
349Franka i Wiryneja. Madame Bovary inspiracj¹ portretów kobiecych...UWM w Olsztynie Acta Polono-Ruthenica XIII, 2008

ISSN 1427-549X

 Natalia Pietkiewicz
Warszawa

Franka i Wiryneja. Madame Bovary inspiracj¹

portretów kobiecych w literaturze wybranych epok

Skandalizuj¹ca w swoim czasie i nowatorska w formie i tre�ci powie�æ Flau-
berta doczeka³a siê licznych studiów. Dzie³o piêtnuj¹ce wp³yw literatury roman-
tycznej na czytelnika analizowano m.in. jako przyk³ad realizmu nowoczesnego
i wiod¹cej roli autora w kreacji wizji rzeczywisto�ci1, ze wzglêdu na relacjê narra-
tor-autor-czytelnik, z podkre�leniem wp³ywu statusu spo³ecznego odbiorcy
w chwili lektury utworu2, a tak¿e pod k¹tem recepcji socjo-psychologicznego zja-
wiska �bowaryzmu� w innych dzie³ach literackich. Jeden z krytyków wskaza³ te¿
na mo¿liwo�æ wielokrotnych odczytywañ tej powie�ci, t³umacz¹c, ¿e taka lektura
jest uwarunkowana czasem historycznym, w jakim ¿yje odbiorca (tak¿e krytyk
literacki)3. Wspomina³ zarazem praktykê poszukiwania w utworach odleg³ych
chronologicznie od siebie podobieñstw i kontynuacji Flaubertowskiego wzorca.
Inny znów badacz, studiuj¹c postaæ g³ównej bohaterki w zestawieniu z jej polskim
odpowiednikiem, zaznaczy³ nietypowo�æ literackiego wizerunku kobiety tego typu
w powie�ci realistycznej4.

Ujêcia te podsunê³y autorce niniejszego artyku³u pomys³ analizy porównaw-
czej dwóch tekstów, wzorowanych na arcydziele Flauberta, w kontek�cie toposu
Madame Bovary. Nale¿¹ one do dwóch krêgów kulturowych: polskiego i rosyj-
sko-radzieckiego. Pierwszym z nich jest powie�æ Elizy Orzeszkowej pt. Cham

z 1887 r., drugim natomiast � utwór Lidii Sejfulliny pt. Wiryneja z 1924 r. Utwory
te, choæ z pozoru odleg³e w czasie i sposobie my�lenia, podejmuj¹ dialog z powie-

1 Zob. m. in.: E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywisto�æ przedstawiona w literaturze Zachodu, prze-
³o¿y³ i przedmow¹ opatrzy³ Z. Babicki, przedmowa do drugiego wydania M. P. Markowski, War-
szawa 2004, rozdz. XVIII: W Hotelu de la Mole, s. 463�472.

2 Zob. J.-P. Sartre, Idiota w rodzinie. Wybór tekstów z nieukoñczonej monografii, wybra³
W. Sadkowski, prze³o¿y³ J. Waczków, S³owo/obraz terytoria, Gdañsk 2000, rozdz. Odczytywanie

pani Bovary, s. 306�324.
3 Zob. ibidem, s. 306�307.
4 M. G³owiñski, Cham, czyli Pani Bovary nad brzegami Niemna, [w:] �Lalka� i inne. Studia

w stulecie polskiej powie�ci realistycznej, pod red. J. Bachórza i M. G³owiñskiego, Instytut Badañ
Literackich PAN, seria: �Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej�, t. 75, Warszawa
1992, s. 136.
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�ci¹ francuskiego pisarza. Przejawia siê on m.in. w d¹¿eniach autorów, aby zebraæ
i przeanalizowaæ materia³ �wziêty z ¿ycia�. Sam Flaubert klimat Pani Bovary

zaczerpn¹³ z w³asnych do�wiadczeñ okresu dzieciñstwa i m³odo�ci na prowincji
w pobli¿u Rouen, gdzie spêdzi³ trzydzie�ci lat5. Orzeszkowa osnu³a fabu³ê swej
powie�ci na kanwie historii konkretnego ma³¿eñstwa ze wsi Ponizany na Bia³oru-
si6. Podstaw¹ faktograficzn¹ opowie�ci Wiryneja pióra radzieckiej pisarki by³y
historie dwóch kobiet z ludu: babki autorki � ch³opki tatarskiego pochodzenia oraz
wo�nej � m³odej Sybiraczki zmuszonej do utrzymywania rodziny. Z t¹ ostatni¹
Sejfullina zetknê³a siê podczas swojej pracy w szkole7.

We wspomnianych tekstach pozaliterackich dwóch wymienionych autorek
zachowa³y siê �lady zainteresowania powie�ci¹ Flauberta. Orzeszkowa prosi wy-
dawnictwo Gebethnera i Wolfa o przys³anie jej egzemplarza Madame Bovary8.
Samego Flauberta uwa¿a za� za jeden z najprzedniejszych umys³ów XIX wieku9.
Sejfullina zaleca pocz¹tkuj¹cym pisarzom podpatrywanie warsztatu Flauberta,
w celu sporz¹dzenia dobrego (�nie papierowego�) szkicu postaci kobiecej. Swoj¹
wypowied� motywuje nastêpuj¹co:

Aby ukazaæ kobietê grzeszn¹, a nawet g³upi¹, ale niewinn¹ w³asnej g³upoty, dlate-
go, ¿e winne temu jest jej otoczenie, uwarunkowania spo³eczne, po to aby umieæ

oskar¿yæ nie j¹, ale warunki jej egzystencji [podkre�l. moje � N. P.], trzeba
czytaæ Madame Bovary Flauberta [t³um. w³asne � N.P.]10.

5 E. Zola, Studium o Gustawie Flaubert, [w:] Les Romanciers Naturalistek, Paris 1881,
s. 131�132. Cyt. za: A. Sygietyñski, Wspó³czesna powie�æ we Francji. Gustaw Flaubert, [w:] Pro-

gramy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka-Saloni, Biblioteka Narodowa,
Wroc³aw 1985, s. 465.

6 Wiêcej na ten temat zob. w recenzji M. Konopnickiej �Gazeta Polska� z 16 listopada 1889,
nr 259; por. J. Kotarbiñski, U Orzeszkowej, �Kraj� z 25(13) grudnia 1891, nr 50. Cyt. za: Nota

bibliograficzna, [w:] E. Orzeszkowa, Cham, Ksi¹¿ka i Wiedza ,Warszawa 1949.
7 Zob. wywiad z pisark¹ z 1934 r. [w:] Ë. Ñåéôóëëèíà, Êðèòèêà ìîåé ïðàêòèêè,

[w:] idem, Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ, t. 1: Ïîâåñòè, ðàññêàçû, âîñïîìèíàíèÿ, Ãîñóäàðñòâåííîå

èçä. Õóäîæåñòâåííîé Ëèòåðàòóðû, Ìîñêâà 1958, s. 330.
8 W spisie zamówionych pozycji obok dzie³a Flauberta figuruj¹ utwory de Musseta, Sienkie-

wicza i Walerii Marrene, której dedykowany by³ Cham. List do Gebethnera i Wolfa z 30 czerwca
1877 r. w: E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. 1: Do Redaktorów i Wydawców: Józefa Sikorskiego,

Gebethnera i Wolfa, Franciszka Salezego Lewentala, Wac³awa Makowskiego, Erazma Pilza, Stani-

s³awa Poznera, do druku przygotowa³ i komentarzem opatrzy³ E. Jankowski, Wroc³aw 1954, s. 89.
Wiêcej na ten temat zob.: M. G³owiñski, Cham, czyli Pani Bovary nad brzegami Niemna,
[w:] �Lalka� i inne..., s. 38.

9 E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. VIII, Wroc³aw 1976, s. 264.
10 Ë. Í. Ñåéôóëëèíà, Ðàçãîâîð ñ ìîëîäûì ïèñàòåëåì, [w:] idem, Î ëèòåðàòóðå. Ñòàòüè.

