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Literárnovedný výskum romanistov, prebiehajúci paralelne vo viacerých európskych 

krajinách i mimo Európy, opakovane potvrdzuje, že tematika rodiny je v naratívnej literatúre 

písanej po francúzsky naďalej veľmi aktuálna. Ukázalo sa to už na medzinárodnej vedeckej 

konferencii venovanej súčasnému québeckému románu, ktorú organizovalo prešovské 

romanistické pracovisko ako výstup z úspešne dokončeného projektu VEGA  1/0237/09.  

Potvrdila to aj tematicky zameraná pluridisciplinárna romanistická konferencia „Jedinec 

a rodina“, usporiadaná v spolupráci s Lingvokulturulogickým tlmočnícko-prekladateľským 

centrom excelentnosti, s ústavmi Slovenskej akadémie vied, Filozofickým ústavom Českej 

akadémie vied a Vzdelávacou nadáciou Jana Husa (Stará Lesná 1.-5. júl 2012). Aj 

medzinárodné kolokvium o rodinných identitách, ktoré sa uskutočnilo z podnetu 

bádateľského tímu Littératture 20-21 pôsobiaceho na Univerzite Blaisa Pascala vo 

francúzskom Clermont-Ferrand  a združujúceho špecialistov na súčasnú literatúru 

z európskych univerzít, vrátane prešovskej, upozornilo na skutočnosť, že rodinná tematika 

zostáva v centre pozornosti súčasných francúzskych prozaikov i naďalej. Dominique Rabaté 

pri tejto príležitosti upozornil na „frapantný návrat rodiny“.  S názorom významného 

literárneho kritika a teoretika nemôžeme nesúhlasiť, pretože  k podobným záverom dospel aj 

tím prešovských romanistov zaoberajúci sa výskumom väzieb rodiny a románu v dvoch 

finančne podporených projektoch ( VEGA 1/0666/11 a medzinárodný projekt APVV Sk-Fr-

0011-11, ktorého spoluriešiteľmi sú kolegovia z Univerzity B. Pascala). Nazdávame sa však, 

že výraz „návrat rodiny“ nie je celkom presný. Je známe, že rodina, zobrazovaná už 

v antickej literatúre, je jedna z najstarších literárnych tém, ktoré zaujímajú aj francúzskych 

románopiscov. Fiktívne rodiny modeluje v prvej polovici devätnásteho storočia Honoré de 

Balzac, „vedecky“ objektívne ich skúma Emile Zola - ktorý túto intenciu oznamuje  

podtitulom svojho rodinného cyklu Rougon-Macquartovci: sociálny a prírodný príbeh jednej 

rodiny počas Druhého cisárstva – ale už aj Victor Hugo, ktorý v Bedároch vytvára zaujímavé 

rodinné väzby smerujúce k zobrazeniu dobových problémov. Rodina sa z francúzskej 

literatúry úplne nevytratí ani na začiatku dvadsiateho storočia: svedčí o tom viacero 

rodinných ság, kroník (Duhamelova Kronika Pasquierovcov), rodinných drám a či románov, 

ktoré sa dajú čítať aj ako rodinné príbehy, napríklad cyklus Thibaultovci Rogera Martina du 

Gard. Na druhej strane  treba pripomenúť, že spolu so spoločenskými zmenami rodinu vo 

francúzskom románe nahradí zhruba v tridsiatych rokoch 20. storočia jedinec.  Jedným 

z iniciátorov presunu záujmu na jednotlivca bol už oveľa skôr André Gide, ktorý sa preslávil 

svojím výrokom „rodiny nenávidím vás“. Tento známy experimentátor s tvarom vytvoril už 

začiatkom 20. storočia postavy silných egocentrických a absolútne slobodných jedincov 

presadzujúcich len vlastnú momentálnu vôľu, ktorých prototypom sa stal Lafcadio  

z Vatikánskych pivníc.  Najvýraznejšie postavy osamelých jedincov bez rodinných väzieb 

