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V seminarski nalogi bom predstavila obdobje Naturalizem, še posebej naturalizem, kot si

ga  je  predstavljal  Emile  Zola.  Posvetila  pa  sem se  življenjski  zgodbi  glavne  literarne

junakinje iz romana Nana, Nani, in sicer skozi izbrane odlomke. Na koncu pa sem citirala

še nekaj pisateljev in njihovih odmevov glede romana.
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1 NATURALIZEM

Naturalizem je nadaljevanje realizma  in njegovo pretiravanje. Začetniki so bili  Auguste

Comte,  Claude Bernard,  Hippolyte  Taine in  vsi  ti  so vplivali  na Emila Zolaja.  Gre za

obdobje med 1870 in 1900. 

Beseda naturalizem izhaja iz latinščine (natura = narava, naturalis = naraven), pomeni pa

upodabljanje stvarnosti na čim bolj »naraven način«. Prikazuje predvsem grobo in grdo

resničnost (seksualnost, prostitucija, spolne bolezni, proleriat, mestna revščina … ).

Avtorji so težili  k skoraj znanstvenemu opisovanju realnosti,  ki s svojimi biološkimi in

socialnimi zakoni obvladuje človeka in njegovo življenje. Držali so se načela, da je človek

del narave in ga je mogoče raziskovati  predvsem kot posledico treh temeljnih naravnih

faktorjev, ki so: dednost, okolje, doba oz. zgodovinski trenutek. Naturalistično teorijo je

utemeljil francoski filozof Hippolyte Taine; sledil pa mu je pisatelj Emile Zola. Naturalista

zanima  nižina  življenja,  socialni  problemi,  opisi  so  zelo  podrobni  in  včasih  na  mejah

dobrega okusa. 

1.1  Zola in naturalizem

Pri Zolaju ločimo 3. obdobja naturalizma:

1. Obdobje:  poudarja  naturalistični  roman,  preučevanje  in  prikazovanje  »temperamentov«.

Poudarja sorodnost literature oz. romane z znanostjo. To je bilo ob izidu romana »Thérèse

Raquin« 1866.

2. Opira  se na tipične,  splošne pojave,  je pod vplivom Hippolyta Taina.  Zanima ga širša

problematika družbe,  okolja  in  zgodovinski  razvoj,  ne  pozabi  pa na socialno okolje  in

zgodovinsko obdobje.

3. Po letu 1875, skoraj povsem opusti teorijo o dednosti. V ospredju je stvarnost in socialno

okolje, zanima ga realno življenje, narava, pisatelj je objektiven, najbolj pomembna mu je

stvarnost. Stvarnost, ki obstaja zunaj človeške zavesti, samo zunanji svet, brez obzira na

moralo in estetiko. (Bezjak 1995:  60−66)

Ideje o dednosti je dobil  od dr. Prosperja Lucas v »Filozofske in fiziološke razprave o

naravni dednosti« iz leta 1850. Tako so vsi iz rodbine Rougon−Macquart bolj ali manj

dedno povezani s rodom norcev in pijancev.
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Glede teorije o determiniranosti človeka z njegovim okoljem pravi, da človek ni določen

samo  z  genskim  zapisom,  temveč  ima  pomembno  vlogo  pri  oblikovanju  človekove

osebnosti zlasti okolje. 

Tako je Zola oblikoval svojo delitev sveta:

 Ljudstvo: delavec, vojak;

 Trgovci: špekulanti z ruševinami, industrija in veletrgovina;

 Buržoazija: sinovi jare gospode;

 Visoka družba: državni uradniki z naličjem visoke družbe – politika;

 Poseben svet: vlačuge, morilci, svečniki, umetniki. (Armond 1965: 113)

 Zola od umetnika zahteva, da se z vso dušo in telesom preda umetnosti, da glasno in jasno 

pokaže silnega in svojstvenega duha, da pokaže naravo, ki na široko zajema naravo in jo 

predstavlja takšno, kakršno jo vidi. (Armond 1965: 67)

