
2. Domače branje

Gustave Flaubert : Gospa Bovary

Zgodba se začne, ko je glavni junak Charles Bovary prvič stopil v šolo. Kasneje, ko Charles naredi 
šolanje mu mama izbere ženo, je všeč le njegovi materi in ne Charlesu. Ta zveza je bila brezčutna, in 
Charles do nje skoraj da ni imel nobene besede. A na Charlesovo srečo mu žena le kmalu po poroki 
umre. Nekaj dni po smrti njegove prve žene dobi klic, naj pride zravnati zlomljeno nogo nekemu 
pacientu v sosednje mesto. Ta mož je imel simpatično hči po imenu Ema. Ema je Charlesu zelo všeč in
si za to vzame več časa za obisk pacienta, kot bi bilo za to potrebno, ampak le za to, da bi se družil z 
Emo. Tako se obiskovanje nadaljuje v prijateljska srečanja, tudi po tem, ko pacient ne potrebuje več 
nege in že lahko hodi sam. Ne dolgo po tem se tudi poročita in živita umirjeno življenje v Tostesu. 
Oba se v zvezi čutita srečna, dokler Ema na plesu pri nekem Charlesovem dolžniku odkrije, da je svet 
zanjo lahko še lepši. Tam se počuti najbolj srečno in veselo. Tako Ema prvič v življenju občuti, kako 
dolgočasnega moža ima in jo vedno bolj mika želja po varanju moža. Od plesa naprej je Ema vedno 
bolj depresivna in žalostna, saj pogreša vesele ure plesa na gradu.

Da bi obema postalo življenje bolj začinjeno se odločita, da naredita naraščaj. Vmes pa Emo spet 
zajame depresija in Charles ne ve več kaj narediti se odloči, da se preselita v 15km oddaljeno mesto 
Yonville. Tam se kmalu rodi njuna hčer, ki pa jo Ema zavrača, saj si je zelo želela imeti sina, zato jo po 
nekaj dnevih odda v rejo neki dojilji. 

Charles je v tem mestu dobil tudi službo okrajnega zdravnika. Včasih pa pride z njim tudi njegova 
žena, da ji nebi bilo doma preveč dolgčas. Tam spozna prikupnega mladeniča Leona, ki opravlja delo 
kot praktikant. Ema se nanj zelo čustveno naveže in zato vedno bolj sovraži Charlesa. Nekajkrat se 
tudi pogovarjata in Emi je to zelo všeč. Ampak mora Leon tudi kmalu oditi nazaj v Pariz, da bi 
dokončal študij. Tako Ema spet zapade v depresijo, tokrat pa ne za dolgo, saj kmalu za tem spozna 
novega moškega, po imenu Rodolphe. Spoznala sta se na regijskem poljedelskem semnju. Med njima 
se na mah vzpostavi ljubezenska zveza, a jo je Rodolphe le izkoriščal. Napeljal jo je k temu, da bi 
pobegnila z konjema daleč stran, a le en dan prej ji Rodolphe pusti sporočilo, da je naredil napako in, 
da jo zapušča. Ema je doživela živčni zlom in stanje se ji je izboljšalo šele po dolgem času. Med tem 
časom pa je zanjo skrbel Charles, kljub temu da ga je odkrito sovražila. 

Ko si Ema opomore, jo Charles odpelje v gledališče, kjer se sreča z Leonom. Ta ji izpove ljubezen, in 
Ema se spet počuti srečno. Tako se spet začneta družiti v mestu Rouen, z izgovorom, da hodi na ure 
klavirja. Za take obiske pa je potrebovala veliko denarja, ki si ga je sposojala od moža, tako je z vsakim
obiskom postala bolj in bolj zadolžena. Možu tako krade denar, brez njegove vednosti, ampak je do 
njega vedno bolj lisičje prijazna. Tako po nekaj obiskih postanejo zadolžitve tako visoke, da se na hišo 
razpiše rubež. Ko Ema to izve začne histerično vsakega prositi za denar. Leon ji ga noče dati, 
Rodolphe, pa se ji izgovori, da nima toliko denarja, kljub temu, da bi ga ji lahko posodil, saj je bil 
veleposestnik. 