vytvorila v tridsiatych rokoch tzv. etická generácia a neskôr existencialistickí autori. Medzi 

najznámejšie príklady patria Malrauxovi dobrodruhovia,  Saint- Exupéryho piloti, Célinov 

novodobý Odyseus Bardamu, Sartrov Antoine Roquentin, Mathieu Delarue, Camusov 

Meursault a i. V päťdesiatych rokoch  20. storočia sa rodinná tematika ocitla na naozajstnej 

periférii záujmu francúzskych románopiscov. Marginalizácia kedysi ústrednej témy bola 

dôsledkom formalistických a verbalistických experimentov s románom, ktorý  nechcel viac 

rozprávať príbehy, ale stal sa autotelickým „laboratóriom“. Aj v tomto období „nedôvery“ 

v príbeh a rozprávanie, keď v románoch nekraľovala postava, ale vládu prebrala štruktúra a 
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proces písania, hŕstka autorov zostala verná rodinnej tematike: najpresvedčivejší a na 

Slovensku i najznámejší z nich bol François Mauriac. Slovenský čitateľ si spomenie možno 

aj na Vretenicu v hrsti od Hervého Bazina  (v preklade B. Hečka ) či rodinnú ságu Henryho 

Troyata Eygletiérovci. Stopy často rozbitej, nefunkčnej rodiny nájdeme však aj u tzv. 

husárov, ktorí na preexponovaný verbalizmus reagovali návratom k príbehu a k neoklasickej 

forme. (Patrí medzi nich napríklad na Slovensku známa Françoise Saganová). Možno teda 

konštatovať, že približne od  tridsiatych rokov minulého storočia, poznamenaných úzkosťou 

osamelého jedinca vrhnutého do chaotického sveta, nie je rodina v centre tematického 

záujmu francúzskych prozaikov. Okrajovo však pretrváva a v osemdesiatych rokoch 20. 

storočia opätovne zaujme centrálne postavenie. Triumfálny „návrat“ rodiny ide ruka v ruke 

s návratom dôvery v príbeh a rozprávanie, teda s návratom subjektu a dejín do naratívnej 

prózy. Symptomatickým medzníkom týchto návratov je autobiografický text Zrkadlo, ktoré 

sa vracia, 1985, v ktorom Alain Robbe-Grillet, jeden z najvýznamnejších experimentátorov 

s formou, predstaviteľ reistického prúdu v tzv. novom románe, prostredníctvom 

Stendhalovho obrazu románu-zrkadla, ohlasuje návrat k tradičnejším tvarom. V tejto 

súvislosti však treba zdôrazniť, že staronová téma rodiny sa v súčasnej francúzskej literatúre 

– považujeme za ňu literárnu produkciu od osemdesiatych rokoch 20. storočia – zobrazuje 

novým spôsobom. Zmeny tvaru si vynútila nielen literatúra, ale diktuje ich i samotná 

mimoliterárna skutočnosť: modifikácie, ktorými súčasná rodina prechádza, vedú jednak 

k inej selekcii látkových prvkov ako k inému tematickému a tvarovému usporiadaniu. Na 

zobrazenie súčasných podôb rodiny, ako napríklad rodina nefunkčná, rozbitá, adoptívna, 

monoparentálna, homoparentálna a i., a na reflektovanie frekventovaných  rodinných 

patológií, na ktoré upozorňujú niektorí autori (Dagenais, 2000,) je potrebné nájsť vhodnejšie 

spôsoby výpovede.  Najrozličnejšie rodinné romány či ságy, teda fikcie o rodine preto vo 

Francúzsku postupne nahradia iné prozaické tvary či žánrové varianty. Skôr, ako ich 

v skratke predstavíme, priblížme aspoň náznakovo situáciu románu a rodiny v Québecu. 