Çàìåòêè. Âîñïîìèíàíèÿ, Ñîâåòñêèé ïèñàòåëü, Ìîñêâà 1958, s. 98�99.
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Cytat ten poprzedza pogl¹d, wed³ug którego arcydzie³o Flauberta spe³nia rolê
wzorca tak¿e pod wzglêdem oddawania bliskich czytelnikowi realiów danego
okresu historycznego11.

Przytoczone argumenty pochodz¹ z rozwa¿añ na temat trudno�ci warsztato-
wych pisarki podczas pracy nad Wirynej¹. W planach autorki i wydawców utwór
ten mia³ on mieæ formê opowiadania, a zosta³ uznany za opowie�æ. Podobne losy
spotka³y Chama Orzeszkowej, który jest dzi� klasyfikowany jako powie�æ, choæ
w zamierzeniu autorki by³o to opowiadanie.

Obie pisarki uwa¿a³y Flauberta za mistrza formy i stylu, podpatrywa³y u niego
ró¿ne chwyty, m.in. technikê odzwierciedlania w dziele literackim konkretnego
typu postaci kobiecej � wzoru bohaterki osadzonej w realiach nieakceptowanej
przez ni¹ prowincji. Interesowa³y siê wiêc tym arcydzie³em literatury francuskiej
i czyta³y je dok³adnie12.

Warto spojrzeæ na cechy toposu Madame Bovary. Bohaterka powie�ci Flau-
berta przywi¹zuje wiêksze znaczenie do formy ni¿ do tre�ci, têskni za ¿yciem na
dworskich salonach, za zabaw¹ i szczê�liw¹ mi³o�ci¹. Stosownie do gatunku
swych lektur (romansów rycerskich i powie�ci grozy) marzy o bogatym szlachci-
cu, ksiêciu, cz³owieku �wiatowym.

Czemu¿ nie mog³a wesprzeæ siê ³okciem o balkon szwajcarskiej chatki lub skryæ
swych smutków w szkockim dworku, u boku mê¿a w czarnym aksamitnym ¿akie-
cie o d³ugich po³ach, w wysokich miêkkich butach i strzeleckim kapeluszu, mê¿a
który nosi koronkowe mankiety!13 (s. 43)

Nie dostrzega ona ��lepego� oddania mê¿a, miejscowego felczera, który na
jej ¿yczenie porzuca swoje �rodowisko w momencie, gdy zyskuje w nim pozycjê
i przenosi siê do miasteczka, gdzie oboje znajd¹ przedwczesn¹ �mieræ.

Flaubert w ulubionym trybie mowy pozornie zale¿nej przytacza opiniê Emmy
o mê¿u w pierwszych latach ma³¿eñstwa:

W rozmowie by³ p³aski jak uliczny chodnik: banalne my�li ubrane w gotowe
formu³y paradowa³y kolejno [...] Przyznawa³, ¿e mieszkaj¹c w Rouen, nie by³
ciekaw teatru i aktorów z Pary¿a. Nie umia³ p³ywaæ, fechtowaæ siê, strzelaæ
z pistoletu, a kiedy� nie zdo³a³ jej obja�niæ je�dzieckiego terminu, napotkanego
w powie�ci. (s. 44)

11 Ibidem, s. 98.
12 Por. E. Orzeszkowa, Listy do wydawców..., s. 89; Ë. Í. Ñåéôóëëèíà, Ðàçãîâîð..., s. 98�99.
13 G. Flaubert, Pani Bovary. Z obyczajów prowincji, prze³o¿y³ i wstêpem opatrzy³ R. Engel-

king, Gdañsk 2005 (wszystkie cytaty dotycz¹ce postaci Emmy Bovary dalej wg tego wydania).
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Francuski pisarz o podobne ukszta³towanie charakteru bohaterki i jej systemu
warto�ci oskar¿a nie tylko nieodpowiednio dobrane lektury, ale i system edukacji,
jakiemu zosta³a poddana Emma w klasztorze sióstr urszulanek. W efekcie m³oda
adeptka upatrywa³a obietnicy wiecznej mi³o�ci w pierwszym napotkanym mê¿-
czy�nie. By³ nim akurat Karol Bovary. Po �lubie doktorowa odbiera³a mê¿a ju¿
nieco inaczej:

Póki nie wysz³a za m¹¿, s¹dzi³a, ¿e go kocha; zaczyna³a jednak przypuszczaæ, ¿e
pewno siê myli³a, bo szczê�cie, które powinna by³a zrodziæ mi³o�æ, jako� nie
zakwit³o. I próbowa³a odgadn¹æ, co w³a�ciwie oznacza³y w ¿yciu s³owa �roz-
kosz�, �namiêtno�æ� i �upojenie�, które tak zachwyca³y j¹ w ksi¹¿kach. (s. 37)

Im d³u¿ej z nim ¿y³a, tym gorzej go ocenia³a i wynajdowa³a dla niego coraz
ciekawsze epitety typu: �zawada na drodze ku szczê�ciu� czy �kolec w oplataj¹cej
j¹ wymy�lnej uprzê¿y�. Nie dzieli³a siê nimi z nikim. Rozczarowanie za� � jak zdaje
siê sugerowaæ pisarz � bra³o siê z rozd�wiêku miêdzy lekturami wspominanych
romansów rycerskich a wymogami szarej codzienno�ci. Powtarzalno�æ zjawisk,
póz, gestów i zachowañ przyjêtych w otoczeniu, najbardziej mierzi³y bohaterkê:

Domowa szarzyzna sk³ania³a j¹ do marzeñ o luksusie, a ma³¿eñskie czu³o�ci do
cudzo³o¿nych pragnieñ. ¯a³owa³a, ¿e Karol jej nie bije, bo wiedzia³aby wtedy, za
co go nie znosi i za co ma siê m�ciæ. Niekiedy nachodzi³y j¹ wizje, których
okrucieñstwu sama siê dziwi³a; a przecie¿ wci¹¿ trzeba siê by³o u�miechaæ, s³u-
chaæ zapewnieñ, ¿e jest szczê�liwa, udawaæ, ¿e jest szczê�liwa, i kazaæ ludziom
w to wierzyæ! (s. 108)

Rola doktorowej sprowadza³a siê do zarz¹dzania domem, asystowania mê¿o-
wi podczas posi³ków i okazjonalnej pomocy w niektórych zabiegach medycznych
w obrêbie domu. Karol nigdzie jej nie prezentowa³ w tzw. towarzystwie, z wyj¹t-
kiem jedynego balu w Vaubyessard, którego wspomnienie do koñca ¿ycia kiero-
wa³o wszystkimi poczynaniami bohaterki.

On ¿y³ prac¹. Ona wola³a czytaæ ksi¹¿ki pozwalaj¹ce zapomnieæ o monotonii
¿ycia w prowincjonalnym miasteczku. Domem, stanem maj¹tku, zdrowiem dziec-
ka zajmowa³a siê tylko wtedy, gdy te wszystkie elementy codzienno�ci zaczyna³y
podupadaæ. Do sprz¹tania, prania i gotowania mia³a najêt¹ s³u¿¹c¹. Marzy³a jed-
nak o porywach szalonej namiêtno�ci i o kim� z wy¿szych sfer, kto zabierze j¹
z otoczenia, do którego wyra�nie nie pasowa³a. Karol najwidoczniej nie spe³nia³
tych wymagañ. Nie goni³ za s³aw¹. Dlatego Emma dystansowa³a siê stopniowo od
natury, przyzwyczajeñ i trybu ¿ycia swojego mê¿a. Z dnia na dzieñ coraz bardziej
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nienawidzi³a go za to, ¿e nie maj¹c � wed³ug niej � ambicji, skazywa³ j¹ na tak
�nu¿¹c¹ egzystencjê�. Pocz¹tkowo próbowa³a nawi¹zaæ z nim wspólny jêzyk:

