
ÉMILE ZOLA, cel mai important reprezentant al şcolii natu-
raliste, s-a nãscut în 1840 în Paris. Dupã ce terminã liceul,
lucreazã la librãria Hachette, împachetând cãrþi, apoi la pu-
blicitate. Prima sa operã, o culegere de povestiri, Contes à Ninon
(Povestiri pentru Ninon), apare în 1864. Urmeazã La Confession
de Claude (Mãrturisirea lui Claude, 1866), Madeleine Férat şi
Thérèse Raquin (1868), bine primite de public. În 1871, Zola
publicã La Fortune des Rougon (Izbânda familiei Rougon)
şi La curée (Prada), primele douã romane din ciclul „Les
Rougon-Macquart”, un vast ansamblu ce va conþine 20 de vo-
lume, publicate pânã în 1893 — dintre care cele mai impor-
tante sunt Germinal, Gervaise şi Nana —, o impresionantã
galerie a tuturor mediilor sociale ale vremii sale. În 1897 se
implicã în Afacerea Dreyfus, ceea ce îi va aduce condamnarea
la un an de închisoare şi 3 000 de franci amendã. Pentru a se
sustrage pedepsei, se refugiazã timp de un an la Londra. În 1899
începe un nou ciclu romanesc, „Cele patru Evanghelii”, din care
nu scrie decât trei volume. Zola moare în 1902, din cauza unei
intoxicaþii cu monoxid de carbon.
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Un roman aflat la confluenþa
dintre romantism, realism ºi naturalism

În prefaþa romanului Izbânda familiei Rougon, primul din seria
Familia Rougon-Macquart, istorie naturalã ºi socialã a unei familii sub
cel de al doilea Imperiu, Zola îºi afirma intenþiile ºi convingerile de
scriitor naturalist: „Din punct de vedere fiziologic, cei din neamul
Rougon-Macquart reprezintã înceata succesiune de accidente
nervoase care se declanºeazã într-o familie, ca urmare a unei
prime leziuni organice, ºi care determinã, în funcþie de mediul
social, la fiecare dintre indivizii aparþinând acestei familii, senti-
mentele, dorinþele, pasiunile, toate manifestãrile umane, fireºti ºi
instinctive, ale cãror efecte capãtã numele unanim acceptate de
virtuþi ºi de vicii. Din punct de vedere istoric, ei provin din popor;
pãtrund în toate pãturile societãþii contemporane, se înalþã în
societate prin acel imbold profund modern pe care îl primesc cei
din clasele de jos în traseul pe care îl strãbat prin structura socie-
tãþii; ei povestesc astfel despre întreaga epocã a celui de-al doilea
Imperiu prin dramele lor individuale, de la capcana loviturii de
stat (2 decembrie 1851) pânã la trãdarea de la Sédan”.

Cele 20 de volume care constituie acest vast ansamblu roma-
nesc istorisesc fiecare câte o poveste aparte, având totuºi puter-
nice legãturi între ele, prin folosirea unui procedeu literar de
succes datoritã creaþiei scriitorului Honoré de Balzac: reapariþia
personajelor, sau cel puþin, pe parcursul naraþiunii, trimiteri la alte
personaje, cãrora Zola le-a dat viaþã în romane publicate anterior.



Romanul O paginã de dragoste, al optulea din ciclul romanesc
Les Rougon-Macquart, a apãrut în 1877, deci înaintea publicãrii
scrierilor teoretice ale lui Zola, precum Romanul experimental
(1880), considerat de contemporanii sãi manifestul naturalismului.

În acest studiu Zola, întemeietorul naturalismului, afirma cã
scriitorul trebuie sã fie un observator, asemenea unui om de
ºtiinþã care face experimente de laborator, pentru a putea stabili
în mod riguros înlãnþuirea dintre cauzele unui eveniment ºi con-
secinþele sale. El a scris Romanul experimental sub influenþa certã
a tratatului Introducere în studiul medicinei experimentale al docto-
rului Claude Bernard, care susþinea cã experimentele fac posibil
controlul ipotezelor.