1.2 Naturalizem po svetu

Naturalizem pa se ni razvil le v Franciji, tudi v Nemčiji je prisoten. Z njim se je ukvarjal

Gerhart Hauptmann z delom »Pred sončnim vzhodom« ( Vor Sonnenaufgang, 1889), kjer

se  srečamo  s  bolno  atmosfero   nagona  in  »nečiste  krvi«,  delavsko  bedo  in  socialne

probleme pa najdemo tudi v Šleskih tkalcih (Die Weber, 1892). Čeprav se pri Hauptmannu

pojavljajo že znaki simbolizma, katerega je potem razvijal Ibsen, pa je naturalizem še zdaj

prisoten v nemški književnosti. 

Tudi v Skandinaviji najdemo naturalizem, še posebej pri Henriku Ibsenu v delu »Nora«

(Et dukkenhjem,  1879).  Tudi  August  Strindberg je  pisal  dela  grajena na naturalističnih

načelih: Oče (Fadren, 1887). Tudi Danci so ustvarjali: Jakobsen, Brandes, Niels.   

V Ameriki se je naturalizem razvil po letu 1890. Pojavljal se je v povezavi z imeni: Hamlin

Garland, Benjamin Franklin Norris: »The Octupus« (1901), Stephen Crane z delom Rdeči

znak hrabrosti (»The Red of Courage«, 1894). 
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Tudi na Balkanu se je pojavil, in sicer pri:  Jakovu Ignjatoviću, Eugenu Kumučiću, Simu

Matavulju, Josipu Kozaracu, Anteju Kovačiču. Pri nas sta poskušala Fran Govekar z delom

»V krvi« (1896) in Zofka Kvedrova.  

Najdemo pa ga tudi v Italiji, in sicer pri: Luigiju Capunu (Marchese di Rocaverdina, 1901),

Giovanniju Verdi (Mojster Don Gesualdo  (»Mastro don Gesualdo«) 1889).

Izostajala pa niti Španija, predstavniki so: Emilia Bazán Pardo (La tribuna 1882, La Madre

naturaleza 1887), Vicente Blasco Ibáñez (La Barraca 1898, Entre naranjos 1905).
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2 CIKEL ROMANOV Les Rougon-Macquart

Cikel romanov Les Rougon-Macquart obsega 20 romanov, ki so izhajali od leta 1871 do 

1893. Sam cikel nosi podnaslov »Prirodna in socialna zgodovine neke družine v času 

drugega cesarstva.« 

Romani si sledijo tako:

 La Fortune des Rougon (Vzpon Rougonovih), 1871;

 La Curée (Lovski plen), 1871–1872;

 Le Ventre de Paris (Trebuh Pariza), 1873;

 La Conquête  de Plassans (Osvojitev Plassara), 1874;

 La Faute de I’ Abbé Mouret (Greh abbēja Moureta), 1875;

 Son Excellence Eugène Rougon (Njegova vzvišenost), 1876;

 L'Assommoir (Beznica), 1877;

 Une Pade d'amour (List ljubezni), 1878;

 Nana, 1880;

 Pot-bouille (Kuhinja), 1882;

 Au Bonheur des Dames (Pri ženski sreči), 1883;

 La Joie de vivre (Veselje do življenja), 1884;

 Germinal, 1885;

 L'Œuvre (Umetnica), 1886;

 La Terre (Zemlja), 1887;

 La Rêve (Sen), 1888;

 La Bête humaire (Človek-zver), 1890;

 L'Argent (Denar), 1891;

 La Débâcle (Polom), 1892;

 La Docteur Pascal (Doktor Pascal), 1893.

Na naslednji strani prikazujem rodovno deblo omenjene družine, kjer sem označila osebi,

ki se pojavljata v romanu, ki ga predstavljam (Nana).
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Slika 1: Rodovno deblo: Rougon-Macquartovi; Zola 2004: 500.
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3 NANA V ROMANU BEZNICA

Roman je nastal leta 1879 in je nadaljevanje romana Beznica (1877). Nadaljevanje je, ker

se  Nana pojavi  na  koncu prej  omenjenega  dela,  kot  hči  alkoholičarke  malo  meščanke

Gervais ter očeta Coupeau, ki je po poklicu krovec.  Ko se je Nana narodila si je Gervais

želela sina, ti bi se naj lažje izmazali iz težav in jim ne predi toliko nevarnosti v Parizu.

