
ÉMILE ZOLA: NANA

1. domače branje

 

Ljubljana, februar 2014



Kazalo vsebine

Kratka obnova.............................................................................................................................3

Izpostavitev, razlaga, utemeljitev in lastno mnenje o problemu.................................................5

 Aktualizacija..............................................................................................................................7

O avtorju in njegovem delu.........................................................................................................7

Viri in literatura...........................................................................................................................8

2



Kratka obnova

Roman Nana, delo francoskega naturalista Émila Zolaja opisuje vzpon osrednjega lika, Nane

Coupeau, od njenih temnih začetkov kot prodajalka ljubezni na pariških ulicah, pa do visoko

razredne kokete, ki s svojim telesom spravlja ob pamet (in premoženje) elito tedanje francoske

družbe. 

Delo se začne z Naninim nastopom v pariškem gledališču Théâtre des Variétés, mednarodna

razstava  (Exposition  Universelle)  leta  1867 je  pravkar  odprla  svoja  vrata.  Osemnajstletna

Nana se ponaša z glavno vlogo v izmišljeni  opereti  z naslovom  Plavolasa Venera.  Kljub

podpovprečnemu nastopu ji uspe s svojim šarmom in izgledom navdušiti občinstvo.

»Od drugega dejanja naprej ji je bilo vse dovoljeno: naj je še tako nerodno štorkljala po

odru, naj je še tako nerodno zapela ali pa pozabila na besedilo, ji ni bilo treba drugega, ko

da se je obrnila in se zasmejala, in že jo je zasulo ploskanje.« (Zola 1962: 19, 20) 

Govorice o Naninem uspehu zajamejo cel Pariz. Moški se navdušujejo nad predstavo, še bolj

pa nad Nano – prebivališče slednje je kmalu polno najrazličnejših mož, ki  si  želijo  njene

naklonjenosti.  Tovrstni obiskovalci pa Nani predstavljajo vir dobička – denar, ki ga nujno

potrebuje za razkošno življenje in vzdrževanje svojega sina, Louisa, ki živi pri njeni teti. 

Dogajanje se nato za kratek čas preseli na podeželje, v dvorec Mignotte, ki ga je Nani podaril

premožni  bankir  Steiner.  Tu pa se Nana zbliža  z Georgesom, mladeničem,  v katerega  se

kasneje tudi zaljubi.

»In Georges je stopil k oknu /…/ je prijel Nano okrog pasu in ji glavo naslonil na rame.

Vreme se 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 1962: 128, 129)

Nana pa razvname srce tudi grofu Muffatu; življenje slednjega je potekalo v strogih načelih,

bogaboječnosti  in zvestobi do partnerja,  Nana pa mu predstavlja  pobeg od konservativnih

navad, umazane ljubezenske igrice – skrivnosti, za katere ne sme izvedeti nihče –  vodijo do

še močnejših čustev, ki včasih mejijo na obsedenost. Na podeželju, daleč od svoje družine, pa

končno zbere pogum in jo obišče, Nana pa ga sprejme, a zgolj iz koristoljubja. 
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Zgodba se nato nadaljuje v Parizu, Nana se tu zaljubi v gledališkega komika, Fontana – z njim

si  želi  začeti  novo  življenje.  Nekega  večera  se  spre  z  obema  ljubimcema,  Steinerjem in

Muffatom, slednjemu tudi razodene, da ga njegova žena vara. Kmalu za tem se Nana izseli iz

stanovanja ter skupaj s Fontanom najame skromno bivališče v pariškem predmestju. 

» /…/ 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 1962: 174)

Idilično življenje pa ne traja dolgo, Fontan začne Nano pretepati. Ljubezen do njega pa kljub

temu ne zamre, v želji po čim manj prepirih glede prihrankov, začne Nana zopet prodajati

svoje  telo.  Tako  spozna  Satin,  mlado  prostitutko,  s  katero  se  hitro  zbližata  in  postaneta

prijateljici. Medtem pa se odnosi med Nano in Fontanom vse bolj ohlajajo. Nekega večera, ko

se Nana vrne domov, najde svojega dragega v postelji z drugo žensko. To pa je preveč celo

zanjo, tako se v obupu obrne na svojo prijateljico, Satin; skupaj skušata prenočiti v hotelu, a

policija izvaja racijo. Satin aretirajo, Nani pa uspe pobegniti. 

Nana se vrne na stara pota, spet začne nastopati v gledališču,  vendar po nekaj predstavah

vlogo opusti. Grof Muffat, strt od ženine nezvestobe jo vzdržuje, v zameno za prisego, da mu

ostaja  zvesta.  A Nana vztrajno  laže,  vsak dan jo obišče več mož.  Kmalu pa se razkošno

življenje sprevrže v razsipnost, moški Nano zasipajo z najrazličnejšimi darili,  ona pa jih z

veseljem uničuje,  lomi  in  razbija.  Stroški  življenja  so iz  meseca  v mesec  višji,  za  vsako

ljubezensko uslugo zahteva Nana celo premoženje – možje, ki jih je omrežila eden za drugim

propadajo. 