Zola cautã cu perseverenþã sã distingã, în anumite medii so-
ciale, secretele lumii contemporane, sfâºiate de contradicþii; astfel,
fiecare roman din ciclul Familia Rougon-Macquart reprezintã o
etapã dintr-un lung traseu, care strãbate toate mediile sociale ale
vremii sale.

Având pretenþia de a lucra ca un om de ºtiinþã, care cautã
adevãrul absolut, studiind înlãnþuirea cauzelor ºi consecinþelor,
dupã legile firii ºi ale societãþii, Zola dovedeºte o oarecare naivitate;
el uitã cã scriitorul nu poate fi considerat egalul unui om de ºtiinþã,
care opereazã cu date concrete, reale, în timp ce scriitorul — chiar
dacã respinge orice generalizare, chiar dacã pune pe acelaºi plan
aspectele esenþiale ºi pe cele secundare, zugrãvind în mod obiectiv
realitatea — apeleazã, în mod nemijlocit, ºi la imaginaþie.

Din fericire, prin opera sa, Zola se îndepãrteazã de teoria prea
rigidã, prea îngustã, a naturalismului. În ciuda preceptului „Ade-
vãrul, tot adevãrul ºi numai adevãrul” pe care Zola încearcã sã-l
impunã tinerilor sãi confraþi naturaliºti, tot el afirmã: „O operã de
artã este un colþ al creaþiei vãzute din perspectiva unui temperament.”

Aceastã afirmaþie contrazice deci ideea conform cãreia numai
reproducerea exactã a adevãrului, a realitãþii, poate produce
opere de artã; spunem acestea deoarece temperamentul, sensibili-
tatea artistului, sunt calitãþi ce filtreazã realitatea în mod subiectiv.
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Într-un articol consacrat lui Émile Zola, un contemporan al
sãu, scriitorul Guy de Maupassant spunea: „Zola pare sã împingã
pânã la sfidare aceastã pasiune pentru adevãrul gol-goluþ, pare sã
se complacã în descrieri despre care ºtie cu siguranþã cã îl vor in-
digna pe cititor, dar continuã sã-l bombardeze cu cuvinte gro-
solane ca sã-l înveþe sã le accepte ºi sã nu mai facã pe delicatul. El
spune pe ºleau ce gândeºte despre oameni, despre strâmbãturile
lor, despre viciile lor ascunse în spatele unei virtuþi aparente; dar
teoria ipocriziei este atât de înrãdãcinatã în noi, încât totul este
permis, mai puþin sinceritatea. Or, Zola ºi-a luat fãrã sã ºovãie
libertatea de a spune totul, libertatea de a povesti ce face fiecare.
El nu s-a lãsat pãcãlit de comedia universalã ºi nici n-a luat parte
la ea (…) A ales sã fie acel îndrãzneþ care înfruntã falsa indignare
ºi falsa pudoare a oamenilor din lumea bunã.”

Aceste afirmaþii ale lui Maupassant, foarte juste, foarte bine
cântãrite, se aplicã la ansamblul operei lui Zola, deci ºi la romanul
O paginã de dragoste, cu o singurã excepþie: în acest roman, Zola a
renunþat la violenþa limbajului ºi la imaginile ºocante, ca acelea
ale mizeriei materiale ºi ale abjecþiei morale.

Ca o amprentã a naturalismului se observã ºi în acest roman,
scris cu o rarã gingãºie, înclinaþia autorului pentru cazurile
patologice ºi aspectele morbide ale vieþii, cât ºi asocierea ideilor
legate de fiziologie ºi ereditate.

Fascinat de descoperirile biologiei ºi medicinei din vremea sa,
Zola a avut ideea sã aplice ºi în aceastã carte metodele ºtiinþelor
experimentale pentru a construi destinele personajelor sale.
Astfel, în romanul O paginã de dragoste, aflãm cã Hélène este
nepoata unei bãtrâne alienate mintal, Adélaïde Fouque, ºi a
contrabandistului alcoolic Macquart, personaje ce apar în primul
roman al seriei, Izbânda familiei Rougon.

