
 Sukanka 180 metų, kai gimė Emilis Zola (1840 m. 
balandžio 2 d. Paryžiuje) - prancūzų rašytojas ir 

kritikas, natūralizmo krypties literatūroje 
pradininkas. 

 



 
Emilis Zola - prancūzų rašytojas ir kritikas, natūralizmo krypties literatūroje 

pradininkas, taip pat svarbi Prancūzijos politinio liberalizavimo figūra.  
Rašytojas gimė Paryžiuje, 1840 m. balandžio 2 d. Jo tėvas, Francas Zola buvo 
italas inžinierius, gavęs Prancūzijos pilietybę. E. Zola praleido savo vaikystę 

pietų Prancūzijoje, kur šeima persikėlė 1843 metais. Kai E. Zola buvo 
septyneri, mirė jo tėvas, palikdamas šeimą labai prastoj finansinėj padėtyje. 

Jo motina laikė mažytį pensioną, kuris ir išlaikė šeimą. 
1858 metais E. Zola su motina persikėlė į Paryžių, kur jaunuolis susipažino 

su dailininku Polu Sezanu ir pradėjo rašyti, veikiamas romantizmo. Su 
dailininku jo draugystė tęsėsi visą jaunystę, tačiau vėliau nutrūko. Savo 

įspūdžius iš boheminio menininkų gyvenimo E. Zola vėliau aprašė viename 
savo romanų Šedevras, išleistame 1886 m. 

E. Zola motina tikėjosi, kad sūnus taps teisininku, tačiau jaunasis rašytojas 
neišlaikė egzaminų. Tuo metu E. Zola vertėsi ypač varganai, pasak legendų – 

maitindavosi žvirbliais, kuriuos gaudė spąstais ant savo palangės. 
Padirbęs keletoje firmų kaip klerkas, E. Zola pradėjo rašyti laikraščiams. Nuo 
1862 m. dirbo „Hachette“ leidykloje. Čia susipažino su žymiausiais ano meto 

rašytojais. Savo rašytojo karjeros pradžioje E. Zola parašė keletą novelių ir 
esė, 4 pjeses ir 3 romanus.  

Pirmoji jo knyga išėjo 1864 metais.  
 
 



Nuo 1865 m. E. Zola pasišventė tik rašymui. Natūralistiniai jo kūriniai sulaukė 
didelio atgarsio. E. Zola tapo kovotoju už socialinį teisingumą. Savo karjera jis 

surizikavo 1898 m. sausio 13 d. išspausdintame atvirame laiške Prancūzijos 
prezidentui J‘accuse..!(Aš kaltinu) , kuriame jis apkaltino pastarąjį antisemitizmu 

ir neteisėtu A. Dreifuso, apkaltinto tėvynės išdavyste, įkalinimu. Už šiuos 
pasisakymus rašytojas buvo nuteistas kalėti, tačiau pabėgo į Angliją. Tačiau 

netrukus jis buvo reabilituotas ir grįžo į Prancūziją, vėliau reabilituotas buvo ir 
A. Dreifusas. 

Būdamas iškiliausias natūralizmo atstovas ir teoretikas, E. Zola darė įtaką 
jaunesniajai rašytojų kartai, ypač savo eksperimentinių romanų ciklu Rugonai 

Makarai (1871 – 1893 m.), į kurį surinkta daugiau nei 20 jo romanų, tarp jų 
ir Nana (1880 m.), kurioje kalbama apie prostituciją bei Žerminalis (1885 m.), 
aprašantis kasyklų industriją. Šiame cikle aprašomos dviejų šeimų penkios 
kartos. Su mokslininko kruopštumu E. Zola vaizdavo antrosios imperijos 

realybę, rašydamas kruopščiai nagrinėdavosi faktus, bendraudavo su 
aprašomos srities specialistais. Didžiausią dėmesį rašytojas skyrė veikėjų 
vaizdavimui, jo veikėjai turėdavo kovoti už savo būvį. Kūriniuose ryškus 

dėmesys socialinėms problemoms. 
E.Zola mirė 1902 m. rugsėjo 28 d. keistomis aplinkybėmis, nusinuodijęs anglies 

monoksido dujomis, miegodamas savo namuose. Pasak kai kurių versijų, jo 
priešai užkimšo E.Zola namų kaminą, sukeldami dujų nuotėkį ir taip jį nužudė. 

