
Naturalizem (po l. 1870)
 Začetnika brata Jules in Edmond Goncourt
 Najpomembnejši predstavnik Émile Zola, ki je razvil eksperimentalni roman 

(Beznica)
 Med naturaliste spada tudi Guy de Maupassant (novela Nakit), odmeve 

naturalizma najdemo tudi  v skandinavski književnosti, zlasti v dramatiki 
(Ibsen, Strindberg), in nemški književnosti (Gerhart Hauptmann)

Značilnosti
 Človek je determiniran (dednost & družbeno okolje & čas)
 Opisovanje predvsem nižjih slojev in družbenih problemov, kot sta na primer 

alkoholizem in prostitucija (to velikokrat sproži zgražanje bralcev)
 Eksperimentalni roman:   Zola je hotel v književnost vnesti eksperimentalne 

metode naravoslovja. Tako je pisatelj postal kot znanstvenik, literarno delo pa 
kot zapisnik o poteku eksperimenta. Pisatelj mora podrobno opisati vse 
okoliščine, v katerih se znajde junak, hladno in neprizadeto.

 Pogosto je pretiravanje v opisih (tudi pri eksperimentalnem romanu)

Realistična (naturalistična) dramatika
 Drame so napisane v prozi in stvarnem dialogu, ki se približuje vsakdanjemu 

pogovoru
 Dogajanje je postavljeno v sodobnost, načenja družbene probleme tedanjega 

časa, pogosto v obliki tezne drame. 
 Enotnost kraja, časa in dogajanja
 Zgodba je pogosto analitična
 Najpomembnejši dramatik je Henrik Ibsen.

Henrik Ibsen:   Nora (Hiša lutk)

Vsebina:  Nora in Torvald Helmer sta na videz idealen zakonski par s tremi otroci. 
Torvald je tri dni pred božičem napredoval v službi. Takrat pride na obisk še Norina 
mladostna prijateljica Kristina Lindejeva, ki jo zaprosi, naj ji njen mož pomaga pri 
iskanju službe. In res, Torvald se odloči, da ji bo dal službo notarja Krogstada. Ta že 
sluti, da bo izgubil službo, in pride k Nori, da bi moža prepričala, da ga ne odpusti. V 
bistvu jo izsiljuje, saj si je Nora pri njem pred leti, ko je bil njen mož hudo bolan, 
izposodila denar za potrebno zdravljenje v tujini, in sicer brez njegove vednosti, hkrati
pa je še ponaredila očetov podpis. Oboje je bilo za tisti čas nedopustno oz. 
prepovedano. Nora ne želi, da bi mož izvedel za storjeno dejanje in laži, saj se boji, da
bo odgovornost za dejanje prevzel nase in bi tako trpel njegov ugled v družbi. Ko 
Torvald vendarle izve za prevaro, se izkaže, da ji ni prav nič hvaležen, čeprav mu je 
rešila življenje, in da ga skrbi le za sebe in svoj ugled. V tistem se tudi Krogstadu 
odločilno spremeni življenje (spet je skupaj s svojo staro ljubeznijo Lindejevo) in jima
pošlje edini obremenilni dokaz, zadolžnico. V tistem trenutku je za Torvalda vse 
pozabljeno, ne pa za Noro. Še isti večer ga zapusti.
V drami lahko zasledimo še en lik, doktorja Ranka, družinskega prijatelja 
Helmerjevih, ki ima dedno bolezen. On na dan Norinega odhoda preko izvidov izve, 
da se bo njegovo življenje kmalu končalo.



Motivi, teme: Glavni motiv Nore je meščanski zakon in položaj ženske v njem. Iz 
tega rasteta tudi obe glavni temi drame: družbena in bivanjska.

Odnos med Noro in Torvaldom: Torvald je na začetku prikazan kot vzoren mož in 
oče. Noro vzgaja podobno kot otroka: izbira ji oblačila, ji ukazuje, deli nauke,… Zanj 
je samo lepa lutka, ne pa enakovredna življenjska spremljevalka. Helmer je tipični 
predstavnik meščanske družbe tistega časa.

Ta drama je sicer v glavnem bolj realistična, naturalističen je predvsem motiv dedne 
bolezni pri doktorju Ranku, ki je preko svojega očeta alkoholika dobil prenosljivo 
spolno bolezen. Dr. Rank je lutka nesrečne usode, ki plačuje za grehe svojega očeta. 
V drami je tudi precej simbolizma, na primer že drugi naslov Hiša lutk. Nora je 
Helmerjeva lutka, le-ta in pa Krogstad sta lutki družbe, Rank kot že rečeno…

Tezna drama: prikazuje kak družbeni ali ideološki problem, ki ga v obliki teze izrazi 
ena od nastopajočih oseb. Navadno že ponudi možno rešitev.
Tu je problem položaj ženske v meščanskem zakonu (popolna podrejenost možu). 
Rešitev za žensko (Noro) je v osamosvojitvi ali pa v iskrenem in enakopravnem 
zakonu. 

Analitična tehnika: dramska tehnika je analitična, ko se dogajanje odvija na istem 
mestu v času nekaj ur, preteklost pa izvemo iz pogovorov med osebami.
V Nori je dogajalni čas tri dni okrog božiča, okoli 60 ur. Dogajalni prostor je dnevna 
soba.
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