Ereditatea nesãnãtoasã, apãsãtoare, a ramurii Macquart ºi-a
pus amprenta ºi pe mama lui Hélène, Ursule Macquart, dãruindu-i
o minte înceatã ºi o sãnãtate ºubredã.

În mod surprinzãtor, Hélène nu suferã de dezechilibrul nervos
ºi fizic al bunicilor ºi mamei sale, semãnând mai mult cu tatãl ei,

7Prefaþã



modestul pãlãrier Mouret; ea este calmã, rãbdãtoare, rezistentã
fizic ºi de o rarã frumuseþe; în schimb, fetiþa ei, Jeanne, este
marcatã de ereditatea dezastruoasã, având o sãnãtate extrem de
precarã ºi fiind predispusã la tot felul de boli.

În plus, Zola naturalistul supune atenþiei cititorului un studiu
atent asupra societãþii, în special asupra mediului burghezilor în-
stãriþi din Paris, dominaþi de pasiunea pentru mondenitãþi, pentru
baluri ºi distracþii frivole, cât ºi de grija pentru pãstrarea aparenþelor
de virtute, de bunã-cuviinþã ºi de cordialitate. În acest fel, Zola
denunþã într-o manierã voit neutrã, aparent obiectivã, imora-
litatea, ipocrizia ºi bonomia surâzãtoare a acestei societãþi „alese”.

Dar O paginã de dragoste nu este numai o istorie naturalã a unei
familii ºi o istorie socialã, adicã o descriere veridicã a societãþii burgheze
din timpul domniei lui Napoleon al III-lea, ci ºi o finã analizã a vieþii
afective a eroinei, Hélène, o tânãrã femeie vãduvã ºi castã.

Romanul istoriseºte o experienþã de viaþã, dureroasã, tulburã-
toare, dar perfect verosimilã: evoluþia unei iubiri interzise, a unei pa-
siuni ce pune stãpânire progresiv pe doi oameni cinstiþi, înzestraþi cu
multã înþelegere ºi bunãtate, Hélène ºi doctorul Henri Deberle.

RomanulO paginã de dragoste este un fel de moment de respiro
între l’Assommoir ºi Nana, mult mai violente ºi mai provocatoare
prin naturalismul imaginilor ºi brutalitatea limbajului. Acestui
roman se pare cã Zola a vrut sã-i dãruiascã mult din sensibilitatea
ºi duioºia sa, reprimate constant în alte opere, ca ºi cum ar fi dorit
sã-ºi demonstreze sieºi, cât ºi cititorilor ºi criticilor sãi, cã este
capabil sã trateze ºi un subiect de naturã psihologicã, într-un
registru stilistic mult mai înalt.

Prin urmare, putem spune fãrã ezitare cã O paginã de dragoste
oscileazã între romanul realist psihologic ºi romanul naturalist,
strãbãtut, pe alocuri, de uºoare influenþe romantice.

Aspectul realist-psihologic al romanului este dat, progresiv, de
expunerea trãirilor profunde, dureroase ale lui Hélène, de dragos-
tea sa tãcutã, înãbuºitã, pentru doctorul Deberle. Ea se trezeºte
dintr-odatã la viaþã, dupã ani întregi de amorþire a simþurilor ºi de
lâncezealã afectivã.
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Cãsãtoria ei cu Charles Grandjean, bazatã pe prietenie ºi nu pe
dragoste, i-a lãsat simþurile adormite; singura dragoste vie pe care
o resimte este pentru fetiþa ei, Jeanne, pe care o înconjoarã cu du-
ioºie ºi abnegaþie maternã. Rãmasã vãduvã, ea continuã sã
întruchipeze condiþia femeii burgheze casnice, trãind în umbra
soþului, cu modestie ºi cumpãtare.

Dar din momentul conºtientizãrii ºi acceptãrii ideii de iubire,
Hélène se dovedeºte plinã de pasiune ºi rãzvrãtire, ca toþi descen-
denþii familiei Macquart. ªi toatã aceastã intensitate a trãirilor ei
mocneºte în sufletul pãtimaº ºi în trupul firav al micuþei Jeanne,
fetiþa de doisprezece ani, dominând-o în asemenea mãsurã, încât
o va rãpune.