 Priestor štúdie, ale zvlášť  rozsah a komplexnosť problematiky, nám neumožňujú 

predostrieť komparatívny pohľad na tematiku. Obmedzíme sa preto na konštatovanie, že vo 

francúzskej Kanade zaberala tematika románu centrálne miesto, a to od čias, keď bola 

literatúra ešte v službách politiky. Významné postavenie si zachováva i neskôr: tak román 

Maria Chapdelaine, bestseller francúzskeho autora Louisa Hémona, ktorý vyšiel v Paríži 

(Grasset , 1921), tematizuje rodinu so zámerom prezentovať  širší konflikt medzi tradíciou 

a modernitou a medzi „my“ a „oni“ či „tu“ a „inde“. Podobné otázky, dlhodobo silne 

rezonujúce v kanadskej literatúre písanej po francúzsky, reflektujú na obraze rodiny aj veľké 

realistické romány z tridsiatych rokov minulého storočia, tzv. romány rodnej hrudy. Za 

všetky spomeňme Človeka a jeho hriech, 1933, v ktorom Claude-Henri Grignon vytvoril 

francúzsko-kanadský variant Balzacovho lakomého otca Grandeta či Molièrovho Harpagona, 

alebo slávnu ságu rodiny Moisanovcov z Ringuetovho textu Tridsať akrov, 1938. Podobne sa 

na zobrazovanie rodiny sústreďujú romány z neskoršieho obdobia: prvý francúzsko-kanadský 

mestský román Príležitostné šťastie, 1947 od Gabrielle Royovej, jeden z mála titulov 

québeckej literatúry, po ktorom môže siahnuť slovenský čitateľ, uvažuje o bytí na príklade 

mnohopočetnej rodiny Lacassovcov. Je pochopiteľné, že vzhľadom na rozdielnosť kontextov 

nekopíruje francúzsko-kanadský román mechanicky premeny francúzskeho románu, svojho 

vzoru, ako naznačuje náš krátky náčrt.  V osemdesiatych rokoch, keď francúzska literatúra 

začína písať svoju súčasnosť, vstupuje kanadská literatúra vo francúzskom jazyku - nazývaná 

odvtedy québecká – do obdobia moderny. V tejto súvislosti však musíme pripomenúť, že 

v Québecu sú moderna a postmoderna paralelnými javmi, na rozdiel od Francúzska, kde idú 

po sebe. Rozdiely vo vývine francúzskej a québeckej literatúry pozorujeme aj pri spôsobe 

zobrazovania rodiny. Aktuálne vznikajú vo Francúzsku esteticky presvedčivé výpovede 

o rodine – napríklad texty Marie-Hélène Lafonovej, Lydie Salvayrovej, Marie NDiayeovej 
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ale i Richarda Milleta (Drengubiak, 2010) -  ktoré by sme mohli s istou licenciou nazvať 

súčasnými rodinnými románmi. Rodina je však v centre mimoriadnej pozornosti v tzv. 

autofikcii, ktorej sa venuje napríklad Serge Doubrovsky, z mladších Christine Angotová.  

Autofikcia ako naratologický postup, teda podľa nášho názoru skôr umelecká prax než 

samostatný žáner –  vo Francúzsku známa od sedemdesiatych rokov, keď Serge Doubrovsky 

vydáva autofikciu Fils, výraz označujúci v slovenčine syna a súčasne plurál 

viacvýznamového slova niť, väzba, súvislosť  - prichádza do Québecu až na prelome 

tisícročia. Kritika považuje za prvé québecké autofikcie výpovede Nelly Arcanovej Štetka, 

2001 a Bláznivá, 2004. Súčasne sa v Québecu objavujú aj prvé texty pripomínajúce tzv. 

rodové rozprávanie, récit de filiation, ktoré sú v tom období vo Francúzsku už veľmi 

rozšírené. 