Nana ima še 3 polbrate po mamini strani: Clauda,  Eteinna in Jacquesa, vendar noben ne

živi z mamo, temveč vsak odide v svet. Nana je rojena 1852 v Parizu in je edina, ki iz

rodbine Macquart ostane v rojstnem okolju. Sprijenka je postala že pri 6, saj je otipavala

vrstnike, kradla v delavnicah.  

» Ta razbrzdana smrklja bi se kar naprej igrala »mamo«: najmlajše je slačila in jih spet

oblačila, od drugih je zahtevala da se ji dajo na vseh strani pregledati  otipavala jih je in

sploh počela z njimi, kar ji je prišlo na misel, ko da bi bila že odrasla razvratnica.«  (Zola

2004:  213)

Nana je v tem odlomku  prikazana, kot razbrzdanka, ki že v otroštvu kaže kaj ji prinaša

njena prihodnost. Pri tem bi se navezala, da so njena dejanja posledica videnega. Kot otrok

je bila izpostavljena alkoholizmu, prešuštvovanju, grdim besedam … kar je prevzela sama.

V  tem  se  kaže  vpliv  okolja,  kot  ena  izmed  značilnosti  naturalizma.  Znanstveno  je

dokazano, da na razvoj osebnosti vpliva tudi okolje. Vsak organizem je namreč življenjsko

odvisen od okolja in tudi sama njegova notranja struktura služi navsezadnje potrebi, da se

tak  organizem  prilagodi  okolju,  ali  pa,  da  ga  kot  v  človeškem primeru  obvladuje  ter

uravnava. Že kot otrok je želela biti v pozornosti, želela si je ljubezni. Od staršev jo je

dobila  bore malo,  saj  sta  oba  starša bila  zaposlena  s  svojimi  opravki  in  je  pravzaprav

odraščala  na  ulici  med  vrstniki.  Tako  je  prosti  čas  preživela  s  vrstniki  ter  prijateljico

Pavlino in v naslednjem citatu vidimo, kako je prevzemala in posnemala svojo mater.

»Tekli sta, da jima je pohajala sapa, samo da bi pokazali bele nogavice in da bi jima lepše

plapolal trak na zatilju. Ko pa sta se ustavili, sta se delali, da sta še bolj zadihani kakor v

resnici, samo da so jima valovale izbočene prsi ….« (Zola 2004: 418)

Ob  opazovanju svojo matere, kako se poljublja s ljubimcem, se je v njenih očeh prižgala

čutna radovednost. Zaposlila se je pri teti ge. Lerat v delavnici z umetnim cvetjem, kjer se
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je  še  bolj  spridila,  saj  je  poslušala  nagajive  zgodbe  delavk,  ki  so  v  njej  razplanele

poželenje, odločila se je da mora tudi sama poizkusiti.

 

»Nana je rasla in že postajala mrha. S petnajstimi leti se je razvila v pravo žrebico; imela

je nenavadno belo polt, bila je močna in polna kakor žoga. Da, v petnajstem letu, z vsemi

zobmi,  a  brez  nedrčka.  Prava  mala  cipica,  ko  da  bi  se  okopavala  v  mleku;  imela  je

žametno kožo kakor breskev, navihan nos, rdeče ustnice in tako žareče oči, da bi si moški

ob nji najraje kar pipe prižgali. Bujni svetli lasje, rumeni kakor zrel oves, senca, ko da bi

jih posula z zlatim prahom; in med lasmi rdečkasti prameni, ko da bi bila okronana s

sončno krono.« (Zola 2004: 415)

V tem odlomku Zola opiše njeno zunanjost, njeno privlačno podobo, ki je spravljala moške

v obup in jim vzbujala poželenje. Vidimo, da avtor ne skopari z besedami in jo opisuje,

tako da si jo lahko predstavljaš.