Romanul dezvãluie deci sfâºierea lãuntricã a celor trei perso-
naje principale, Hélène, Jeanne ºi doctorul Deberle.

Scriitorul pãtrunde în mintea ºi în sufletul personajelor sale
prin tehnica narativã realistã a monologului interior redat cel mai
adesea în stil indirect liber. Astfel, cititorul ajunge sã cunoascã
iubirea lumeascã, de nemãrturisit, a lui Hélène pentru un bãrbat
care nu este al ei, ºi nevoia de sublimare a acestei iubiri pãmân-
tene prin adoraþia faþã de Dumnezeu.

Nesigurã de sine, ºovãitoare, eroina doreºte sã creadã în ceva
care sã-i dea tãria de a nu cãdea în ispita iubirii interzise. În acelaºi
timp, în ea se dã o luptã surdã între dragostea pasionalã ºi dragos-
tea maternã. Aceastã luptã cu sine însãºi este înteþitã ºi de
caracterul posesiv al fetiþei, care se manifestã surprinzãtor de dife-
rit: ea este când dezarmant de calinã ºi ascultãtoare, când egoistã
ºi tiranicã faþã de mama sa, pe care nu vrea sã o împartã cu nimeni.

Micuþa Jeanne este ºi ea un personaj complex, ce ni se dezvã-
luie treptat, privit însã cu înþelegere ºi blândeþe de naratorul omni-
scient, care-ºi rezervã dreptul de a ne explica în mai multe rânduri
cã aceastã copilã nefericitã, sortitã unei morþi premature, are o
sensibilitate dureros de vie, care o face sã-ºi presimtã sfârºitul ºi de
aceea, probabil, se agaþã cu disperare de singura fiinþã stabilã, de
nãdejde, din viaþa ei: Hélène, frumoasa ºi buna sa mamã.

În afarã de personajele secundare, precum doamna Deberle,
abatele Jouve ºi domnul Rambaud, care au rolul de a zugrãvi
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societatea burghezã a timpului ºi pe cel de a o determina pe
Hélène sã-ºi recunoascã faþã de sine dragostea, în roman mai apar
ºi douã personaje simbolice.

Primul este moartea, care este o prezenþã latentã ºi amenin-
þãtoare de-a lungul întregului roman, întruchipatã de amintirea
pãrinþilor ºi soþului lui Hélène; în final, moartea o rãpeºte pe
micuþa Jeanne, lãsând-o pe mama acesteia pradã unei dureri
profunde ºi unei remuºcãri de nepotolit.

Al doilea personaj simbolic este Parisul, care-ºi schimbã înfãþi-
ºarea în funcþie de stãrile sufleteºti ale personajului care îl contemplã.

Existã cinci descrieri ale Parisului în aceastã carte, fiecare cores-
punzând uneia din cele cinci pãrþi ale romanului. În aceste tablouri
ale Parisului, pe care le contemplã Hélène ori Jeanne, naratorul
este cel care-ºi asumã rolul de descripteur, personajul privitor fiind
doar uimit, fãrã putinþa de a transpune în cuvinte emoþia resim-
þitã în faþa marelui oraº, pe care îl simte pulsând ca pe o fiinþã vie.

Ne referim aici la primul tablou, în care mãreþia, imensitatea
peisajului citadin, într-o dimineaþã însoritã de februarie, o fac pe
Hélène sã-ºi conºtientizeze dragostea; în al doilea tablou, oraºul
este întunecat de ploaie, apoi scãldat în razele soarelui la asfinþit.
În acest moment Hélène este cuprinsã de farmecul liniºtit al
oraºului înseninat, revolta ei slãbeºte în intensitate ºi atunci ea
renunþã sã mai lupte împotriva iubirii ºi voluptãþii sale crescânde.