 Kým autofikciu už dávnejšie podrobne predstavili  viacerí teoretici (Lejeune, 

Colonna), rodové rozprávanie sa stalo predmetom teoretických úvah (Viart, Demanze) až na 

konci deväťdesiatych rokov minulého storočia. Vynútila si to samotná umelecká prax takých 

významných súčasných francúzskych prozaikov ako Pierre Bergounioux, Annie Ernauxová, 

Francois Bon alebo Pierre Michon, ktorého Rimbaud mladší, 1991 je rodovým rozprávaním 

par excellence. Zrod tejto formy je úzko spätý s historickým dianím na konci 20. storočia, 

keď ľudstvo pociťuje krízu spôsobenú aj chýbajúcim odkazom predkov, nedostatočným či 

falošným odovzdaním dedičstva. Dejiny totiž neraz usvedčili otcov zo lži, pričom k oslabeniu 

pozície starších prispel  prudký technologický pokrok. Proces odovzdávania spomienok, 

hodnôt a vedomostí sa tak výrazne narušil, čo mladšia generácia vníma ako traumatizujúci 

nedostatok. Vzniká potreba pátrania po minulosti: jej postupné rekonštruovanie je pre subjekt 

zásadným štrukturujúcim prvkom ovplyvňujúcim prítomnosť a budúcnosť.  Viacerí 

francúzski prozaici sa musia pritom vyrovnať s faktom, že pochádzajú z veľmi skromných 

pomerov a tým, že sa stali publikujúcimi autormi, sa postupne začleňujú do vyššej 

spoločenskej vrstvy, čo vyvoláva u nich pocity rozháranosti a opustenosti,  preciťovanej 

niekedy až ako „zrada“ predkov.  Za týchto okolností vzniká vo Francúzsku nový spôsob 

umeleckej výpovede, rodové rozprávanie, ktoré je investigatívnym procesom  spytovania 

minulosti formou zbierania, zhromažďovania útržkovitých neúplných a vzájomne si 

protirečiacich informácií. Tento typ umeleckej výpovede vychádza z konkrétnej hypotézy, 

ktorá je znakom chýbajúceho či neúplného poznania minulosti. Práve hypotéza je spúšťačom 

rozprávania, ktoré je akýmsi vyšetrovaním, pátraním, prehrabávaním sa v minulosti, 

rozbiehajúcim sa od presného okamihu prítomnosti. Postupy pripomínajúce „archeologické 

vykopávanie“ neznámej, „pochovanej“ či potlačenej minulosti majú priamy dopad na tvar 

výpovede: na rozdiel od románu má rodové rozprávanie výrazne atomizovanú fabulu a oveľa 

voľnejšiu konštrukciu. Odhalenie fragmentov minulosti pomáha rozprávačovi zbaviť sa 

starodávnych fantómov prebývajúcich v jeho vnútornej „krypte“ (Abraham-Torok, 1999). 

Nazretie do odkazu predkov vedie zároveň k pochopeniu a prijatiu vlastného príbehu, ktorý je 

v rodovom rozprávaní vždy súčasťou dejinných udalostí, ako upozorňuje kritika, vyzdvihujúc 

výraznú historickú a sociologickú dimenziu rodového rozprávania. Rodové rozprávanie má 

však veľmi silné väzby aj na samotnú literatúru: rozprávači, často autorské autoprojekcie, 

zachytávajú v procese rekonštrukcie minulosti aj vlastnú premenu na spisovateľov. Robia to 

v kontakte s literárnymi „rodinami“, ktoré im pomohli konštruovať sa ako tvorivé osobnosti. 