Doma jo je poniževal oče, jo pretepal in tako se odloči, da bo zbežala od doma, pristala je

v kabaretih − kjer je kraljevala. Nekajkrat se je vrnila domov, a kaj ko se je ponavljala ista

zgodba: bila je tepena, mati se je vdajala pijači, dokler naposled oče ni umrl, kmalu zatem

pa še mama.  
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4 NANA V ROMANU NANA

Tako pri 18. pristane v gledališču oz. kot pravi njen upravitelj Bordenave kurbišču, kjer je

na sporedu predstava Venera v glavni vlogi pa je Nana in s to predstavo se prične roman

Nana.  Zola najprej popiše vse prisotne, nato pa se predstava prične in kot glavna zvezda

nastopi  tudi  Nana,  ki  poje  arijo,  kateri  se  vsi  smejejo,  dokler  se  ne  oglasi  gimnazijec

Georges, ki je navdušen nad samo Nano. Sledi navdušenje drugih in govorice sežejo po

celem Parizu. Sicer pa Nana živi skupaj s pomočnico Zoe v hiši, kjer ima najeto stanovanje

od ruskega trgovca iz Moskve. Ves čas svojega bivanja dobiva moške obiske, katere ji

pošilja Triconka, saj rabi denar, da bi si povrnila sina Luisa, kateri je v reji in ga lahko dobi

le preko odkupnine.  Obišče pa jo tudi Georges s katerim postane prijateljica. Neko sredo

se vsa pariška smetana, grof Muffon, grofica, bankir Steiner ter ostali zberejo pri Nani, kjer

jih Nana postreže, a med samo zabavo ne uživa, saj opazi da ne spada v to družbo.

»Ne maram, » je zavpila, »ne maram, da brijete norca iz mene, vidite, to mi je!« In potem

je bruhnila iz sebe vse, kar ji je prišlo na misel, Da, da, saj ni tako zabita, da ne bi vedela,

za kaj gre! Ves večer so jo vlekli za nos in takšne nagnusne reči so govorili, samo da bi ji

pokazali, kako jo zaničujejo.  /…/. »Pijana sem , že mogoče. Hočem pa, da me spoštujejo.«

(Zola 1982: 137)

V tem odlomku vidimo, da se Nana kljub vsej svoji želji, da bi postala nekdo, ne more

vživeti v novo vlogo, ko je v družbi takratne pariške smetane. Že nekaj besed jo iztiri in

plane v jok. A zaradi svoje želje, da postane »velika« želi, da jo drugi spoštujejo, zato se

vrne  v  družbo.  Opažam  pa  tudi,  da  na  posamezne  dogodke,  kot  je  npr.  v  prejšnjem

odstavku ima veliko vlogo družba. Nana ji daje velik pomen in le-ta je odločilna za njeno

počutje. 
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Naslednji  odlomek iz romana  je iz podeželja,  kjer Nana preživi romantične dogodke z

Georgesom. Doživi  pristno ljubezen,   ljubezen po kateri  je hrepenela,  vendar je  zaradi

izkoriščanja  ni  mogla  doživeti.  Poleg  tega  je  Zola  popisal  tudi  okolje,  ki  poveča

romantično razpoloženje.

»Bil je tih večer. Ogenj je razpadel v žerjavico /… /»Moj bog, kako lepo je! Poglej no

draga moja1,« je pri oknu vzkliknila Nana. In Georges je stopil k oknu /…/ je prijel Nano

okrog pasu in ji glavo naslonil na rame. Vreme je hipoma sprevrglo; nebesni shod se je

zjasnil, polna luna pa je pokrajino oblivala z zlatim sijem. /… / In Nana se je raznežila,

bilo  ji  je  kot  da je  čisto  majhna.  Da,  o  takšnih  nočeh je  že  sanjala,  sanjala v  nekem

obdobju svojega življenja … Zdaj je doživljala stvari, ki so ji bile doslej tuje!« (Zola 1982:

208)

Vrh in bistvo celotnega romana pa je naslednji odlomek, in sicer članek z naslovom Zlata

muha.  V njem  je zajeta vsa podoba Nane, njen načrt, njena dejanja, ona.  

