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1. Základné určenia francúzskeho nového románu 

 

Označenie „nový román“ („Nouveau roman“) integruje príbuzné, no v zásade autorsky 

individuálne umelecké aktivity, ktoré sa v literatúre prejavili a presadili v 50. rokoch 20. 

storočia vo Francúzsku. Autori literárnohistorických prác spájajú vznik nového románu 

predovšetkým s rozsiahlymi povojnovými diskusiami o povahe románu, literatúry, jazyka a 

komunikácie.  

I keď Sarrautovej literárne dielo Tropizmy (Tropismes), ktoré výrazne predznamenalo 

vznik nového románu, vyšlo už v roku 1938, za inauguračné dielo nového románu možno 

považovať Robbe-Grilletov román Gumy (Les Gommes, 1953), ktorý sa stal „vysloveně 

signálem k vytvoření ne snad už ,školyʽ, ale rozhodně celé skupiny prozaiků, kteří si stanovili 

přímo za program postavit francouzskou románovou tvorbu na nové ideové a umělecké 

principy“ (Felix, 1964, s. 202). Z literárnohistorického hľadiska je Alain Robbe-Grillet 

najvýznamnejším predstaviteľom novorománových tendencií a medzi ďalších popredných 

autorov zaraďujeme Nathalie Sarrautovú, Michela Butora, Clauda Simona či Roberta Pingeta. 

Jozef Felix uvádza ešte Marguerite Durasovú3, Jiří Pechar zase Clauda Mauriaca, Clauda 

Olliera a v neskorších štúdiách aj francúzskych filozofov a prozaikov Georgesa Batailla a 

Mauricea Blanchota. Za pozornosť stoja aj explikácie Bernda Stieglera, podľa ktorého možno 

k novorománovým tendenciám pričleniť aj niektoré (prozaické) diela Samuela Becketta4 

(pozri Stiegler, In: Nünning, 2006, s. 678). 

Koncepčná konzistentnosť umeleckých tendencií, ktorú asociuje syntetizujúce 

označenie „nový román“, je však len zdanlivá. Jiří Šrámek v sumarizačnej práci Panorama 

francouzské literatury od počátku po současnost (2012) informuje o snahách francúzskej 

literárnej kritiky o rigoróznejšiu klasifikáciu autorov nového románu. Tá spočíva vo vyčlenení 

niekoľkých vývinových etáp. Prvá etapa vývinu nového románu je vyčlenená rokmi 1953 – 

1964, druhá etapa patrí do obdobia rokov 1964 – 1972 a predstavujú ju členovia generačnej 

skupiny okolo revue Tel Quel (Jean Ricardou, Philippe Sollers a ďalší). V roku 1971 bola na 

sympóziu „Nový román: včera, dnes“ konštatovaná existencia tretej etapy vývoja nového 

                                                           
3 M. Durasovú však nemožno považovať za priamu predstaviteľku novorománových tendencií. Ako na to 

v novších prácach upozorňujú napríklad J. Pechar (1999, s. 481) alebo J. Šrámek (2012, s. 807), je to autorka, 

ktorá je s týmito tendenciami „len“ čiastočne spriaznená.  
4 Dodajme, že na Beckettove prozaické diela sa vo svojich teoretických prácach odvoláva aj Alain Robbe-Grillet. 
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románu, ktorá bola pomenovaná ako „nový nový román“5. Uvažuje sa aj o štvrtej etape, ktorú 

majú tvoriť minimalisti okolo Echenoza (porovnaj Šrámek, 2012, s. 807 – 809). 

Koncepčná konzistentnosť nového románu je zdanlivá aj z iného dôvodu; toto hnutie 

si nikdy nevytvorilo jednotný umelecký program, preto je charakteristické rôznorodosťou a 

rozmanitosťou. V skutočnosti pod týmto koncepčným označením dochádza k realizáciám 

výhradne individuálnych poetík jednotlivých autorov, a to na pozadí formulovania ich 

vlastných individuálnych metód a cieľov. To si uvedomuje aj literárna kritika. Napríklad Jiří 