Tento dialóg s predchodcami, často veľmi známymi ako Rimbaud u P. Michona, je však 

zároveň zdrojom  melanchólie: autori sa vnímajú ako menej úspešní  následníci, 

bezvýznamní potomkovia slávnych predkov, neschopní vytvoriť svojsky neopakovateľné 

výpovede. Melanchólia, ktorú niektorí teoretici považujú za typický znak rodového 

rozprávania,  (Demanze, 2008) je však v rodovom rozprávaní vysoko produktívna. Iniciuje 

totiž neprestajné „spytovanie“ jazyka, hľadanie správneho či pravého  výrazu, jemnú 

filigránsku prácu so slovom.  
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 Súčasné umelecké výpovede tematizujúce rodinu a písané vo francúzskom jazyku 

charakterizuje však veľmi často žánrová rozkolísanosť.  Platí to najmä pre texty québeckej 

proveniencie, ktoré nezriedka oscilujú medzi románom, rodovým rozprávaním, esejou, 

filozofickou reflexiou, lyrizovanou prózou, dokumentom a i. Ilustrujme naše tvrdenia na 

skratkovitom prezentovaní diela Catherine Mavrikakisovej (1961). Jej debut Ľudožrútske 

a melancholické smútky, Deuils cannibales et mélancoliques (2000), ktorý vydavateľ v úsilí 

o lepšiu predávanie knihy označil ako román, je skôr autofikciou. Rozprávačka Catherine je 

zjavnou autorkinou autoprojekciou, čo zdôrazňuje identita krstných mien a koncoviek 

priezvisk (- akis), zverejnenie vierohodne pôsobiacej elektronickej adresy rozprávačky – 

autorky, a pod. V centre rozprávania je rozprávačkin subjekt: mladá Catherine sa 

vysporadúva so smrťou priateľov, ktorí sa všetci volajú Hervé. Súčasne sa zveruje so svojimi 

skúsenosťami mladej autorky, pričom sa odvoláva na literárne rodiny, najmä na odkaz 

predčasne zosnulého francúzskeho spisovateľa Hervého Guiberta. Mavrikakisová je priam 

posadnutá tvorbou i osudom tohto mimoriadne nadaného autora, priateľa Michela Foucaulta: 

akoby ju duch prozaika chorého na AIDS a zapisujúceho si pomalý proces vlastného 

umierania chodil neustále mátať. Guibertov údel a smrteľnosť človeka ako takého, 

konfrontovaná v komunikácii s literárnymi predchodcami, vyvoláva melanchóliu, explicitne 

vpísanú do titulu. Melanchólia charakterizuje aj rozprávanie postavy, ktorá v sebe nesie 

rozličné traumy minulosti. Catherine oplakáva mŕtvych, drží smútok, no smúti aj preto, lebo 

je len neznámym potomkom veľkých autorov, ich mladšou sestrou. Plurál v titule je 

pravdepodobne znakom smútku v jeho rôznorodosti a vyjadrením úcty k mŕtvemu 

Guibertovi, obdivovanému a milovanému staršiemu literárnemu bratovi. Lásku paradoxne 

vyjadruje i adjektívum „ľudožrútsky“, vyskytujúce sa rovnako v iných textoch: ľudožrút 

živiaci sa svojimi blížnymi, vyživujúci sa svojimi druhmi či priživujúci sa na nich, je 

obrazom lásky-nelásky spájajúcej a rozdeľujúcej fiktívne ale i skutočné rodiny.  Druhý 

Mavrikakisovej text Pôjde to, 2002, je parodizovaným prepisom Ducharmovho To tak vedieť, 

1994. Známy québecký autor s ludickým prístupom k jazyku sa v Mavrikakisovej texte 

ukrýva pod masku spisovateľa Laflamma, ktorý prežíva  napäté  vzťahy s rozprávačkou so 

symptomatickým menom Sappho-Didon Apostasias. Text má rozvinutú fabulu a dosť pevnú 

konštrukciu (rozprávačka porodí spisovateľovi dcéru a tá sa stane významnou québeckou 

spisovateľkou), a preto ho môžeme považovať skôr za román. Nasledujúci text Kvety 

chrchľa, 2005, sa  asi najviac približuje k forme rodového rozprávania. Rozprávačka- 

autorkino prevtelenie sústredí svoje rozprávanie na matku a jej predkov,  ako aj na celú 

plejádu literárnych predchodcov, na ktorých sa neustále  obracia. Prvým z nich je Charles 