Niekiedy opowiada³a mu swoje lektury, epizod powie�ci, streszczenie nowej
sztuki w gazecie sensacjê z wielkiego �wiata [!]; w koñcu Karol te¿ by³ kim�,
zawsze chêtnym uchem i skwapliw¹ pochwa³¹. (s. 63)

Na co dzieñ jednak doktorowa trwa³a � nie do koñca �wiadomie � w systemie
warto�ci, który zosta³ jej narzucony przez nienawistne jej otoczenie, a w pewnej
mierze by³o to tak¿e przejawem bierno�ci i skrêpowania Emmy. Flaubert daje
temu wyraz w bardzo poetycki sposób, analizuj¹c marzenia Pani Bovary oczeku-
j¹cej potomka:

¯yczy³a sobie syna; [...] my�l, ¿e to bêdzie ch³opiec, dawa³a nadziejê rewan¿u za
wszystkie przesz³e klêski. Mê¿czyzna przynajmniej jest wolny; mo¿e odkrywaæ
nowe kraje i namiêtno�ci, pokonywaæ przeszkody, zakosztowaæ najdalszego
szczê�cia. A kobietê wiecznie co� krêpuje. Bierna i uleg³a, ma przeciw sobie
s³abo�ci cia³a i surowo�æ praw. Jej wola, jak ujarzmiony wst¹¿k¹ woal kapelusza,
zmaga siê wci¹¿ z wiatrami; pragnienie j¹ targa, konwenans pow�ci¹ga. (s. 89)

Dziecko oznacza nadziejê. Dla Madame Bovary wi¹¿e siê z nadziej¹ na
spe³nienie pragnienia ¿ycia w dworskim stylu. Marzy ona o salonach nieznanego
dla niej Pary¿a i synu, który dziêki dobrej edukacji i bogactwu mia³by do nich
dostêp. Doktor Bovary natomiast jest dumny i szczê�liwy. Emma to jego druga
¿ona (podobnie jak bohaterka Chama dla mê¿a rybaka). Pierwsz¹ ¿onê wybra³a
Karolowi matka. Rzec mo¿na, ¿e debiutuj¹cy lekarz zosta³ �wydany� za bogat¹
wdowê. St¹d jego obecna rado�æ: pierwsze dziecko, córka, której chcia³by nadaæ
imiê tej wybranej ju¿ przez siebie ¿ony. Emma jednak nie podziela jego zachwytu.
Udrêki ci¹¿y znosi w nadziei, ¿e urodzi siê ch³opiec, dziedzic s³awnego w przy-
sz³o�ci nazwiska. Gdy rodzi córkê, sama wybiera dziecku imiê: Berta, bo us³ysza³a
je w salonie ludzi zwi¹zanych niegdy� z monarszym dworem...

Pani Bovary nie lubi córki. Nie jest te¿ wobec niej konsekwentna. Okazuje jej
nadmiern¹ czu³o�æ tylko wtedy, gdy czuje siê winna wobec dziecka lub mê¿a.
Uczucie skruchy wystêpuje u niej, gdy nadchodzi pora rozstania z jednym z ko-
chanków, czyli niezmiernie rzadko:

Emmê zdumiewa³ ten spokój przedmiotów, kiedy w niej wszystko siê wali³o. [...]
ma³a Berta [...], chwiej¹c siê na nó¿kach, usi³owa³a podej�æ do matki [...].
� Daj mi spokój! � powiedzia³a Emma, odsuwaj¹c j¹ d³oni¹.
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Dziewczynka natychmiast podesz³a jeszcze bli¿ej, a¿ do samych kolan, wlepi³a
w matkê wypuk³e niebieskie oczy, a z k¹cika jej warg na jedwab fartucha pocie-
k³a stru¿ka czystej �liny.
� Daj¿e mi spokój! � powtórzy³a ze z³o�ci¹ kobieta.
Dziecko, przera¿one jej twarz¹, wybuch³o p³aczem.
� Daj¿e mi raz spokój! � krzyknê³a, odpychaj¹c ma³¹ ³okciem. Berta wpad³a na
komodê, uderzy³a o mosiê¿n¹ antabê, rozciê³a policzek; polecia³a krew. Pani
Bovary rzuci³a siê j¹ podnosiæ, urwa³a sznur od dzwonka, krzycza³a co si³, wzy-
waj¹c s³u¿¹c¹, i ju¿ zaczyna³a robiæ sobie wyrzuty, kiedy wszed³ Karol. [...]
� Popatrz no, mój drogi � powiedzia³a opanowanym g³osem � ma³a siê skaleczy-
³a, upad³a przy zabawie. (s. 114�115)

M¹¿ postêpuje jak lekarz. Uspokaja ¿onê i idzie do apteki. Emmie zdarza siê
raczej odtr¹caæ lub rozpieszczaæ, ni¿ wychowywaæ córkê, ale czyni to raczej
z poczucia strachu przed ogniem piekielnym ni¿ z mi³o�ci.

Po rozstaniu z pierwszym z kochanków Pani Bovary nie tylko próbuje odna-
le�æ siê w roli ¿ony i matki, ale i katoliczki. Flaubert wskazuje na powierzchow-
no�æ wszystkich czynów bohaterki i na niesta³o�æ jej natury:

Ten pomimo porywów entuzjazmu praktyczny umys³, który religia urzek³a kwia-
tami, muzyk¹, s³owami romansów, a literatura opisami dra¿ni¹cymi zmys³y,
opiera³ siê tajemnicom wiary, cia³o za� burzy³o siê coraz bardziej przeciw
sprzecznej z temperamentem dyscyplinie. (s. 42)

Emma zawsze czuje siê uwiêziona na prowincji, a magiczne s³owa �Pary¿�,
�Rouen� budz¹ w niej uczucie niezaspokojenia, kieruj¹ce wszystkimi jej dzia³aniami.

Flaubert ukazuje rysy osobowo�ci m³odej Francuzki na dwa sposoby. Przy-
k³adem pierwszego jest nacechowana emocjonalnie relacja bezpo�rednia postaci
drugoplanowej, w tym wypadku � pierwszej �Pani Bovary�:

[...] otrzyma³a, jak to siê mówi, piêkne wychowanie, zna³a wiêc geografiê, umia³a
wyszywaæ, rysowaæ, tañczyæ i graæ na fortepianie. [...]
� Córka starego Rouault, panienka z miasta! [...] Ich dziadek krowy pasa³, a kuzyn
ma³o co nie poszed³ pod s¹d za burdy i rêkoczyny. Po co te figi-migi i w nie-
dzielê jedwabna suknia do ko�cio³a jak u jakiej hrabianki? (s. 23)

Drugi rodzaj krytyki zostaje przedstawiony w formie pozornie neutralnego opi-
su, tak jak ma to miejsce w scenie prezentacji bohaterki na tle normandzkiej fermy:

[...] pan Rouault musia³ nale¿eæ do zasobniejszych gospodarzy. [...] Przed dwoma
laty straci³ ¿onê. Mieszka³a z nim tylko panienka [!] i pomaga³a prowadziæ dom.
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[...] W stajniach, przez otwart¹ górn¹ po³owê wrót, widaæ by³o potê¿ne gospodar-
skie konie, szczypi¹ce spokojnie siano z nowiutkich drabinek. Wzd³u¿ budynków
ci¹gnê³y siê zwa³y paruj¹cego obornika, a prócz indyków i kur grzeba³o w nim
kilka pawi, rzadki luksus na normandzkich podwórkach. Owczarnia by³a d³uga,
stodo³a wysoka, o �cianach g³adkich jak d³oñ. Pod wiat¹ sta³y dwa wielkie wozy
i cztery p³ugi z batami, chom¹tami, ca³¹ uprzê¿¹ podszyt¹ niebieskim woj³okiem,
zszarza³ym od prósz¹cego ze spichrzów py³u. Podwórze lekko siê wznosi³o,
drzewa ros³y w równych odstêpach, a od sadzawki dobiega³ gwar radosnego
stadka gêsi. M³oda kobieta w niebieskiej merynosowej sukni przybranej trzema
falbanami wysz³a przed próg powitaæ pana Bovary i prosiæ go do kuchni, gdzie na
kominie p³on¹³ wielki ogieñ. (s. 19�20)

Prezentacja postaci bohaterki jest wiêc integraln¹ czê�ci¹ opisu sprzêtów
przechowywanych w jednej z bogatszych zagród pó³nocnej Francji. Jak przysta³o
na obrazek z powie�ci realistycznej, szczegó³owy opis ma na celu nie tylko stwo-
rzenie odpowiedniego nastroju, ale i przekazanie spostrze¿eñ dotycz¹cych natury
bohaterki. Mo¿na go odczytaæ tak: oto córka zamo¿nego gospodarza, panna z do-
brego domu, w sukni dobrego gatunku ukazuje siê oczom czytelnika tu¿ po opisie
gwaru gêsi. Jej pojawienie siê jest tak samo naturalne, jak i wspomnienie miejsca,
w którym widzimy j¹ po raz pierwszy. Krytycy okre�l¹ Emmê mianem �prowin-
cjonalnej g¹ski�14, wyró¿niaj¹cej siê jednak na tle otoczenia sposobem bycia i za-
kresem upodobañ.