Ker Ema ne vidi izhoda iz te situacije, brez pomisleka vdre v lekarno in spije stekleničko di arzenovega
tri oksida. Tako Ema umira kar 10 dni v velikih mukah in bolečinah. Po njeni smrti pa jo Charles časti 
in se čuti krivega za njeno smrt, zato tudi sam čustveno propade. Po nekaj dnevih pa tudi sam umre. 



Literarno obdobje

Roman je napisan v času realizma, vidno je objektivno opisovanje literarnega prostora in časa, kar je 
značilno za objektivni realizem. Na roman vpliva tudi pozitivizem, ki se je razvil v času realizma, 
pomeni pa, da so morali takrat avtorji o pisanem romanu imeti neko strokovno nekje zapisano 
podlago, imeti dokaze o dogajanju.

Literarna zvrst 

Delo je tipičen predstavnik romanov, ki opisuje zakonsko problematiko.

Literarni prostor in čas

Roman se razpreda čez daljši čas. Roman je pa sam po sebi razdeljen na 3 dele, razdeli pa se tam, kjer
glavni junaki doživijo neko večjo spremembo v njihovih življenjih. Dogajalni čas pa je ekvivalenten z 
časom Flauberta – sredina 19. stoletja.

Jezikovne posebnosti

Jezikovnih posebnosti ni, kar je tipično za čas realizma, jezik je vsakdanji, večkrat pa se pojavijo 
besede, ki so za današnji čas zastarele (npr. kolisej)

Opis glavnih oseb

Ema Bovary je glavna oseba romana. Nagnjena je k sanjarjenju o življenju svojih vzornic, romantičnih 
junakinj iz knjig, ki jih je prebrala v mladosti, o različnih romantičnih junakih, ki imajo večno 
razburkano ljubezen, polno sreče in zadovoljstva, kjer je vsak dan ena velika pustolovščina. Usode teh
knjig jo navdajajo z upanjem, da bo odkrila prav take lastnosti, ko bo sama imela moža. Ampak na 
žalost že na začetku ugotovi, da ji njen mož Charles tega nikoli ne bo mogel dati, ker je sam vzgojen 
tako, da se obnaša kot umirjeno, prizemljeno, realno bitje. Zaradi napačne predstave, je Ema vsak 
dan bolj zdolgočasena, saj se ne druži z nikomer. Tako se v njej iz dneva v dan nabira vedno večja 
depresija, zato ima tudi pogoste čustvene motnje, tako je že od začetka obstoja obsojena na propad.

Charles Bovary – Emin mož, je pravo nasprotje Eme. Kot že omenjeno je bila Ema lik, ki je živela v 
svojih sanjah, je Charles literarna oseba, ki je sam po sebi že vzgojen tako, da na svet gleda 
popolnoma realistično, brezčustveno in objektivno. Ob Emini prisotnosti ga vidimo kot človeka, ki že 
podzavestno sprejema življenje tako kot je in je obenem tako tudi zadovoljen. Charles čustveno zaživi
šele, ko mu žena umre. 

Leon Dupois 

Ko mladeniča spoznamo v začetku romana, se nam zdi kot, da je Leon pravi moški zanjo, kot bi bil 
njen dvojnik. Podobno kot Ema Bovary ima na svet romantično podobo, z veliko raznoraznimi 
utvarami in sanjami. Je bolj šibkejše narave kot Ema in se zato odloči za povprečno meščansko 
življenje. Večkrat se zaljubita in spet ločita, ampak na koncu Leon spozna, da je Ema za njega 
preprosto prezahtevna in se od nje loči. Poroči se z drugo gospodično, ki sliši na ime Leokardija 
Leboeuf.



Rodolphe Boulanger

Je velik ženskar in ljubitelj netveganih dejanj. Romantike se poslužuje zato, da bi z ženskami imel 
karseda največ čutnih užitkov. 

lekarnar Homais

Ima veliko vlogo v romanu, saj on sprejme Charlesa v mesto Yonville, pokaže mu stranska vrata v
lekarni (skozi ta prihaja Rodolphe k Emi), on napove tudi poljedelski semenj, predlaga ponesrečeno
operacijo noge, pove kje je skrit arzenik, pa tudi svetuje obisk operne predstave, kjer se ponovno
srečata Ema in Leon. Lahko bi ga označili kot »boga«, ki je vodil glavne junake v propad.