Parisul este deci o prezenþã vie, palpabilã, dar ºi un martor
tãcut al acestei drame. Cele cinci descrieri ale Parisului sunt ade-
vãrate tablouri impresioniste, într-o prozã poeticã tulburãtoare,
punând în evidenþã când pulberea finã a razelor de soare cãzând
pe monumente, pe cursul ºerpuitor al Senei, când ceaþa deasã a
ploii, sau chiar bezna nopþii, brãzdatã, ici-colo, de lumina aurie a
lampadarelor ºi de cea îndepãrtatã a stelelor.

În aceste pasaje descriptive, Zola este mai degrabã romantic
decât naturalist, deoarece prezintã în mod subiectiv mai multe
peisaje pariziene în concordanþã profundã cu trãirile personajelor
(ne referim la acele „paysages-états d’âme” atât de des întâlnite în
poezia ºi proza romanticã, la Lamartine, Musset, Hugo). Agitaþia
interioarã a eroinei, sentimentele ei contradictorii, rãzvrãtirea,
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furia, duioºia, liniºtea ºi resemnarea în faþa destinului îºi gãsesc
corespondenþe tulburãtoare în cele cinci tablouri ale Parisului.

ªi totuºi, la începutul ca ºi la sfârºitul sãu, romanulO paginã de
dragoste îºi afirmã cu putere apartenenþa la naturalism, prin
insistenþa ºi precizia cu care prezintã crizele de convulsii ale
micuþei Jeanne, cât ºi agonia acesteia. Aceste pasaje sunt tipic
naturaliste, creând o atmosferã sinistrã, evitând însã brutalitatea
limbajului ºi excesul unor priveliºti morbide, dezgustãtoare.

În articolul consacrat lui Émile Zola, Guy de Maupassant sus-
þinea ideea expusã în paginile prezentului studiu introductiv, ºi
anume cã în personalitatea lui Zola se îngemãneazã un romantic,
un realist ºi un naturalist.

Ne vom permite deci, în încheiere, sã-l citãm selectiv pe Mau-
passant care l-a cunoscu ºi l-a apreciat pe Zola la adevãrata sa
valoare: „Deci Zola este un revoluþionar. Dar un revoluþionar crescut
în admiraþia pentru ceea ce vrea sã demoleze (…) Astfel, tot atacân-
du-i pe romantici, romancierul care s-a autointitulat naturalist foloseºte
aceleaºi procedee de amplificare, dar aplicate într-un mod diferit. Teoria
sa este urmãtoarea: noi nu avem alt model decât viaþa, de vreme ce nu
pricepem nimic din delirul simþurilor noastre; prin urmare, sã deformezi
viaþa înseamnã sã produci o operã de proastã calitate, din moment ce
este o operã bazatã pe eroare (…) Dar, fiu al romanticilor, romantic el
însuºi prin toate procedeele sale, el poartã în sine o înclinaþie cãtre
poezie, o nevoie de a mãri, de a accentua trãsãturile, de a crea simboluri
din fiinþe ºi lucruri (…) De altfel, ce importanþã au doctrinele, de vreme
ce doar operele rãmân, iar acest romancier a scris cãrþi admirabile, care
pãstreazã totuºi, în ciuda voinþei sale, avântul unor cânturi epice?
Acestea sunt poeme fãrã intenþia de a face poezie, fãrã a respecta
convenþiile stabilite de predecesorii sãi, fãrã nici unul dintre acele
refrene poetice obositoare, fãrã idei preconcepute, poeme în care
lucrurile, oricare ar fi ele, se ivesc egale în realitatea lor ºi se reflectã
mãrite, dar niciodatã deformate, respingãtoare sau seducãtoare, urâte
sau frumoase, în aceastã oglindã amplificatoare, dar mereu fidelã ºi
cinstitã, pe care scriitorul o poartã în el.”

Liliana Anghel
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TABEL CRONOLOGIC

1840: Se naºte la Paris, la 2 aprilie, în timpul unei vizite a pãrinþilor sãi
în capitala Franþei, Émile Zola, fiul lui Fran‡ois Zola ºi al lui
Émilie-Aurélie Aubert.