Palaidotas Paryžiaus Panteone. 







Émile Zola portretas 
 (sukūrė Édouard Manet 1868 m.) 



Žymiausi E. Zola grožiniai veikalai sudaro dvidešimties romanų ciklą 
Rugonai  Makarai (1871-1893), kurį jis kūrė 25 metus. „Rugonų karjera“ – pirmasis 
šio ciklo romanas - vaizduoja šeimos istorijos pradžią, kuri sutampa su 1891 m. 

gruodžio mėnesio valstybės perversmu. 
Šis romanas – tai vienas giminės natūralios raidos Antrosios Imperijos laikais 

socialinė istorija. 
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„Rugonų karjera“ 
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„Moterų laimė“ 
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„Moterų laimė“ 
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„Moterų laimė“ – didžiulis, tviskantis, kerintis prekybos centras, užbūręs 

visas XIX a. pabaigos paryžietes. Tamsios, dulkėtos krautuvėlės turi 
pasitraukti, keiksnodamos naujų prekybininkų, konkrečiai apsukraus 

„Laimės“ savininko Oktavo Murė, triukus. 
„Moterų laimė" – vartotojiškos kultūros simbolis, naujojo Prekybos 

amžiaus, pakeitusio Pramonės amžių, pranašas. 
 
 

 
Moteris - tai ašis, apie kurią sukasi civilizacija. 

E. Zola 

 
Moterys arba uždeda jums karūną ant galvos, arba 

užveržia kilpą ant kaklo. 
                                                    E. Zola 



 
Romane vaizduojamas 1870—1871 m. prancūzų – prūsų karas ir Paryžiaus 

Komuna. Remdamasis istoriniais faktais, karo dalyvių ir liudytojų pasakojimais, 
Žano Makaro ir kitų savo herojų lūpomis rašytojas dėsto to karo pralaimėjimo ir 

Antrosios imperijos žlugimo priežastis, prancūzų tautos tragediją, kurios 
kaltininkais buvo imperatorius Napoleonas III ir stambioji buržuazija, išsigimusi 

fiziškai ir dvasiškai. 

Leidėjas: Mintis 
Metai: 1991 

„Žlugimas“ 



 
Romane vaizduojami aktualūs Antrosios Imperijos įvykiai Napoleono III 
valdymo laikais, kai Prancūzijoje savivaliavo grupė politinių avantiūristų, 
aukštosios Paryžiaus visuomenės atstovų - deputatų, senatorių, ministrų, 

kovojančių dėl valdžios. 
Autorius atskleidžia vienos partijos, grupės, iškėlusios savo vadovą ir jį 

pražudžiusios istoriją, parodo epochos beprotybę ir gėdą. 

Leidėjas: Mintis 
Metai: 1991 

„Jo prakilnybė Eženas 
Rugonas“ 



Rugonų  Makarų ciklo knyga parašyta Trečiosios respublikos metais. Siužeto 
pagrindą sudaro sudėtinga politinė intriga, kurią rezga abatas Foša - 

slaptasis Luji Bonaparto vyriausybės agentas, pamažu "užkariaujantis" 
provincijos miestelio Plasano gyventojus, panaudodamas juos Imperijos 

interesams ir įtakai. 
Abato dievobaimingumas - tai tik širma, už kurios slepiasi apsukrus ir 

gudrus intrigantas, o tariamas jo kuklumas ir atsiskyrėliškas gyvenimas - tik 
taktika, kurios jis imasi, norėdamas suklaidinti ir "užliūliuoti" savo aukas. 