Pechar v monografii venovanej problematike statusu nového románu napíše: „Brzy se stalo 

zcela zřejmým, že autoři ,nového románuʽ představují osobnosti s velmi odlišnými estetickými 

a názorovými koncepcemi“ (Pechar, 1968, s. 9). Tento poznatok nachádza svoju extrapoláciu 

aj v kompozičnom členení Pecharovej monografickej práce a v jej spracovaní, autor vypracuje 

sedem samostatne vyčlenených kapitol, ktoré predstavujú sedem uzavretých štúdií o každom 

spisovateľovi zaradenom do hnutia nového románu. Tiež Václav Černý v tomto kontexte 

hovorí o „nesmírné rozbíhavosti, ba antagonismu směrů, jimiž se zástupci ,nového románuʽ 

rozcházejí z předpokládaného společného východiska“ (Černý, 1969, s. 338), a preto podľa 

neho možno v prípade nového románu hovoriť o škole len s veľkými výhradami. Po zvážení 

individuálnych výrazov, metód a cieľov jednotlivých autorov Václav Černý postulatívne 

navrhuje: „Mluvme skromněji o nedohodnutém a vzápětí se rozpadajícím volném souručenství 

několika osobností, z nichž každá cítí, přemýšlí a tvoří za sebe, nikoliv za skupinu ani 

generaci: každá z nich, ačkoli vyšli z obdobných společenských názorů, vindikuje okamžitě 

plnou osobní svobodu dalšího použití. Umělecky důležité budou ty další a zcela jednotlivé 

osobní výkony; skupinově charakteristické bude jen to společné východisko; a jen ono činí 

,nový románʽ ,NOVÝM ROMÁNEMʽ (Černý, 1969, s. 338). 

Poznámky Jiřího Šrámka, Jiřího Pechara i Václava Černého zdôrazňujú skutočnosť, že 

jednotlivých autorov možno vnímať pod spoločným pomenovaním len voľne, s 

obmedzeniami a len na základe niektorých spoločných čŕt, resp. menovateľov. Tieto 

menovatele naznačila napríklad aj Nathalie Sarrautová, keď v jednom interview povedala, že 

„rozhodně to, co píšeme, je velmi odlišné [...]. Ale máme stejný postoj k tradiční literatuře 

[...]. Tohle právě mají spisovatelé ,nového románuʽ společné – tento postoj ve vztahu 

k tradiční literatuře.“ (Sarrautová, citované podľa Pechar, 1968, s. 10). V podobnom zmysle 

sa vyjadril aj Alain Robbe-Grillet, keď v eseji K čemu slouží teorie, ktorá je súčasťou spisu Za 

                                                           
5 K tomu pozri: Šotolová, Jovanka: Francouzský „nový nový román“ (J. Echenoz, J. P. Toussaint). In: Literární 

noviny, č. 33, 3/9/1992. (http://www.iliteratura.cz/Clanek/13625/francouzsky-novy-novy-roman-j-echenoz-j-ph-

toussaint).  
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nový román (Pour un nouveau roman, 1963; v rovnakom roku vyšiel aj český preklad), 

komentoval svoje vlastné použitie pojmu „nový román“: „Užívám-li na mnoha stránkách 

běžně termínu nový román, nečiním tak proto, abych označil určitou školu či dokonce 

vyhraněnou skupinu, která se skládá ze spisovatelů téhož směru; je to jen příhodný název, 

který pojme všechny ty, kdož hledají nové románové formy schopné vyjádřit (nebo vytvořit) 

nové vztahy mezi člověkem a světem, všechny ty, kdož jsou odhodláni objevovat román, to jest 

objevovat člověka. Tito spisovatelé vědí, že systematické opakování forem z minulosti je 

nejenom absurdní a marné, ale že se dokonce může stát škodlivým: zavírá nám totiž oči tváří 

v tvář naší skutečné situaci v dnešním světě a tím nám nakonec brání, abychom konstruovali 

zítřejší svět i člověka.“ (Robbe-Grillet, 1963, s. 6 – 7). 

Absencia jednotného umeleckého programu uvoľňuje štruktúru nového románu 

a výrazná individualizácia dotknutých spisovateľov v zásade znemožňuje prenos niektorých 

teoretických postulátov o novom románe naprieč celým spektrom autorských iniciatív. 

Napríklad Robbe-Grilletov prístup, zvýrazňujúci razantnú iniciáciu deskripcie a pozorovania, 

odmietnutie psychológie, metafory či „tyranie významu“, je považovaný za emblematickú 

teorému nového románu, no zároveň nie je zlučiteľný s autorskými postupmi Nathalie 

Sarrautovej, ktorá koncepčne využíva metaforu ako prostriedok zachytenia hlbinných 

psychologických momentov. Aj keď dochádza k parciálnym súzvukom, Robbe-Grilletove 

širokospektrálne teoretické iniciatívy (v školskej praxi často paušalizované na charakteristiku 

nového románu ako celku, teda na charakteristiku tvorby všetkých autorov, ktorí sú s novým 

románom spájaní) nereprezentujú postoje a postupy iných autorov zaraďovaných pod 

označenie „nový román“; nemôžu ich vysvetliť ani teoreticky rámcovať. Táto situácia je pre 

nový román symptomatická a je nutné ju mať neustále na pamäti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