Charakterystyki postaci bohaterki dope³nia fakt, ¿e tu¿ przed samobójcz¹
�mierci¹ dostrzega ona dobroæ i oddanie swojego mê¿a, a tak¿e próbuje �przy-
lgn¹æ� do Chrystusa, ale jest ju¿ za pó�no. Musi odej�æ. Choæ w tej ostatniej
chwili rozumie, ¿e na pró¿no goni³a za �wielkim �wiatem�.

Tak wygl¹da topos Pani Bovary. Pó³ wieku od publikacji tej powie�ci we
Francji rodzi siê termin charakteryzuj¹cy osoby niezadowolone z ¿ycia i d¹¿¹ce do
awansu spo³ecznego utworzony od nazwiska bohaterki � �bowaryzm�15. W litera-
turze przedmiotu wyró¿nia siê jego odmiany16. Jedn¹ z nich jest bowaryzm kon-
serwatywny, polegaj¹cy na czerpaniu poczucia w³asnej warto�ci z przesz³o�ci, ze
�wiadomo�ci swojego pochodzenia (nie dotyczy³by on Emmy � wnuczki i córki
ch³opa). Przeciwstawn¹ postaw¹ jest bowaryzm progresywny, zwi¹zany z marze-
niami o zmianie w³asnego statusu spo³ecznego. Bêdzie on istotny dla dalszych
rozwa¿añ.

14 Zob. m.in.: R. Engelking, Jak dzi� czytaæ �Pani¹ Bovary�?, [w:] G. Flaubert, op. cit.,
s. 354.

15 Zob. J. de Gaultier: Le bovarysme, Paris 1902.
16 Szerzej na ten temat zob. M. G³owiñski, Cham, czyli Pani Bovary nad brzegami Niemna,

[w:] �Lalka� i inne..., s. 136.
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Cech¹ wspóln¹ tych dwóch odmian jest chêæ bycia kim� innym, niezgoda na
swój los. Zarówno wzorzec Madame Bovary, jak i wskazane odmiany tego zjawi-
ska, mo¿na spotkaæ do tej pory nie tylko w ¿yciu17, lecz tak¿e w innych dzie³ach
literackich wzorowanych na ksi¹¿ce Flauberta. Warto wiêc w tym kontek�cie
rozpatrzyæ charakterystykê postaci bohaterek wykreowanych przez dwa wspo-
mniane ju¿ wy¿ej utwory: polskojêzyczn¹ powie�æ Cham i rosyjskojêzyczn¹ opo-
wie�æ Wiryneja.

W pierwszym z tych utworów g³ówn¹ bohaterk¹ jest zubo¿a³a szlachcianka,
Franciszka Chomcówna, sierota, pochodz¹ca z rozbitej rodziny, zmuszona do
zarabiania na ¿ycie jako miejska pokojówka18. W drugim za� � córka staroobrzê-
dowca z ma³ej osady ch³opskiej, równie¿ sierota, o charakterystycznym dla tej
grupy religijnej imieniu Wiryneja. Nie znamy jej nazwiska, tylko patronimik, za
pomoc¹ którego zauroczony gospodarno�ci¹ bohaterki in¿ynier próbuje zwróciæ
na siebie jej uwagê. Jego oczami czytelnik poznaje tê postaæ:

Na podwórze wysz³a kobieta [...] Ta za� w przykusych wyp³owia³ych miejskich
³achach majestatyczn¹ jest. Obrzuci³a jego i star¹ [matkê kochanka � N.P.] obo-
jêtnym spojrzeniem. In¿ynierowi to spojrzenie wielkich, lecz nie zaokr¹glonych,
z pal¹c¹ poz³ot¹ oczu, dziwnie siê w sercu odbi³o. [...] Od razu i na d³ugo z prze-
dziwn¹ bolesn¹ rado�ci¹ zapamiêta³ delikatn¹ smag³o�æ, rumieniec rzadkiej, sto-
nowanej barwy, takie¿ stonowane wargi, jak gdyby nie ca³owane, surowo�æ moc-
nych brwi i blad¹ poz³otê br¹zowych, delikatnych w³osów.19 (s. 19)

Frankê obserwuje tytu³owy bohater, czterdziestoletni rybak, zamo¿ny ch³op
Pawe³ Kobycki z nadniemeñskiej wsi:

[...] wczesnym rankiem ku miejscu rzeki, w które wczoraj sznur z przynêt¹ na
rybê pogr¹¿y³, p³yn¹³, gdy z brzegu doszed³ go przera�liwy krzyk kobiecy:
� Jezus, Maria! Ratujcie!
[...] Krzyk us³yszawszy, prêdko twarz ku brzegowi obróci³ i naprzód ujrza³ b³êkit-
n¹ rzecz jak¹�, która przez wodê unoszona w jednej linii z czó³nem jego p³ynê³a,
a potem kobietê, która w pobli¿u brzegu powy¿ej w wodzie stoj¹c oba ramiona
ku tej rzeczy p³yn¹cej czy te¿ ku niemu wyci¹ga³a. [...] postaæ jej szczup³a,

17 Zob. m.in.: R. Engelking, op. cit., s. 353.
18 Interesuj¹c¹ charakterystykê postaci Franki wg metod literaturoznawstwa dekonstruktywne-

go (tj. teorii strukturalizowania tekstu Kristevej i koncepcji kodów tekstowych Barthesa oraz teorii
melodramatu Brooksa) zob. K. K³osiñski, Mimesis w ch³opskich powie�ciach Orzeszkowej, �Prace
Naukowe Uniwersytetu �l¹skiego w Katowicach�, nr 1129, Katowice 1990, podrozdz. pt. Rybak

i histeryczka, s. 175�184.
19 Wszystkie cytaty dotycz¹ce postaci Wirynei (o ile nie zaznaczono inaczej) wg L. Sejfullina,

Wiryneja i inne opowiadania, prze³o¿y³a M. Popowska, �Czytelnik�, Warszawa 1957.
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zgrabna, wpó³naga, z ¿a³o�nie wyci¹gniêtymi ramiony, posiada³a wydatno�æ do-
skonale wypuk³ej rze�by. [...] Bardzo czarne jej w³osy, znaæ dnia tego jeszcze nie
czesane, podnosi³y siê bez³adnie nad zgrabn¹ jej g³ow¹ i obfitymi, krótkimi,
trochê krêtymi strugami spada³y na plecy. Z dala widaæ by³o, ¿e z czarnych jej
oczu, trochê �ród �niadej twarzy zapad³ych, sypa³y siê p³omienie i p³ynê³y ³zy.20

(s. 10�11)

Wiryneja, podobnie jak Flaubertowska Emma pojawia siê przed oczami czy-
telnika dopiero w rozdziale drugim utworu. �Entre� panny Rouault poprzedza opis
historii m³odo�ci Karola oraz ¿ycia jego matki i pierwszej ¿ony. Emma bêdzie
spadkobierczyni¹ dwóch wcze�niejszych �Pañ Bovary�. Natomiast pierwszy roz-
dzia³ opowie�ci Sejfulliny zaznajamia czytelnika z czasem i miejscem akcji oraz
proroctwem zmian, jakie maj¹ nast¹piæ w osadzie Akgyrowka, do której Wiryneja
powraca z miasta. Bohaterka przypomina w tym Frankê Orzeszkowej, która trafia
latem wraz ze swoimi chlebodawcami na wie�. W odró¿nieniu od stopniowanego
sposobu prezentacji Emmy i Wirynei Chomcówna pojawia siê ju¿ na pierwszych
kartach powie�ci, po krótkim opisie historii ¿ycia Kobyckiego. Jej wej�cie przy-
spiesza dalsz¹ akcjê, tak jak i wej�cie Wirynei.