Tai romanas apie visuomenės gėdą ir nelaimes, kurias neša reakcijos ir 
Imperijos pergalė prieš liaudį. 
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„Plasano užkariavimas“ 



 
Tai vienas lyriškiausių Rugonų Makarų ciklo romanų, skirtas labiausiai 

autoriui rūpimai temai – dvasininko ir moters santykių analizei. 
Romano centre – kunigo Seržo Murė, Pjero Rugono ir Ursulės Makar anūko, 

bei Albinos meilė, pasibaigusi tragiška merginos mirtimi. Smerkdamas 
žmogaus prigimčiai svetimą celibatą, Zola teigia, jog didžiausia nuodėmė - 

ne nusižengimas bažnyčios kanonams, o užsimezgusios gyvybės 
nužudymas drauge su motina. 
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„Abato Murė nuodėmė“ 



 
Pagrindinis romano personažas – centrinė Paryžiaus turgavietė, 

vadinamasis Paryžiaus pilvas, sotumo ir pasitenkinimo metafora. 
Rašytojas atskleidžia smulkiosios buržuazijos pasaulį, jos dvasinį skurdą, 
dorovinį nuopolį, ištvirkimą, ypač paplitusį Antrosios imperijos metais. 

Nepaprastai spalvingai piešdamas turgavietę įvairiu paros metu, E. Zola, 
pasak kritikos, sukuria „žaismingą prekyvietės simfoniją“, žavinčią savo 

spalvomis ir nuotaikomis. 
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„Paryžiaus pilvas“ 



Knygoje aprašoma sunkus šachtininkų gyvenimas. 

Leidėjas: Mintis 
Metai: 1989 

„Žerminalis“ 



 
Pavėluota garbaus amžiaus daktaro ir jo dukterėčios meilė - tai proto ir 

jausmo kova, galiausiai atverianti jiems akis - parodanti tikrąsias 
gyvenimo vertybes. 

Leidėjas: Mintis 
Metai: 1998 

„Daktaras Paskalis“ 



 
Romane pavaizduota tragiška jauno tapytojo Klodo Lantjė gyvenimo ir 

kūrybos istorija. Jo prototipu laikomas prancūzų impresionizmo 
pradininkas dailininkas Klodas Monė. Sodriai nupiešta to meto 

Paryžiaus menininkų aplinka, jų meilė šiam miestui. 
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„Kūryba“ 



 
Romanas „Meilės puslapis“ – tai tikrai puslapis, išplėštas iš gyvenimo 

knygos, tai ne tik meilės, bet ir skaudžios dvasinės kančios istorija. 
Šis romanas atskleidžia skaitytojui naują E. Zola talento briauną –

 lyriškumą, subtilų psichologiškumą. 
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„Meilės puslapis“ 



 
E. Zola romanas  „Spąstai“ yra vienas iš plačiai žinomos Rugonų  Makarų 

epopėjos, kurioje, remiantis vienos šeimos gyvenimo istorija, pateikta 
įspūdinga Prancūzijos visuomeninio gyvenimo Antrosios imperijos 

laikotarpiu (1852 – 1870) panorama. 
Žerveza ir Kupo – jauna šeima.  Jie darbštūs, taupūs, kupini ryžto siekti 

kuklaus savo įsivaizduojamos laimės idealo. Deja, jų viltys žlunga, jie kaip 
ir dauguma autoriaus vaizduojamos aplinkos žmonių, pakliūva į 

alkoholio spąstus, grimzta į dugną, žūsta dvasiškai, o paskui ir fiziškai. 
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„Spąstai“ 



 
E. Zola - rašytojas natūralistas. Romane parodoma, kokią didžiulę 

griaunamąją galią turi žemieji instinktai kaip žmogaus prigimties savybės. 

Leidėjas: Mintis 
Metai: 1994 

„Žmogus žvėris“ 
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„Nana“ 

Romane liečiamos dvi pagrindinės temos: paveldimumo padarinys ir 
šiuolaikinės visuomenės pražūtinga įtaka. 