Nato pa nekega dne Nana izgine. O njej se širijo najrazličnejše govorice, nekateri pravijo, da

je  odšla  v  Egipt,  drugim se  dozdeva,  da  je  postala  dvorna  ljubica  ruskega  kneza.  Dnevi

minevajo, njeno ime pa počasi tone v pozabo. Čez nekaj mesecev pa se Nana vrne, zaradi

črnih koz ji namreč zboli in umre njen otrok, Louis; bolezni pa se naleze tudi sama. Roman se

zaključi  z  Nanino  smrtjo;  medtem,  ko  njeno  iznakaženo  truplo  samotno  leži  v  pariškem

hotelu, se na ulicah zbirajo ljudje – njihovo kričanje napoveduje vojno.
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Izpostavitev, razlaga, utemeljitev in lastno mnenje o problemu 

Zola v svojem romanu predvsem raziskuje, kako dogodki v otroštvu zaznamujejo življenje

osebe tj. kako na razvoj osebnosti vpliva okolje. Iz romana Beznica izvemo, da je Nana hči

pariškega  predmestja.  Odrasla  je  v  težkem okolju,  ob klofutah  očeta  in  matere  – oba sta

namreč težka pijanca. Pomanjkanje ljubezni jo je vodilo v sprijeno in razbrzdano življenje, že

v  rosnih  letih  je  kradla,  otipavala  sovrstnike  ter  na  sploh  oponašala  svoje  starše.  Pri

osemnajstih letih pa doživi uspeh, vzpon iz temačnih pariških ulic v svet razkošnih palač,

bogatih oblek in okrašenih kočij. Vendar pa v to družbo ne spada. Njena razsipnost, navade,

ki izvirajo še iz časa, ko je bila otrok ulic, ji onemogočajo, da bi prišla do blaginje, čeprav si k

temu prizadeva. Med bivanjem na podeželju popelje Nana svoje goste na ogled razkošnega

gradu, kjer prebiva Irma d'Anglars, nekdanja ljubica Henrika IV. Na Nano to pusti močan vtis

in odloči se, da si bo tudi sama ustvarila podobno bogastvo.

»Potem  je  pričela  vsej  družbi  presedati  s  svojim  neumnim  govoričenjem  o  spodobnem

življenju. Govorila je, kako bo svojega Louiseta vzgojila v strahu božjem in kako se bo tudi

sama poboljšala. /… / je resno, kakor kakšna prepričana meščanka kimala in govorila, kako

samo redno življenje pripelje človeka do blaginje in kako ji še zdaleč ni do tega, da bi morala

umreti na otepu slame.« (Zola 1962: 145, 146)

Pot do uspeha pa ji preprečujejo številni padci. Medtem, ko je do svojih ljubimcev hladna in

jih izkorišča zgolj za denar, je po drugi strani ranljiva oseba, ki potrebuje ljubezen, katere ji je

primanjkovalo  v  otroštvu.  Najprej  vidimo  mladostniško  strast  med  Nano  in  le  nekaj  let

mlajšim Georgesom. V njunem razmerju Nana odkrije nekaj povsem novega – ker je starejša

in bolj izkušena od svojega ljubimca se počuti dominantna, kot nekakšna mama. Hkrati pa

čuti nova čustva – mladostno zaljubljenost katere ni bila nikoli deležna. Nana pa se Georgesa

hitro naveliča,  sicer jo še vedno obiskuje, vendar se mu večinoma predaja iz usmiljenja –

kasneje tudi vidimo, da se iz istih razlogov zanima tudi za njegovega brata. 

Drugič se slepo zaljubi v Fontana, svojega sodelavca iz gledališča, čeprav se slednji niti po

zunanjosti niti po premoženju ali imenu ne more primerjati z ostalimi ljubimci. Zola je takole

opisal razloge, za njeno ljubezen: 

»Prav Fontan je bil tisti, ki ga je Nana hodila že ves teden obiskovat v gledališče Variétés:

prevzela jo je namreč tista  izprijena muhavost,  ki  včasih vlačuge pripelje  do tega,  da se

oprimejo kakšnega komika z grdim, spačenim obrazom.«
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Čeprav jo je Fontan pretepal, varal in neprikrito izkoriščal, ga je Nana še vedno brezpogojno

ljubila. V njem je videla svojega princa, človeka, s katerim si bo lahko ustvarila družino. Ko

pa je propadlo tudi njuno razmerje, je Nano zajel obup. V vseh moških je videla nagnusne

umazance, s katerimi ni hotela imeti opravka. Čeprav ta del zgodbe ni posebej izpostavljen, je

to po mojem mnenju vrhunec dogajanja – za temi dogodki Nana postane povsem druga oseba.