W obu utworach pisarki ods³aniaj¹ kulisy kszta³towania siê �wiatopogl¹du
i postawy g³ównych bohaterek. Du¿¹ wagê w tym procesie odgrywaj¹ ksi¹¿ki.
Kobiety prezentuj¹ odmienny stosunek do swych lektur. To, co czytaj¹, wp³ywa
na ich wyobra¿enie o otaczaj¹cej je rzeczywisto�ci. Franka w odró¿nieniu od
Wirynei ¿yje tre�ci¹ romansów i krymina³ów. Stara siê goniæ za akcj¹. Odbija siê
to na jej zachowaniu a nawet � ¿yciu. O ile w dziele Flauberta Emma opowiada
mê¿owi o ksi¹¿kach, o tyle w powie�ci Orzeszkowej to niepi�mienny m¹¿ prosi
¿onê, aby opowiedzia³a mu o swoich lekturach:

Jedn¹ z tych przeczytanych historii teraz Paw³owi opowiadaæ zaczê³a. Czyta³a j¹
[...] z jednym lokajem, w którym kocha³a siê podówczas. By³ to romans jaki�
pe³en zdumiewaj¹cych przygód i wydarzeñ. [...] Franka opowiada³a go dok³adnie,
z ognist¹ gestykulacj¹ i mimik¹, najszerzej i z najwiêksz¹ lubo�ci¹ rozwodz¹c siê
nad romansami i zbrodniami. [...] Tyle ze swojej umiejêtno�ci czytania skorzy-
sta³a. (s. 84)

Wiryneja w odró¿nieniu od Franki nabiera dystansu do m³odzieñczych lektur.
Mimo to, pierwszego kochanka wybiera dlatego, ¿e swoim zachowaniem przypo-
mina³ dobrze u³o¿onych bohaterów ksi¹¿ek, które kiedy� z przyjemno�ci¹ czyta³a:

20 Wszystkie cytaty dotycz¹ce postaci Franki wg: E. Orzeszkowa, Cham, Ksi¹¿ka i Wiedza,
wyd. 2, Warszawa 1949.
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Nasi zasiê, wszyscy, z dziewuchami na s³ówka nie skorzy, a z babami to ju¿
ca³kiem nie gadaj¹. Do krowy to siê jeszcze poniektóry ozwie: �Krasu-ula, Kra-
sonia�, ale na ¿onê � nie. Do pracy wziêta jest, do rodzenia, nie do upieszczeñ
[...]. I bez ró¿nicy, czyli to w bogactwie, czy w ubóstwie � tak jest dla naszych
bab [...]. No, wiêc w ksi¹¿kach jedno wyczyta³am, patrzê za� na jensze [pod-
kre�lenie moje � N.P.]. Wiêc nie mia³am woli do ¿adnego z naszych. [...] ¯aden
mi nie mi³y. Do tych z ksi¹¿ek niepodobny. Zasiê ten Wa�ka [pierwszy �m¹¿�
� N. P.] i ubrany po miejsku i z miejskim fasonem. S³ówkiem serdecznym przy-
niewoli³ mnie. (s. 49)

Dziêki lekturom bohaterka stworzy³a sobie idea³ partnera. Dostrzega³a te¿
rozd�wiêk pomiêdzy przekazem fikcyjnym a codzienno�ci¹. Ten dystans ostatecz-
nie pozwoli Wirynei zaakceptowaæ realnego partnera � bolszewika, choæ na po-
cz¹tku niezm¹cony spokój wdowca razi³ bohaterkê:

Z Paw³a spokojny cz³ek i chêtny do pracy. Pi�mienny, jak siê patrzy. Wiêc chocia
biedny, ale ludzie nim nie poniewieraj¹. Boj¹ siê. Nad Wirk¹ u¿ala siê. (s. 110)

Tymczasem poszukuj¹cej wci¹¿ nowych wra¿eñ France nie odpowiada ani
spokojne usposobienie mê¿a, ani jego jêzyk, ubiór czy wreszcie jego spojrzenie na
�wiat. Orzeszkowa czê�ciowo usprawiedliwia bohaterkê, t³umacz¹c ¿e do niektó-
rych �wyskoków� zmuszaj¹ Chomcównê coraz silniejsze bóle g³owy bêd¹ce ozna-
k¹ utajonej choroby umys³owej. St¹d te¿ pochodzi jej nieumiejêtno�æ wytrwania
w ustabilizowanych warunkach.

Frankê pocz¹tkowo fascynuje tryb ¿ycia zgodnego z natur¹, ale tylko do
momentu, gdy stanowi on dla niej nowo�æ. Potem przychodzi znudzenie monoto-
ni¹, cisz¹ i martwot¹ egzystencji ludzi z ni¿szego stanu. Bohaterka têskni za
miejskim gwarem i coraz bardziej czuje siê wtr¹cona w pró¿niê, w której nie
znajduje dla siebie miejsca. Szczególnie straszne s¹ dla bohaterki jesienne i zimo-
we noce:

Gdyby choæ jeden turkot kó³, choæ jedno gwizdniêcie nocnego stró¿a, choæ
jedno zatêtnienie �piesz¹cych siê stóp ludzkich po zamarz³ym chodniku ulicy,
choæ najbledszy odb³ysk ulicznej latarni, choæ najs³absze echo muzyczki zabawie
nocnej kêdy� przygrywaj¹cej! Gdzie tam! [...] Tu w mro�ne, spokojne noce pano-
wa³y takie ogromne, rozleg³e cisze, z tak¹ bezdenn¹, zda siê ciemno�ci¹ czasem
po³¹czone, ¿e jej siê wydawa³o, jakby g³êboko pod ziemi¹ le¿a³a. (s. 86�87)

Chc¹c zaspokoiæ g³ód wra¿eñ, po �lubie z Paw³em chodzi³a na �wieczernice�
do s¹siadów i opowiada³a im o ¿yciu ludzi z towarzystwa. Podobnie jak Emma
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Bovary lubi³a �królowaæ�, a opowie�ci o nieznanym ch³opom �wiecie zapewnia³y
jej szacunek w�ród zebranych.