Nana – alkoholiko Kupo ir paleistuvės Žervezės Makar duktė, – tai kone 
alegorinė figūra, simbolizuojanti XIX a. pabaigoje buržuazinę Prancūziją 
apėmusį nuosmukį. Piešdamas kurtizanės Nanos paveikslą, atskleidžia 

pūvančios visuomenės panoramą, prie vulgarios parsiduodančios moters kojų 
vieną po kito blokšdamas karališkojo kraujo asmenis, senosios aristokratijos 
atstovus, aukštus pareigūnus, finansininkus, karininkus-tariamąjį Antrosios 

imperijos "žiedą". 
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„Grobis“ 

 
Knyga vaizduoja 1861 - 1862 m. Paryžių, kur Aristidas Rugonas, neturtingas 

advokatas, atvyksta iš Plasano atsiplėšti savosios dalies grobio, atitekusio 
bonapartistams po valstybės perversmo. 

Numarinęs pirmąją žmoną, jis veda iš išskaičiavimo ir abejingai stebi sūnaus 
romaną su savo antrąja žmona, atnešusia jam turtus ir sėkmę. Romane 
parodomas Antrosios imperijos laikų gyvenimas: įžūlios avantiūros, 

klastingi grobstymai, pašėlusios orgijos, papročių ir dorovės žlugimas. 
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„Pinigai“ 

 
Romane rašytojas negailestingai demaskuoja biržos spekuliantus Antrosios 

imperijos metu. Ryškaus spekuliantų pasaulio machinacijos įtraukia 
daugybę lengvatikių žmonių ir vėliau galutinai juos nuskurdina. 
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„Gyvenimo džiaugsmas“ 

 
„Laimė nepriklauso nei nuo žmonių, nei nuo aplinkybių, o nuo protingo 

gebėjimo prisitaikyti tiek prie aplinkybių, tiek prie žmonių“, – teigia Polina, 
vienas iš svarbiausių romano veikėjų. Ji gyvena laikydamasi šitos nuostatos, 

ir tai padeda jai neprarasti gyvenimo džiaugsmo nekaip susiklosčiusiame 
gyvenime. Visiška Polinos priešybė – jos mylimasis Lazaras, besibodintis 
visokia veikla, nuolat kamuojamas skeptiško nykulio, čiulpte iščiulpusio 

gyvenimo džiaugsmą. 
  



Leidėjas: Mintis 
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„Lurdas“ 

 
 E. Zola „Lurdas“ (1894) – romanų ciklo „Trys miestai“ (Lurdas, Roma, 

Paryžius) pirmoji knyga, kurios pagrindą sudaro autoriaus 1892 metų Lurde 
patirti įspūdžiai. Romane aprašomos penkios karštligiškos dienos: ilga kelionė 
traukiniu į išsvajotąją šalį, stebuklingi išgijimai, skaudžios netektys, grįžimas 
atgalios. Rašytoją pribloškė šis katalikų maldininkų centras, parvykęs jis rašė: 

„Aš privalau perteikti sielos jaudulį, tai bus skaudi ir jaudinanti kančios 
studija“. 



Leidėjas: Apostrofa 
Metai: 2008 

„Natūralizmas teatre“ 

 
 

Autorius apžvelgia Prancūzijos ir Europos teatro bei dramaturgijos istoriją 
nuo XVII a., lygina dramaturgus bei spektaklius, analizuoja romantizmo 

poveikį XIX a. dramos ir vaidybos menui.  



Leidėjas: Vaga 
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„Sveiki, ponas Zola!“ 

 
 

Savo pirmajam biografiniam romanui rašytojas A. Lanu pasirinko "Spąstų" 
ir "Žerminalio" autorių Zola skaistuolį, Zola begėdį, Sezano draugą, 

romantiką, ateistą ir kartu prietaringą žmogų, pasaulinio natūralistinio 
romano kūrėją... 
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