»Spustila je srajco na tla in gola čakala, da bo Muffat prebral članek. A Muffat je bral

počasi.  Faucheryjeva  kronika,  ki  ji  je  dal  naslov  Zlata  muha,  je  bila  zgodba  nekega

dekleta,  rojenega  iz  štirih  ali  petih  generacij  samih  pijancev,  po  dolgem  dednostnem

procesu iz roda v rod prehajajoče revščine in pijančevanja se je pri nji pojavila spolna

razbrzdanost kot posledica živčne razvratnosti. Hči pariškega predmestja, otrok pariških

ulic, a zdaj odrasla, lepa, prekrasnega telesa, podobna vrtnici, ki je zrasla sredi gnojišča,

se maščuje za zavržence in zaničevane, katerih sad je postalo. In vsa gniloba, ki so jo

pustili,  da  se  je  kvasila  v  preprostem ljudstvu,  je  vzkipela  ter  preko  nje  okužila  tudi

aristokracijo.  Postala je slepo orodje narave in njena sla,  klica razkraja.  Med svojimi

snežno belimi bedri izpridila in postavila na glavo ves Pariz, da je napravila, da se je

Pariz sesiril z muho, ki si je nabrala smrti na mrhovini, zapuščeni ob cesti, in ki brneča,

plešoča,  vsa  v  siju  dragega  kamenja  zastruplja  moške  že  z  dotikom  samim,  moške  v

bogatih palačah, v katere pribrenči skozi okno.« (Zola 1982: 252−253)

Muffat na članek ni reagiral, naenkrat pa jo je zagrabil in vrgel na preprogo, zakričala je in

se iztrgala iz objema. Dejstvo, da Muffat na članke ni reagiral in še prej, da mu je sama

Nana pokazala kako potekajo stvari (saj se je prepoznala v članku) , ji je vlilo samozavest.

1 Georges, ker je bil oblečen v žensko obleko, moška je bila namreč mokra
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Grofova brezbrižnost je zanjo nagrada,  že samo da se je pojavila  v časopisju,  je  zanjo

pohvalno,  kar doživljamo čustveno pozitivno. In tako je Nana moralno zmagala, saj kljub

dejstvu, da so vsi vedeli kaj je njen  namen, cilj lahko še naprej strmela proti njemu.

» /…/ Gorela je v ljubezni zardevala kakor devica, v nasmehih in pogledih ji je tičala sama

nežnost.  Oči ni odmaknila s Fontana in obsipala ga je z vsemu mogočimi ljubkovanji:

srček, moj, mucek moj, bikec moj. In kadar ji je podal vodo ali sol, se je sklonila k njemu

in ga poljubila, kamor je naneslo.« (Zola 1982: 281)

V tem odlomku Nana znova doživlja ljubezen, ki je še sveža polna predanosti in igrivosti.

Vsa  je  sladka  in  raznežena  in  bralec  pomisli,  da  je  končno  opustila  svoj  cilj,  da  bi

ugonobila moške, in se bo posvetila osebni sreči v dvoje.

Da se to ni uresničilo je povzročil njen  dragi Fontane, ki jo je prevaral, hodil okrog …

Nana pa  se  je  vdala  ljubezni,  ki  ji  je  bila  blizu.  Bila  je  to  lezbična  ljubezen  s  svojo

prijateljico Satin.

»V postelji je Nano krepko objela, da bi jo potolažila. Imena Fontan ni marala slišati.

Vsakokrat, ko je Nani privrelo na usta to ime, ji ga je utišala s poljubom, z ljubko jezno

šobico: sklanjala se je nadnjo z razpetimi lasmi, otroško lepa in vsa prežeta od nežnosti.«

(Zola 1982: 321)

Tako kot si je želela uničiti moške, je želela postati tudi imenitna, kar bi ji omogočila vloga

v gledališču. Posredno je do nje skušala priti z izkoriščanjem grofa, ki pa je želel le njo.