Moške si jemlje zgolj za zaslužek, vse rajši se predaja istospolni ljubezni s svojo prijateljico

Satin (in tudi drugimi ženskami). Ko uvidi, s kakšno lahkoto je ponovno omrežila Muffata in

kako hitro je dosegla, da ji je začel v vsem popuščati, je pričela isto delati tudi z drugimi

možmi. Postala je izkoriščevalska pošast, kot jo je opisal novinar Fauchery v svojem članku:

»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  postala.  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, ki razkraja.« (Zola 1962:156)

Njene sanje, da bi si ustvarila udobno življenje hitro izplamtijo. Sedaj si želi le enega: uničiti

kateregakoli moškega, ki ji pride pod roke. Zakaj takšno sovraštvo? Odgovore na to najdemo

v predhodniku  Nane,  v romanu  Beznica.  Tu namreč  izvemo,  da  je  Nano oče  v  otroštvu

pretepal in poniževal. Tu so korenine njenega preziranja moških, ko pa se zgodba ponovi še

enkrat – tokrat s Fontanom – ko jo razočara še ena oseba, katero je z vsem srcem ljubila,

pridejo na plano vzorci iz otroštva. In tako kot je napisal Fauchery, gniloba je vzkipela preko

nje in okužila tiste, ki so jo pustili, da se je razširila. 

S tem je Zola razkril drugotno temo romana – kritiko aristokracije, ljudi, ki živijo na 'veliki

nogi' in zaradi katerih poznamo propadle družine, kot je na primer Nanina. Dejstvo je, da v

delu ne moremo ločiti  protagonistov in antagonistov,  dobrega in slabega.  Katerokoli  stran

zavzamemo, katerakoli oseba se nam prikupi, nas že čez nekaj trenutkov čaka razočaranje.

Avtor je s tem dokončno pokazal, da ni v tovrstni družbi nihče poštenjak. 
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 Aktualizacija 

Na vprašanje, ali je tema romana še vedno aktualna, je težko odgovoriti. Lahko bi dejali, da v

nekaterih pogledih je, v drugih ni. Osrednja ideja, da je osebnost človeka odvisna od okolja, o

katerem  le-ta  odrašča  popolnoma  ustreza  sedanjosti.  Ljudje  smo  si  drugačni,  ne  le  po

zunanjosti, temveč tudi po razmišljanju, doživljanju in čutenju. Toda kaj nas oblikuje? Je naš

značaj dedovan ali naključen? Ali smo morda odvisni od preteklih dogodkov, ki nas sedaj

opredeljujejo? Zola je svoj roman temeljil na slednjem. 

 Tudi dandanes lahko vidimo, da je razmišljanje ljudi odvisno izkušenj, ki so jih doživeli v

mladosti.  Pes,  ki  so  ga  tepli  kot  mladiča  ne  bo  nikoli  enak  tistemu,  ki  je  odraščal  v

ljubeznivem okolju. Zato lahko trdimo, da je tema lahko tudi sodobna; Zolajeva (neaktualna)

kritika tedanje družbe pa je zgolj objekt, na katerem je lahko pokazal svoje razmišljanje. 

O avtorju in njegovem delu

Émile Zola, francoski pisatelj in novinar se je rodil leta 1840 v Parizu, kot sin italijanskega

inženirja. Obiskoval je pariški licej; po šolanju se je zaposlil pri založbi Hachette. Od leta

1865 je delal kot novinar, po letu 1880 pa se je povsem posvetil literarnemu delu. 

Zola je imel velik vpliv na francosko književnost 19. stoletja, velja za glavnega pisatelja in

teoretika naturalizma – literarne smeri, ki naj življenje popisuje znanstveno in prikaže učinke

treh determinant: okolja, dobe in sedanjosti. Pod vplivi H. Taina, C. Bernarda in C. Darwina

je  izoblikoval  teorijo  o  eksperimentalnem  romanu  –  v  njem  naj  bi  avtor  z  znanstvenim

pristopom opisoval življenje. 

Zasnoval je ciklus 20 romanov Les Rougon-Macquart  (Rougon-Macquartovi, 1871 – 93), v

njem opisuje usodo petih generacij francoske družne in podrobneje predstavlja družbene sloje

v času 2. cesarstva. Med Zolajeva pomembnejša dela štejemo romane Thérèse Raquin (1867),

L'assommoir  (Beznica, 1877), Nana  (1880), Germinal  (1885), La terre  (Zemlja, 1887), La

Bête humaine  (Človek zver, 1890),  La Débâcle  (Polom, 1892) ter strokovna razprava Les

romaniciers naturalistes (Naturalistični pisatelji, 1881).
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