O ile Franka czuje siê nie na miejscu i robi wszystko, ¿eby górowaæ nad
otoczeniem, o tyle Wiryneja wie, ¿e wszêdzie jest uzurpatorem, choæ stara siê ¿yæ
w zgodzie z innymi. Szczególnie widaæ to w relacjach bohaterki z nowym partne-
rem:

[...] obszed³ siê z ni¹ jak z ¿on¹ upragnion¹ i ub³agan¹, [...] a nie jak z �latawic¹�,
za jak¹ j¹ we wsi miano. Jakby siê w cudz¹ odzie¿ po kryjomu przyodzia³a. Wnet
spostrzeg¹ ludzie � i ze wstydem i pohañbieniem zedr¹. Przez to wszystko miê-
dzy Paw³em a Wirk¹ wci¹¿ jakby jaka� zapora stoi. (s. 110)

Sejfullina, id¹c za wymaganiami swoich czasów i wzoruj¹c siê na Flaubercie,
przyspiesza tempo akcji, wprowadzaj¹c do utworu mowê potoczn¹. U Flauberta
i Orzeszkowej s¹ to tylko wstawki, natomiast radzieckiej pisarce krytycy zarzucali
nadu¿ycie tego chwytu literackiego. Zastosowanie tej techniki widaæ na przyk³ad
w relacji bezpo�redniej, stylizowanej na wypowied� gwarow¹, gdy Pawe³ Sus³ow
wyznacza bohaterce miejsce w swoim ¿yciu:

� Nie bój siê. Pilnuj moich dzieci. Tera widaæ, ¿e ju¿ zestarzejemy siê razem.
Przywyk³em do ciebie. Ani do pierwszej ¿ony, ani do ¿adnej baby tak nie przy-
lgn¹³em. �on¹ mi bêdziesz do staro�ci, a potem to i do �mierci. Ino ci porodziæ
trza. (s. 27)

Wirynei udaje siê porozumieæ z partnerem. Bohaterka zostaje wspólnikiem
Sus³owa, który przechodzi do partyzantki. Natomiast w Chamie, w odró¿nieniu
od Pani Bovary, próba nawi¹zania wspólnego jêzyka miêdzy ma³¿onkami wycho-
dzi od mê¿a. ¯ona rybaka umie czytaæ i lubi siê tym chwaliæ. Rozwijaj¹ca siê
u niej w ten sposób mania wielko�ci umo¿liwia Kobyckiemu naukê czytania.
Franka jednak nie ma talentu pedagogicznego, st¹d lekcje czytania z modlitewnika
i elementarza w reminescencji Paw³a wygl¹daj¹ nastêpuj¹co:

Pamiêta³ dobrze, jak nieraz znudzona i zniecierpliwiona Franka nad g³ow¹ mu
krzycza³a: �Po wierzchu czytaj! no, czytaj¿e ju¿, durniu, po wierzchu!�. A kiedy
on w ¿aden sposób rozkazu tego spe³niæ nie móg³, ksi¹¿kê mu z r¹k wyrywa³a
i z wielkim poczuciem w³asnej wy¿szo�ci, jak to siê po wierzchu czyta, pokazy-
wa³a. (s. 131)

Technika czytania �po wierzchu� polega³a na odczytywaniu wyrazów p³ynnie,
natomiast Pawe³, od niedawna bêd¹c uczony przez Frankê, sylabizowa³ dopiero
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poszczególne s³owa. Ostatecznie nauczy³ siê dziêki w³asnej cierpliwo�ci, uporowi
i chêci chwalenia Stwórcy, której nie zniwelowa³a ¿ona swoimi uwagami.

Wiryneja nie opowiada Paw³owi o swoich ksi¹¿kach. Nie ¿yje ju¿ nimi.
Bardziej interesuje j¹ codzienno�æ burzliwych przemian, wspó³graj¹ca z tempera-
mentem i popêdliwo�ci¹ bohaterki. Coraz czê�ciej rozmawia o takich wydarze-
niach jak: abdykacja cara, wojna czy sytuacja na wsi:

Tak w³a�nie ¿yli. Niby przyja�nie, ale nie zespoleni. D³ugich rozhoworów nie
wiedli. Ale dzisiaj, le¿¹c po spo³u, d³ugo gwarzyli. I nawet Pawe³ mówi³ wiêcej
ni¿ Wirka. O mie�cie, o carach wszystko z³e, czego siê w mie�cie dowiedzia³,
opowiada³. O ca³ym ¿yciu. O ch³opach gada³. Wirka ws³uchiwa³a siê w jego
s³owa jak w piosenkê �piewan¹ w rodzonym, ojczystym, ale jednak niezupe³nie
w³asnym jêzyku. I d�wiêki i melodia rozrzewniaj¹, ale nie wszystkie s³owa siê
rozumie. Wiêc chcia³by cz³ek s³uchaæ jeszcze, aby zrozumieæ ka¿de s³owo.
(s. 111)

W obu utworach, pisarki analizuj¹ te¿ stosunek g³ównych bohaterek do ma-
cierzyñstwa. Bohaterka Chama podobnie, jak i Emma Bovary wykazuje siê nie-
konsekwencj¹ wychowawcz¹. Nie ¿yczy sobie, aby Pawe³, jako ni¿szy stanem,
podnosi³ na ni¹ rêkê. Problem dziecka wystêpuje tu jakby na marginesie.

Kiedy jemu wolno mnie biæ, to mnie wolno wszystko robiæ! ¯ebym Dani³ka
[kochanka � N.P.] nie ¿a³owa³a, to bym znów uciek³a! Ale mo¿e i ucieknê! Ot,
wezmê i ucieknê! A Chtawian? [syn � N. P.] [...]
� Niechaj i jego diabli wezm¹! (s. 193)

Jednak w odró¿nieniu od Pani Bovary nie kryje swych emocji, które dyktuje
jej trudna do opanowania gra instynktów. Pod wp³ywem sugestii ¿ebraczki Marce-
li, jedynej �pokrewnej duszy� w tej nieprzyjaznej wsi, a jednocze�nie i �z³ego
ducha�, Franka powstrz ymuje siê od ucieczki. Czyni tak nie ze wzglêdu na los
syna, ale z obawy przed utrat¹ kochanka. Innym znów razem przemawia do syna
pieszczotliwie.

Tymczasem Wiryneja przywi¹zuje du¿¹ wagê do macierzyñstwa. Chce byæ
matk¹, ale nie zamierza traktowaæ dziecka instrumentalnie. Gdy mieszka jeszcze
z pierwszym kochankiem, przekonuje �te�ciow¹�:

Nic to ¿em w biedzie! Nic to, ¿e ka¿dy kês obrachowany! Na dziecko zapracowa-
³abym. Wy¿y³owa³abym siê do cna, ale bym zapracowa³a! (s. 29�30)
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Bohaterce dane jest zrealizowaæ swoje powo³anie. Pod koniec swego krótkie-
go ¿ycia rodzi ukochanemu mê¿czy�nie syna. Pawe³ nie zobaczy dziecka. Wy-
je¿d¿a na front. Wiryneja bêdzie siê cieszyæ darem macierzyñstwa kilka dni.
Zmuszona uciekaæ z chaty przed Kozakami, ginie w szamotaninie podczas próby
odwiedzenia dziecka. Sejfullina przedstawia postaæ kobiety-matki �piesz¹cej dziec-
ku z pomoc¹ jak zwierzê. Chód bohaterki przypomina kluczenie wadery. Jej
po�piech narrator kojarzy z lotem ptaka, pragn¹cego os³oniæ swoje gniazdo przed
napastnikami. Czatuj¹cy nie daj¹ siê zwie�æ:

Wirka szarpnê³a siê, wyzwoli³a rêkê i z wielk¹ si³¹ uderzy³a Kozaka w nos.
Przegiê³a siê ca³ym cia³em, wyr¿nê³a go nog¹ w pachwinê. Kozak rykn¹³ z bólu i
pu�ci³ j¹. Lecz nadbieg³ rudow³osy, wykrêci³ rêce w ty³. Szarpnê³a siê, chwia³a
Kozakiem na wszystkie strony, zaczepi³ nog¹ o schody ganku i upad³. Padaj¹c
poci¹gn¹³ za sob¹ Wirkê. Krzyknê³a przera�liwie jeszcze raz i zamilk³a. Uderzy³a
ty³em g³owy o ostr¹ ¿elazn¹ skrobaczkê do zeskrobywania b³ota, przybit¹ do
pod³ogi przed gankiem. W tej w³a�nie chwili z izby dolecia³ g³o�ny, po¿¹dliwy
p³acz dziecka. Oczy Wirki rozwar³y siê w ostatnim drganiu � i zgas³y. (s. 139)

Mo¿na powiedzieæ, ¿e bohaterka odchodzi z kart powie�ci w sposób heroicz-
no-haniebny. Jej po�wiêcenie mo¿e okazaæ siê daremne. Dziecku nadal grozi
niebezpieczeñstwo. Jest przy nim tylko zaprzyja�niona s¹siadka w podesz³ym
wieku. Czy poradzi sobie z napastnikami? Na to pytanie nie ma w utworze
odpowiedzi. Chodzi raczej o ukazanie rozwiniêtego instynktu macierzyñskiego
tytu³owej bohaterki. Ta m³oda, zawieszona miêdzy miastem i wsi¹, kobieta za
¿ycia z chêci¹ opiekuje siê cudzymi dzieæmi, dziêki czemu nie umiera rozczarowa-
na, tak jak Emma czy Franka.

