk, podobnie
jak u Karola, opieraÙy si¿ na zaleČnoïci, jego zwyczaje i upodobania byÙy juČ ïwiadomym wyborem m¿Čczyzny.
Kreacj¿ Leona Dupuis poprzedza opis nowo przybyÙej pani Bovary, którego dokonuje sam pisarz poprzez narracj¿ personaln. „GÙadka, biaÙa skóra” Emmy róČni
si¿ od naturalistycznego opisu narratora, w którym jej r¿ka byÙa „nie doï° biaÙa, moČe
zbyt sucha” i brakowaÙo jej „mi¿kkoïci w rysunku” (Flaubert, 1992, s. 85). Ten skpy
opis uzupeÙnia jednak blask oïwiecajcy posta° pani Bovary i przenikajcy tkanin¿
jej sukni, a nawet powieki. WyobraČenie Leona nadaje Emmie cech wr¿cz anielskich,
wynoszc j do sfery sacrum i wyróČniajc spoïród wiejskiego tÙumu, który tak nuČyÙ
Leona. Estetyka Emmy w oczach jej kochanka moČe wydawa° si¿ adekwatna dla percepcji humanisty-marzyciela. Warto jednak zauwaČy°, iČ Leon byÙ jedynie pisarzem
notarialnym na praktyce u rejenta, a nie genialnym artyst, na którego si¿ stylizowaÙ.
RóČnica ta powoduje, Če wyidealizowany obraz Emmy nabiera infantylnego wy60
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dĊwi¿ku. Podobnie jak w przypadku Karola, G. Flaubert w ten sposób zaznacza, Če
zauroczenie Leona Emm jest w duČej mierze owocem wÙasnych pragnieÚ bohatera,
które przypisaÙ pierwszej wyróČniajcej si¿ z tÙumu kobiecie.
Leon, zm¿czony bezowocnoïci zwizku i znuČony prowincjonalnym Čyciem, potrzebowaÙ jednak zach¿ty do opuszczenia Yonville. Dominanta ekonomiczna zacz¿Ùa
wywiera° wpÙyw na pisarza. Dost¿p do wytwornych strojów i eksluzywnych instrumentów muzycznych pozwoliÙ mu przezwyci¿Čy° fascynacj¿ Emm. Po powrocie
z ParyČa Leon powróciÙ odmieniony – nie byÙ juČ tak zainteresowany pani Bovary,
a jego pragnienie odnowienia zwizku wydawaÙo si¿ by° powodowane raczej pop¿dem seksualnym niČ prawdziw miÙoïci. Fromm podkreïla, Če poČdanie seksualne
sprzyja zakochaniu, ale nie ma nic wspólnego z miÙoïci – „zakochanie to zdobycz,
któr Ùatwo si¿ trwoni, tak samo jak Ùatwo si¿ zyskaÙo” (Fromm, 2000, s. 87).
Pobyt sp¿dzony na studiowaniu prawa w ParyČu i tamtejsze spoÙeczeÚstwo sprawiÙy, Če Leon przyswoiÙ sobie takie cechy jak obowizkowoï° i pracowitoï°, ale zatraciÙ wraČliwoï° i staÙ si¿ jeszcze bardziej zaleČny od matki. Z pewnoïci odrzucenie ze
strony Emmy przybliČyÙo Leona do jedynej kobiety, która go nie zdradziÙa – matki.