»Na kolenih pred njo jo je objel okrog pasu, jo močno stisnil k sebi, /…/ »Vsaj poslušaj

me,  naj  povem,  kaj  ti  ponujam … ogledoval  sem si  že  neko palačo  ….  zraven parka

Monceau … Vsako željo ti izpolnim … Vse premoženje ti dam, … če bi bila samo moja …

Da, edini pogoj: samo moja … Me razumeš? .. O, ko bi marala biti samo moja! … Hotel

bi, da bi bila najlepša, najbogatejša na svetu … Kočije, diamanti, obleke …« (Zola 1982:

343)

»Smešno! Bogatini mislijo, da si z denarjem lahko vse kupijo … Kaj pa če ne maram, a?

… Požvižgam se na vsa tvoja darila …« (Zola 1982: 344)
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Nani ni bilo mar za denar ali  pa je igrala na karto poštenosti.  Katera se meni zdi bolj

verjetna, saj je pokazala da je polna trikov in zvijač. » Sita sem koket. Zmeraj samo kokete

… Nazadnje bodo ljudje mislili, da imam same kokete v krvi …« (Zola 1982: 345)

 

Zgodba se nadaljuje,  ko Nana naposled  doseže,  da ji  je  dodeljena  vloga gospe.  Nana

postane  imenitna  gospa  v  gledališču,  vendar  je  po  treh  predstavah  vlogo  opustila  in

Bordenev je doživel propad. Tako lahko vidimo, da je zopet uničila moškega in ostala pri

prvotnem cilju.

Imenitna gospa pa je postala tudi v zasebnosti, imela je palačo, kočijo, zlatnike … Nek dan

je na obisk prišel Georges, ki se je izmuznil od matere prihajal je vsak dan, nek dan pa je

ga. Hugon k Nani poslala starejšega sina vojaka Filipa, da bi Georgesa spravil na pravo

pot,  vendar je tudi on podlegel  čarom Nane. Tako je dneve preživljala  v družbi Satin,

Georgesa, Filipa, brala pa je tudi roman o vlačugi. Govorila je, da so v knjigi laži, pokazala

je odpor proti taki literaturi (čeprav se je zavedala, da tudi sama spada v to družbo in pozna

razmere) Nana je imela rada nežne in plemenite zgodbe, knjige ob katerih se lahko zasanja

in se obogati duša.  Neko nedelje so prirejali konjske dirke, tam je vso bogastvo zapravil

Vandeurvus, seveda z Nanino pomočjo. Nek dan, ko je grof vnovič obiskal Nano ga ta ni

mogla sprejeti, saj je splavila. 

»Nisem si ti upala povedati … Kako srečna sem bila … O, ko bi vedel, kako se sanjarila o

njem… Želela bi si, da bi bil vreden tebe … Na, zdaj pa ni ničesar več … Sicer pa kdo ve,

morda je tako najbolje … Nikoli ne bi marala, da bi imel zaradi mene v življenju kakšne

sitnosti …« (Zola 1982: 457) 

V tem odlomku je vsa nebogljena zaradi izgube otroka  in kaže se njen čut za materinstvo.

Vendar se po vseh pripetljajih sprašujem, kdaj je Nana pristna in kdaj igra. Priznam ji čut

za materinstvo,  kar je pokazala do sina. Dvomim pa pristnost, da ji je mar za grofa in

njegove težave, ki bi lahko nastale.