Autorki obu dzie³, nawi¹zuj¹c do Flauberta, ods³aniaj¹ przed czytelnikiem
przyczyny ukszta³towania danej postawy ¿yciowej g³ównych postaci kobiecych.
We wszystkich trzech utworach wa¿ne miejsce w charakterystykach bohaterek
zajmuje ich stosunek do kwestii wiary i praktyk religijnych.

Orzeszkowa ustami Franki t³umaczy jej brak zrozumienia dla ludzi ¿yj¹cych
w zgodzie z Bogiem, Natur¹ i zegarem biologicznym. Kobieta wyznaje rybakowi,
¿e pochodzi z rozbitej, choæ szlacheckiej i wp³ywowej rodziny. Zosta³a zmuszona
do pracy, ale nie czuje siê s³u¿¹c¹. Jej wychowaniem zajmowali siê obcy ludzie,
a¿ wreszcie matka w obliczu �mierci, ze strachu przed Bo¿ym gniewem, przygar-
nê³a córkê i nauczy³a j¹ czytaæ, szyæ, praæ i sprz¹taæ. Bohaterka uwa¿a³a zatem,
¿e wszystko co ma, zawdziêcza raczej sobie ni¿ Bogu. Kontrast pomiêdzy ma³-
¿onkami wynika³ tu nie tylko z przynale¿no�ci do ró¿nych warstw spo³ecznych,
ale i z odmiennego systemu warto�ci reprezentowanego przez tych dwoje ludzi
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¿yj¹cych w jednej chacie. Religijno�æ Paw³a by³a prosta i naturalna. �Wiara�
Franki ociera³a siê czêsto o zabobon:

Przy �wietle dziennym, w humorze dobrym, gotowa zawsze ze �miechem zawo-
³aæ: �G³upstwo Pan Bóg! G³upstwo dusza!�, w nocnych ciemno�ciach wierzy³a
w powracaj¹ce z tamtego �wiata dusze i przyzywa³a na pomoc nie tylko Boga, ale
i �wiêtych, których imiona pozna³a ze znajduj¹cych siê w jej ksi¹¿ce do nabo¿eñ-
stwa litanii. (s. 88)

Pawe³ nie dostrzega tych ró¿nic. Wybacza jej wszystko: romans z lokajem
z pobliskiego letniska, ucieczkê do miasta, nie�lubne dziecko i nieudan¹ próbê zabój-
stwa. Za namow¹ wspó³czuj¹cych mu s¹siadów zmienia metodê wychowawcz¹
w momencie, gdy mania wielko�ci Franki zagra¿a mieniu i ¿yciu rodziny. Mimo to
zawsze pamiêta o ratowania ¿ony przed z³ymi wp³ywami. Po wykupieniu niedosz³ej
morderczyni z r¹k carskiego urzêdnika Kobycki nadal traktuje j¹ jak gospodyniê.
Jego dobroæ, cierpliwo�æ, z rzadka zaburzany spokój jego natury jest czym� obcym
dla Franki, która decyduje siê pope³niæ samobójstwo. Jedynej powiernicy, ¿ebraczce
Marceli, Franka t³umaczy, ¿e czuje siê �zamordowana dobroci¹� mê¿a. Chce
umrzeæ tak¿e dlatego, ¿e odkrywa swoj¹ nieokie³znan¹ naturê i zaczyna siê jej baæ.
Wie, ¿e z³ama³a z³o¿on¹ Paw³owi przysiêgê, i¿ bêdzie odt¹d ¿yæ godnie. Gdy j¹
sk³ada³a, czu³a, ¿e dotrzyma s³owa. Potem zapomnia³a. Pawe³ próbowa³ wytrwaæ
w swoim postanowieniu. ¯ona go jednak zaskoczy³a i gdy ju¿ my�la³, ¿e pogodzi³a
siê z obowi¹zkami wiejskiej gospodyni, to siê powiesi³a. Wtedy zaopiekowa³ siê
dzieckiem, nauczy³ je czytaæ, a nocami modli³ siê o zbawienie duszy swojej ¿ony.
Podobne zakoñczenie jest charakterystyczne dla tego typu powie�ci. Orzeszkowa
przeprowadza w ten sposób rozrachunek z pozytywistycznym przekonaniem
o mo¿liwo�ci nawrócenia �zb³¹kanej duszy� wbrew jej woli.

System warto�ci Wirynei zosta³ ukazany tu¿ po przedstawieniu bohaterki. Nie
lubi ona s³uchaæ o Bogu. Pamiêta przesadne� jej zdaniem � i dezorganizuj¹ce
¿ycie zaanga¿owanie religijne rodziców. Wraz ze swoim rodzeñstwem by³a utrzy-
mywana przez matkê, ale i tak do�æ wcze�nie musia³a pój�æ do pracy. Tym
narrator t³umaczy siê prostolinijny i wybuchowy charakter bohaterki.

Stara [matka kochanka � N.P.] jeszcze jedn¹ krzywdê w niej rozdrapa³a. Do Boga
star¹, ale zapiek³¹ urazê. Ojciec [...] w³óczy³ siê po �wiecie, kraju sprawiedliwe-
go poszukiwa³. Ca³¹ swoj¹ si³ê cz³owiecz¹ dla Boga zmarnowa³. [...] Dzieci w ob-
ce, nielito�ciwe rêce odda³. Za� Bóg mu za to okrutn¹ �mieræ w kraju zag³ady,
w obcych sybirskich stronach da³. Matka [...] po krewniakach na dzieci w pracy
najciê¿szej tyra³a, mimo to znajdowa³a godziny na d³ugie, ¿arliwe modlitwy.
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Przez te modlitwy a posty, a pok³ony przed czasem zgas³a. Wirka za to z t¹ sam¹
namiêtno�ci¹, z jak¹ rodzice umêczali siê dla Boga, przeciwko Niemu rozgorza-
³a. Przez to te¿ w³a�nie ze stryjem ¿yæ nie poradzi³a. (s. 19)

Widaæ tu podobieñstwo do sytuacji Franki. Obiecano jej godne ¿ycie u boku
szanowanego we wsi rybaka. Wiryneja za� zamieszka³a z bardzo religijnym i po-
wa¿anym krewnym, który próbowa³ wychowywaæ zarabiaj¹c¹ ju¿ na siebie brata-
nicê. System warto�ci m³odej dziewczyny by³ dawno ukszta³towany, wola³a wiêc
wzi¹æ sprawy we w³asne rêce.

Dlatego w porównaniu z Emm¹ i Frank¹, Wiryneja najbardziej naturalnie
traktuje sprawê wej�cia w rolê stra¿niczki domowego ogniska. Od lat prowadz¹c
gospodarstwo obcym ludziom, nie waha siê i tym razem pe³niæ roli najemnej
pomocy. Przywyk³a te¿ do faktu, ¿e cudze dzieci nazywaj¹ j¹ �cioteczk¹�. Wie,
¿e Pawe³ Sus³ow jest znany we wsi jako bohater wojenny i owdowia³y ojciec
trojga dzieci. Mimo ¿e bohaterka na ogó³ nie przejmuje siê opini¹ otoczenia, nie
od razu zgadza siê na propozycjê prowadzenia mu domu:

Nie bardzo siê ³aszczê na ten twój chudy kês. Ja jestem kobieta bywa³a. Wiem,
¿e wo³asz mnie do cha³upy nie na sam¹ jeno dzienn¹ pracê. [...] Ja zasiê hulam
ino wtedy, kiedy chcê, a za chleba kês ani za podarek na to mnie nie kupisz. Nie
pójdê. Szukaj se innej. (s. 102)

Dom, w którym godzi siê pracowaæ, bêdzie jej ostatnim domem, a podopiecz-
ni � prawdziw¹ rodzin¹ i jedynym dobrem, jakiego zazna na ziemi. Nowy partner
potrafi zaskarbiæ sobie szacunek. Posiada umiejêtno�æ, imponuj¹c¹ dot¹d l¿onej,
wyszydzanej i odpychanej bohaterce.