Baudelaire ukrytý v titule- oxymore, alúzii na básnikove Kvety zla, hneď ďalším už 

spomínaný Hervé Guibert ohlásený mottom, za ním nasleduje dlhý rad zväčša veľmi 

významných autorov. Spúšťačom rozprávania je hypotéza o matkinej smrti: predostrie ju 

zmiznutý rozprávačkin brat, ktorý sa po tridsaťročnej neprítomnosti nečakane objavuje u nej 

doma. Od toho okamihu začína cesta späť do rodinnej minulosti, ktorá má rozprávačke 

pomôcť nerezignovať na budúcnosť. Tá preto loví  v pamäti, zbiera informácie, zhromažďuje 

dôkazy a skladá si mozaiku o rodine, ktorej do osudu zasiahli dejinné udalosti, zvlášť dve 

svetové vojny. Usiluje sa spracovať zážitky z detstva a zbaviť sa vnútornej krypty, ktorú 

svojim deťom odovzdala francúzska matka. Rozprávanie je akousi terapiou, zlostnou 

„samovravou“, výkrikom či pľuvancom nešťastného človeka z rodu kvetov (čo podčiarkuje 

výber krstných mien členov rodiny, totožných s názvami kvetov). Hoci text nenesie 

výraznejšie stopy melanchólie, charakterizuje ho tak ako rodové rozprávanie, „jazykový 

nepokoj“ , obavy súvisiace s voľbou adekvátneho výstižného a esteticky účinného jazyka. 

Práve voľba jazykových prostriedkov a striedanie registrov posúva výrazne rytmizované 

rozprávanie neraz aj k iným žánrom. Kvety chrchľa sú preto na pomedzí  rodového 

rozprávania, románu, lyrizovanej prózy, eseje.  
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Namiesto záveru: 

 Súčasná québecká autorka Régine Robinová priznáva, že si nevie predstaviť iné ako  

„zmiešané“ texty,  v ktorých sa žánre vrstvia na seba a vzájomne sa prestupujú (Robin, 2004, 

73). Podobný názor vyjadruje  francúzsky  literárny vedec  Bruno Blanckeman, keď 

v súvislosti s tvorbou troch francúzskych prozaikov hovorí  o  „nerozhodnom  rozprávaní“ ( 

Blanckeman, 2000). Nazdávame sa, že obe výpovede majú širšiu platnosť. Žánrová 

rozkolísanosť charakterizuje podľa nášho názoru aj väčšinu súčasných umeleckých výpovedí 

vo francúzskom jazyku tematizujúcich rodinu. Zväčša hybridné texty, tendujúce raz 

k románu, hneď zas k autofiktívnemu písaniu, vzápätí k rodovému rozprávaniu, k eseji, úvahe 

či básni prekračujú hranice vyznačené úzkym žánrovým vymedzením. Nejednoznačnosť je 

však významotvorná: žánrová nerozhodnosť zvýrazňuje vnímanie súčasnej rodiny v zmysle 

freudovského unheimlich, teda niečoho znepokojujúceho, neistého, ako aj premenlivého, 

preto nejednoznačného.         

 

Štúdia je výstupom z projektu VEGA 1/066/11 Obraz rodiny v súčasnom po francúzsky 

písanom románe a projektu Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického 

a prekladateľsko-tlmočníckeho centra na základe podpory operačného programu Výskum 

a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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Résumé  

L´article réflechit sur la famille représentée dans la littérature contemporaine française et 

québecoise, en essayant de démontrer que les nouvelles manières de dire la famille à l´heure 

actuelle sont commandées par les modificatins considérables du référent.  Après une brève 

présentation historique de la situation du roman sur la famille en France et au Québec, 

l´attention est portée sur le récit de filiation dont l´émergence est liée au contexte de la fin du 

20-ième siècle.   
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