Zwizek z matk to pierwszy ludzki zwizek, w jakim uczestniczy dziecko i który
jest kamieniem w¿gielnym jego osobowoïci (Bowlby, 2007). MoČna w nim szuka° ĊródeÙ problemów obu bohaterów powieïci. By° moČe ich relacje z matkami oparte byÙy
na stylu l¿kowo-ambiwalentnym, ksztaÙtowanym przez doïwiadczanie niepewnoïci
co do dost¿pnoïci obiektu (obiektem jest tu matka). Dziecku brak wtedy poczucia
bezpieczeÚstwa i przekonania o wsparciu i pomocy opiekuna. Odczuwa dodatkowo
silny l¿k przed rozstaniem (nawet kiedy opiekun jest w pobliČu), przez co mniej interesuje si¿ odkrywaniem otoczenia (Dacko, 2011). DÙugofalowe efekty tych wczesnych
doïwiadczeÚ mog ujawni° si¿ w formie zaburzeÚ emocjonalnych. Pisze o tym takČe
Erich Fromm, korelujc neurotyczny stosunek miÙosny z utkni¿ciem na dzieci¿cym
przywizaniu do matki, wskutek czego w relacji z kobiet tacy m¿ČczyĊni s czuli
i uroczy, jednak powierzchowni i nieodpowiedzialni (Fromm, 2000, s. 97).
Do kulminacji konformizmu Leona, kochanka Emmy, dochodzi w momencie, gdy
ten po skoÚczonym romansie odmawia przesÙania pieni¿dzy na spÙat¿ jej dÙugów,
a ostatecznie podejmuje decyzj¿ o oČenku z bogat mieszczank. Ten czyn sprawia,
Če Leon jak na ironi¿ znajduje si¿ na miejscu Karola z pocztku powieïci – staje si¿
sterowanym przez matk¿ materialist myïlcym przede wszystkim o sobie: „NajwaČniejsz wartoïci jestem ja i moje interesy, a jedynym moim obowizkiem jest robienie
tego, co jest dla mnie najlepsze, czyli dbanie o moje interesy. Ignorowanie interesów
i wartoïci innych osób, jako niezaleČnych od moich interesów i wartoïci, stanowi istot¿ etycznego egoizmu we wszystkich postaciach” (BuksiÚski, 2015, s. 53).

Przemiana Karola
Karol Bovary ubóstwiaÙ Emm¿, jednak w rzeczywistoïci zafascynowany byÙ wykreowanym przez siebie obrazem Čony, a nie jej prawdziw osob. W oczach m¿Ča
Emma byÙa symbolem kobiety i Čony idealnej. Pan Bovary w swoim zafascynowaniu
wyidealizowaÙ Emm¿ do takiego stopnia, Če zauwaČaÙ wyÙcznie jej urod¿ i typowo
kobiece czynnoïci, jakim si¿ oddawaÙa, takie jak malowanie paznokci czy czesanie
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wÙosów. W swojej ignorancji nie byÙ w stanie dostrzec jej stanów depresyjnych, a jedynie tak oczywiste objawy Þzyczne, jak ból gÙowy czy bladoï° cery. Nigdy nie zadaÙ
sobie równieČ trudu, by zrozumie°, dlaczego Čona stale miaÙa do niego pretensje. ByÙ
na tyle nieïwiadomy jej potrzeb, Če nie potraÞÙ si¿ domyïle°, iČ Emma zdradzaÙa go
z dwoma m¿Čczyznami, do których zalecaÙa si¿ nawet w jego obecnoïci. Jak twierdzi
Agnieszka Drotkiewicz (2008), sam Karol j ku nim popychaÙ. Jego egoizm polegaÙ nie
tylko na bagatelizowaniu potrzeb Emmy. M¿Čczyzna odrzuciÙ prawdziw osobowoï°
Čony, kochajc jedynie swoje wyobraČenie o niej.