G³ówne postaci kobiece w omawianych utworach zosta³y ukazane wszech-
stronnie. Czytelnik poznaje je zarówno dziêki wzmiankowanej relacji bezpo�red-
niej, wypowiadanej przez nie same, jak i dziêki przytaczanym opiniom innych
bohaterów. Czêsto my�li i zachowania tych kobiet zostaj¹ ods³oniête poprzez
komentarz samego ukrytego narratora.

Orzeszkowa, podobnie jak Flaubert, stosuje te dwa typy wypowiedzi na
temat postaci g³ównej bohaterki. Oto pozytywna opinia Paw³a Kobyckiego o
France, utrzymana w formie relacji bezpo�redniej: �Nigdy mnie do ¿adnej kobiety
tak nie ci¹gnê³o jak do ciebie. ¯onê mia³em poczciw¹, ale lubienia ¿adnego pomiê-
dzy nami nie by³o i ¿y³a ona nied³ugo� (s. 41). Przyk³adem drugiego typu � mowy
pozornie zale¿nej � jest refleksja ¿ebraczki Marceli na temat Franki, wywo³ana
�wiadom¹ prób¹ otrucia mê¿a: �[...] ohyda j¹ zdejmowa³a dla tej kobiety, która
chyba duszy ludzkiej w sobie nie mia³a, gdy to robi³a...� (s. 224).
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Te dwa typy oceny bohaterki widaæ te¿ w utworze Sejfulliny.
Znajoma Wirynei, ¿ona ¿o³nierza, odsuwa siê od niej, gdy ta zaczyna prowa-

dziæ dom Sus³owowi. Wcze�niej powierza³a bohaterce prowadzenie w³asnego go-
spodarstwa i uwa¿a³a j¹ za uczciw¹ kobietê, choæ ¿yj¹c¹ bez �lubu. Teraz nie
kryje niechêci do niej: �Ano, tak se pomiêdzy sob¹ ugwarzamy, jako wszystkie
wdowce nie powinny siê ¿eniæ, ino latawice bezp³odne za matki do swych dzieci
najmaæ. Poniektóre starowne trafiaj¹ siê!� (s. 109). W innym miejscu Sejfullina
oddaje nastroje ch³opstwa po wyst¹pieniu bohaterki na lokalnym wiecu. Ca³e
zdarzenie jest utrzymane w trybie mowy pozornie zale¿nej: �Do uczonych bab,
które ch³opom o sprawach spo³ecznych wyk³ada³y, zaczêto siê ju¿ przyzwyczajaæ.
Ale ¿eby swoja, ch³opska, pouczaæ ich przysz³a... i to jeszcze z tak haniebn¹
przesz³o�ci¹. Nie bêdzie tak!�21.

Z przytoczonych elementów charakterystyki g³ównych bohaterek Chama

i Wirynei wynika, ¿e postaci te cechuje bowaryzm. Chomcówna reprezentuje jego
konserwatywn¹ odmianê i dlatego umiera w niezgodzie ze sob¹ i z lêku przed
nieokie³znanym ego. Bowaryzm Wirynei ma charakter progresywny. D¹¿y ona do
zmiany swojej sytuacji ¿yciowej i poprawy relacji z wiejskim �rodowiskiem. Dziê-
ki zami³owaniu do uczciwej pracy czê�ciowo osi¹ga ten cel. Umiera podobnie jak
inne g³ówne postaci kobiece w omówionych dzie³ach. Ale o ile samobójstwo
heroin Flauberta i Orzeszkowej jest naturalnym nastêpstwem ich niezrównowa¿o-
nych czynów, o tyle �mieræ Wirynei zaskakuje czytelnika22.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e historia opowiedziana przez Flauberta,
to historia upadku kobiety. Orzeszkowa za� � zgodnie z tendencjami swej epoki
� analizuje dzieje upadku duszy cz³owieka (na przyk³adzie losów zdegradowanej
spo³ecznie kobiety). Sejfullina natomiast opisuje proces dojrzewania nieprzydatnej
spo³ecznie kobiety i choæ stara siê ukazaæ j¹ w pozytywnym �wietle, dochodzi do
wniosku, ¿e dla takich osób nie ma miejsca w nowej rzeczywisto�ci spo³eczno-
politycznej.

Francuskie arcydzie³o, badaj¹ce krok po kroku proces upadku kobiety
i ostrzegaj¹ce przed niestosown¹, na³ogow¹ lektur¹, zosta³o odebrane jako druzgo-
c¹ca krytyka spo³eczeñstwa kszta³tuj¹cego takie jednostki jak postaæ Madame
Bovary. Pisarze nawi¹zuj¹cy do flaubertowskiego toposu przystosowywali go do
realiów prowincji znanej im z autopsji. St¹d dzie³a podejmuj¹ce ponadczasowy
dialog z powie�ci¹ Flauberta zawieraj¹ opis stosunków spo³ecznych i uwarunko-
wañ obyczajowych epok, w których siê narodzi³y. Ten motyw jest charaktery-

21 Ë. Í. Ñåéôóëëèíà, Ïîâåñòè è ðàññêàçû 1924�1930..., t. 2, s. 117 [t³um. w³asne � N. P.].
22 Interesuj¹ce, ¿e pogl¹d ten podzielali nie tylko ówcze�ni krytycy, ale i sama autorka.
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styczny dla literatury podejmuj¹cej zagadnienia tzw. ruchliwo�ci pionowej i sposo-
bów awansu danych grup spo³ecznych lub oddzielnych jednostek. Tym samym
omówione utwory, mimo ¿e zosta³y skonstruowane w odmiennych uwarunkowa-
niach historycznych i kulturowych, potwierdzaj¹ ¿ywotno�æ i no�no�æ toposu
�Madam Bovary� i zjawiska �bowaryzmu� w ogóle.
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Summary

Franca and Viryneya. Madam Bovary as an inspiration of women�s portraits

in the literary works from selected epoch

The article is an attempt of comparative analysis of two works, based on the Flaubert�s
masterpiece, and which belong to the two different circles of culture: Polish and Russian-Soviet. First
of this literary productions � is Eliza Orzeshkova�s Cham (1887), where life of fisherman�s wife �
Franca is described, and the second � Lidya Seyfullina�s Viryneya (1924). These works, although
written in different epochs, countries, and political realities, are taking up the dialogue with Flaubert�s
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novel. Some references are visible in such literary tricks as e.g: technique of the leading heroine�s
presentation, her external image, (compared with her character) or in the vision of local community,
which is establishing authority over the heroin�s way of living. Through the heroine�s character
authors are showing a two different variants of socio-psychological phenomenon, so called: �bovari-
sme�. In the Orzheshkova�s novel there is a first variant of �bovarisme� � �conservative bovarisme�
(alias �bovarisme of pauperization�). The point of this variant is that the pauperized persons are
compensating their poor situation by the way of glorification his (her) social roots and believing in
temporary character of social degradation. The second more optimistic variant, which has been
shown in Seyfullina�s work, is connected with cutting out from somebody�s roots to reach out a better
social and economical situation. These two selected works are underlying a difference between these
two attitudes and at the same time � they are showing a similarity in method of presentation the
literary images of the heroine. They are also confirming universal character of �bovarisme�, which in
this aspect is occuring in the literature regarded to such social leitmotives as �vertical mobility� and
methods of social advancement of stated social groups and individuals.