1847: Tatãl lui Zola moare pe neaºteptate, într-un hotel din Marsilia.
1858: Se stabileºte împreunã cu mama sa la Paris, unde se înscrie ca

elev în ultima clasã la liceul „Louis le Grand”.
1862: Se angajeazã la librãria Hachette, mai întâi ca lucrãtor la

împachetatul cãrþilor, apoi, dupã câteva luni, devine ºef de
publicitate.

1864: Se cãsãtoreºte cu Alexandrine Meley.
1864: Publicã prima sa operã, o culegere de povestiri —Contes à Ninon

(Povestiri pentru Ninon).
1866: Zola publicã La confession de Claude (Mãrturisirea lui Claude) ºi

un volum de cronici plastice — Mon Salon (Salonul meu).
1868: Publicã romaneleMadeleine Férat ºi Thérèse Raquin, bine primite

de public.
1871: Zola publicã primele douã romane din ciclul „Les Rougon-

Macquart”: La Fortune des Rougon (Izbânda familiei Rougon) ºi
La curée (Prada).

1873: Apare al treilea volum din ciclu — Le Ventre de Paris (Pântecele
Parisului).

1874–1877: Zola publicã în 1874 Le Forgeron (Fierarul), Nouveaux
Contes à Ninon (Noi povestiri pentru Ninon) ºi La conquête de
Plassans; în 1875, La Faute de l’abbé Mouret (Greºeala abatelui
Mouret), al cincilea roman din ciclu; în 1876, Son Excellence
Eugène Rougon, al ºaselea roman din ciclu; în 1877, L’Assommoir
(al ºaptelea volum din ciclu) ºi Une page d’amour (O paginã de
dragoste).

1880: În volumul colectiv Les Soirées de Médan (Serile de la Médan),
care cuprinde ºase nuvele semnate de Zola, Maupassant,
Huysmans, Hennique, Céard ºi Alexis (inspirate de rãzboiul



franco-german), Zola publicã nuvela L’Attaque du moulin
(Atacul morii). Sub titlul Le Roman expérimental (Romanul experi-
mental), Zola îºi adunã textele programatice; publicã romanul
Nana, al nouãlea roman al ciclului, care-i atrage acuzaþia de
pornografie.

1882–1893: Zola continuã sã publice noi romane din ciclul amintit,
respectiv Pot-Bouille (1882), Au bonheur des dames (La Paradisul
femeilor) — 1883,Germinal (în foileton) ºi La joie de vivre (Bucu-
ria de a trãi) — 1884; L’Oeuvre (Creaþie) — 1886; La Terre
(Pãmântul) — 1887; Le Rêve (Visul) — 1888; La Bête humaine
(Bestia umanã) — 1890; L’Argent (Banii) — 1891; Le débâcle
(Prãbuºirea) — 1892; Le Docteur Pascal, ultimul roman al
ciclului — 1893.

1897–1898: Se implicã în ceea ce s-a numit „Afacerea Dreyfus”,
cerând revizuirea procesului ºi publicând broºura Lettre à la
Jeunesse (Scrisoare cãtre tineret) ºi faimoasa scrisoare deschisã
J’accuse, ceea ce îi vor atrage judecarea ºi condamnarea la un an
de închisoare ºi 3 000 de franci amendã; pentru a se sustrage
pedepsei, se refugiazã la Londra, de unde va reveni abia în
septembrie 1899.

1899–1901: Iniþiazã un nou ciclu romanesc, „Les Quatres Évangiles”,
din care publicã Fécondité (Fecunditate, 1899); Travail (Muncã,
1901); Vérité (Adevãr) va apãrea în 1903, iar Justice (Dreptate)
nu va mai fi scris.

1902: La 29 septembrie, Emile Zola moare asfixiat de fumul de cãrbuni
degajat de soba din dormitorul sãu. La înmormântarea sa, care se
transformã într-o mare manifestaþie a forþelor progresiste din
Franþa, Anatole France rosteºte o emoþionantã oraþiune funebrã.
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