Karol Bovary doznaÙ przemiany dopiero po ïmierci ukochanej – spotkawszy Rudolfa, drugiego kochanka Čony, zdaÙ sobie spraw¿, Če jego wyobraČenie o nieskazitelnoïci Emmy byÙo od samego pocztku faÙszywe. ZorientowaÙ si¿, Če Emma zdradzaÙa go z Rudolfem, a zatem musiaÙa by° nieszcz¿ïliwa w zwizku z nim. W tym
momencie pan Bovary po raz pierwszy w swoim Čyciu spojrzaÙ na zwizek z Čon
z jej perspektywy, a nie swojej. To nowe spojrzenie na ïwiat z perspektywy innej osoby poÙoČyÙo kres jego egoizmowi, czego dowodzi eksklamacja: „Tak chciaÙo przeznaczenie!”, okreïlona przez narratora jako „jedyne wielkie sÙowo, jakie kiedykolwiek
powiedziaÙ” (Flaubert, 1992, s. 270-271). MoČe to oznacza°, Če Karol zrozumiaÙ, iČ jego
zwizek z Emm byÙ skazany na poraČk¿ od samego pocztku ze wzgl¿du na traktowanie Čony w kategoriach imaginacji. MoČliwe, iČ zrozumiaÙ takČe, Če jej zdrada nie
byÙa wyÙcznie aktem niewiernoïci, ale przede wszystkim wynikiem jego wÙasnych
bÙ¿dów w poČyciu z Emm. Skd wiemy, Če to, co powiedziaÙ, nie byÙo tylko frazesem? PoniewaČ G. Flaubert zaznacza, Če byÙy to najmdrzejsze sÙowa, które Karol
wyrzekÙ w swoim Čyciu. A w tej powieïci komentarze samego autora s jedynym
ĊródÙem obiektywnej prawdy.
gmier° Karola, cho° opisana za pomoc ironicznej peryfrazy: „od tych niejasnych
tchnieÚ miÙosnych wzbierajcych w tym jego zbolaÙym sercu” (Flaubert, 1992, s. 271),
moČe by° rozumiana jako swojego rodzaju hoÙd dla czÙowieka, który potraÞÙ zmieni°
swoj natur¿, nawet jeïli nastpiÙo to dopiero u kresu jego Čycia.

ZakoҞczenie
Leon Dupuis i Karol Bovary s postaciami reprezentacyjnymi w ukazaniu procesu
odwrotnej ewolucji, który zachodzi za spraw Emmy. Paradoks demoralizacji Leona,
który pocztkowo byÙ bohaterem pozytywnym, oraz rehabilitacji Karola, którego najwi¿kszym grzechem byÙ brak empatii, dowodzi, iČ rzeczy tak z pozoru niezmienne
jak system wartoïci czy wspóÙczucie dla drugiej osoby mog ulega° transformacji.
Ukrytym bohaterem w powieïci jest pienidz. Jego obecnoï° moČna dostrzec
w wielu sferach Čycia bohaterów: miÙoïci, karierze, edukacji itp. Wïród trzech czynników – spoÙecznego, biologicznego i ekonomicznego – ten ostatni jest jedynym, na
który bohaterowie mog mie° wpÙyw, tak wi¿c próbuj zdoby° nad nim jak najwi¿ksz kontrol¿.
Interesujce w analizie Madame Bovary s takČe kontekst biograÞczny (LubiÚska,
2015) oraz okreïlenie powieïci jako ksiČki o historii pogardy (Drotkiewicz, 2008).
Wtek autobiograÞczny przypisywany powieïci przejawia si¿ nie w sposób dosÙowny, ale poprzez styl i kompozycj¿ utworu. MoČna si¿ w nim doszukiwa° ïladów mÙo62
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dzieÚczej fascynacji pisarza tym, co wzniosÙe i ulotne, ale moČna równieČ uzna°, Če
tytuÙowa posta° posÙuČyÙa do stworzenia jedynie Þkcyjnej historii.
TrzeĊwa, zdystansowana narracja niewtpliwie potwierdza fakt, Če G. Flaubert
byÙ indywidualist osamotnionym, nieopowiadajcym si¿ ani po stronie opisanej
spoÙecznoïci, ani „Þlistrów intelektualnych” z jego wÙasnej sfery spoÙecznej, których
przekonanie o wÙasnej wyČszoïci jest paradoksalnie podobne do tego, które okazuj
bohaterowie tak przez nich pogardzani.
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