Da ji vse pomeni le denar, je dokazala v naslednjih besedah.
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»Vsak pesem je samo nekaj časa lepa … Če ti rečem, da se mi mudi« … Da, spim z njim,

če se mi zljubi! … Mar me ti vzdržuješ, mar si kaj plačal, da zdaj zahtevaš račune! ... Da,

povem ti, da spim s tvojim bratom!« (Zola 1982: 497)

To so besede, ki jih je izrekla mlademu Georgesu s katerim je na podeželju izživela pristno

noč.  Očitno ji tista ljubezen, ki jo je nekoč imela ni pomenila več nič. Želela je le denar in

slavo. Georgesa so te besede tako zabolele, da je vzel škarje in si jih zasadil v prsi, pozneje

je umrl. 

Varala je vse tudi svojo prijateljico Satin, v svoji strašni pohoti je lovila dekleta po temnih

zakotnih ulicah, ko so se vračala domov pa je spotoma vzela v kočijo umazano candro.

Potrebe  po  razkošju  so  ji  budile  apetit,  moškega  je  znala  pogoltniti  z  enim  samim

grižljajem. Nekega dne pa je izginila, pretekli so meseci, nekega dne pa je završalo, da se

je Nana vrnila in da je bolna2. Vsi, ki so jo poznali so jo šli obiskat, nekateri so jo še videli

živo, drugi pa ne, saj je umrla. V sobi so jo pustili samo, saj so zvoki iz ulice napovedovali

vojno. Tako je obležala v postelji v kupu gnoja in krvi, v gmoti razpadajočega mesa na

blazinah. Iz vseh odprtin je tekel gnoj, lepi so bili le lasje. 

2 Nana je zbolela za črnimi kozami.

Stran 13 od 20



EMILE ZOLA-NANA 

5 NANA

V izbranih odlomkih vidimo, da je Nanino življenje oblikovalo otroštvo in okoliščine v

katerih je živela.  Njena odskočna deska v smetano Pariza pa je bila predstava Venera, kjer

je spoznala vse pomembne tistega časa. Moške je izkoriščala, sicer jim je nudila v zameno

spolne usluge, vendar nikoli ni čutila ljubezni, čeprav jo je želela. Kar pokaže s tem, da želi

vrniti svojega sina Luisita, ki ga je dala v rejo, saj ga ni mogla preživljati. Ko ji to uspe se

v njej se prebudi materinsko čustvo. Takoj želi, da spi v sobi zraven njene. Nosila ga je

vsepovsod, se z njim kotalila po travi, oblačilo kot princa. 

Skozi roman izkoristi mnoge moške in jih ugonobi, finančno, moralno. Ljubezen bi naj

spoznala z gimnazijcem Georgesom na posestvu, vendar kmalu vidimo, da temu ni tako,

saj je ta ne more preživljati. Enega moškega takoj zamenja za drugega, samo da dobi denar

in lahko živi v blišču. Blišču pa se odpove zaradi naslednje ljubezni, Fontana, vendar jo ta

razočara. Z njim podoživi svoje otroštvo, saj jo Fontane pretepa in ponižuje kot jo je oče.

Ko se zateče k prijateljici Satin, spozna lezbično ljubezen, a ji ta ni zadosti. Tako izkorišča

grofa, katerega skoraj spravi na kant. 

Pride pa tudi do trenutka, ko ji ni dovolj ne prijateljica, ne grof, zato se odpravi nevarne

dele mesta in pobira cipe na ulici, jih izkoristi, plača in jih odvrže. Ko doživi že vse kar

lahko, se odpravi v neznano in noben ni vedel kje se nahaja, dokler niso slišali, da se je

vrnila in da je bolna. Ko to slišijo njeni znanci, jo vsi želijo videti, sprašujem se  zakaj so jo

vsi hoteli videti. Ali so hoteli videti njeno pogubo, ali pa so se želeli prepričati, če se je res

vrnila. Situacija, da je Nana umrla, jih ni vznemirila preveč, saj se je takrat zunaj odvijala

revolucija. 

Nana v romanu igra Zlato muho in je ravno to, kar je opisal  Fauchery  v članku, bila je

muha, ki je izkoriščala vse kar se je postavilo pred njo in kot muha je na koncu končala. Ta

članek je značaj glavne osebe – Nane in hkrati tematika romana. Nana je torej pošast, ki

ima na vesti kriminal, bankrote in celo samomor ljubimca. Zola jo primerja tudi z živalmi:

kobilja bedra, vlačuga z okusom papige, gibkost belouške, iz nje pa diha žlahtna napetost

čistokrvne mačke, lase pa primerja z grivo. Torej je Nana kot nekakšna alegorija spolnosti,

hkrati pa tudi žival. 
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V romanu ni le Nana in njena podoba v takratnem Parizu, to je slika malega sveta, vseh

družbenih redov, željni zabave, svet nereda, družbenih parazitov. To je slika družbe, ki

razpada.  In Nana predstavlja  neko vrsto maščevanje tistim,  ki imajo v rokah bogastvo,

tovarne, kapital, zemljiška posestva … Nana  se ne ozira na spol, na starost … ugonablja

ženske in moške, mlade in stare, očete, može, matere … V njej je Zola pokazal, da je svet

na  visokem  položaju  bil  bolj  umazan  kot  čist.  Nana  je  kopija  pohlepne  buržoazije,

plemstva, posnetek realnega življenja s vsem razvratom, pokvarjenostmi in nemoralnimi

dogodki. 
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6 ODZIVI NA ROMAN

Roman je  bil  v  takratnem času  velika  uspešnica  in  tako  so  menili  tudi  veliki  mojstri

pisateljevanja.

Henry James: "  Zolajin poskus je zelo zanimiv, a »Nana« je njegova zadnja ilustracija.

Daleč  od  tega  da  je  tudi  najuspešnejša:  mnoge  ovire  vedno  prepričujejo  bralca  da

popolnoma uživa. Resnica, če pravilno razumemo, uživanje ni čustvo kateremu se g. Zola

posveča. "  (Josimović: 1967, 67) 

Flaubert a Charpertier: »Kakšna knjiga! To je  neverjetno! Zola je zares genialen človek, to

je potrebno povedati! … Če bi želel da beležim vse kar je v knjigi čudovito,  potem bi

moral  komentirati  vsako stran.  Karakterji  so pristni.  Kakšno bogastvo karakterističnih

izrazov v sredini. Nanina smrt na koncu je michelangelska. Velika knjiga. Dragi moj!...

Nana prehaja v mit, a vendar ostaja realna.« (Josimović: 1967, 128)

Josip Stritar: » Ali so vsi ljudje taki, da ni nobenega, ki bi bil kaj prida, to ni res, to je grda

laž . In vendar bi moral človek tako soditi po svojih romanih, po katerih vlada in se šopiri

samo lopovstvo, sama nevarnost, sama nesnaga! Tvoja Nana kaže nam zgolj gnilobo in

smrad v višjih stanovih, tvoj Pot-Bouille samo nemarnost in malopridnost pri meščanih,

tvoj Asommoir surovost in podlost pri delavcih« (Smolej: 2007, 25)

»Zola nam kaže to ničvredno pocestnico kot edinega avtentičnga in resničnega človeka v

tako kompleksnem in tako  spremešanem svetu« (Troyat:  2003,  135)  je  zapisal  Paul  de

Saint-Victor.
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7 ZAKLJUČEK

Zame je knjiga zelo berljiva, saj vsebuje sočne teme, ki privabljajo človeka. Sama Nana pa

je zame zmagovalka, saj nikoli ni odnehala na svoji poti do cilja kljub mnogim oviram in

težavam, ki so ji stale na poti. 

Kljub čustvenim zapletom, kljub maltretiranju, kljub vsemu si je prizadevala le za eno, za

uničiti moškega in njihov svet. Ne opravičujem dejstva, da je vse kar je storila bilo prav,

občudujem pa njeno vztrajanje. Nana je bila tista, ki je izkoriščala svoje telo, da je dosegla

želeno. 

Edino kar zavračam v knjigi je konec. Ob koncu knjige sem namreč dobila občutek, da

Zola s tem, da ji zada strašno smrt kaznuje za njena dejanja in s tem mi dokazuje to proti

čemu se je Nana skozi roman bojevala. 
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