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2. Prekonanie tradičnej podoby románu 

a hľadanie jeho nových foriem 

 

Ako to naznačila Nathalie Sarrautová alebo aj Alain Robbe-Grillet, keď komentoval 

vlastné použitie termínu „nový román“, jeden z výrazných spoločných menovateľov všetkých 

individualizovaných umeleckých a teoretických prejavov autorov nového románu má dvojakú 

podobu: 1. spočíva v razantnom odmietnutí tradičného románu, ktoré je 2. komplementárne 

doplnené o akt hľadania nových foriem vyjadrenia nového vzťahu medzi človekom a svetom. 

Smery, ktorými sa jednotliví autori vo svojom hľadaní uberali, ich budú 

odlišovať/individualizovať, no samotná chuť hľadať a nachádzať nové formy vyjadrenia na 

pozadí kritiky tradičného románu ich bude spájať. Dodajme, že slovo „hľadanie“ nepoužije 

Robbe-Grillet náhodne, práve naopak. Hľadanie má jednak zdôrazniť jeho nevôľu k pevnému 

a definitívnemu ustanoveniu pravidiel novorománovej poetiky, jednak má poukázať na to, že 

novorománový projekt je predovšetkým dynamickým procesom: „Nový román není teorie, je 

to průzkum. Nestanovil tedy žádný zákon.“ (Robbe-Grillet, 1963, s. 94). Tento proces teda 

možno vnímať aj ako experimentovanie a prieskum (pozri Robbe-Grillet, 1963, s. 93 – 95). 

Odmietnutie tradičnej podoby románu je komplikovaný proces, ktorý prechádza 

veľkým množstvom rovín, preto sa nemožno uspokojiť s jednoduchým konštatovaním o jeho 

existencii. Je nutné porozumieť tomu, čím bolo toto odmietnutie zo strany novorománových 

spisovateľov iniciované, ako prebehlo, ktorých konkrétnych prvkov sa dotklo a aké boli jeho 

dôsledky. 

Tradičný román je v pohľade autorov nového románu zastúpený najmä balzacovským 

typom románu. To však nie je jediný románový model, ktorý je novorománovými 

spisovateľmi kritizovaný, svoje výhrady formulujú aj proti ideologizovaným románovým 

modelom: románu filozofickému či sociologickému, nespokojnosť vyjadrujú aj s výsledkami 

Proustovho či Joyceovho románu a podobne. 

 

2.1 Teoretické a umelecké iniciatívy Nathalie Sarrautovej 

 

Prvé výrazné programové vystúpenie proti tradičnému aspektu v literárnej produkcii, 

ktoré je spájané s novorománovými tendenciami, nesú vo svojom obsahu štyri eseje 

francúzskej spisovateľky Nathalie Sarrautovej: Od Dostojevského ku Kafkovika (1947), Vek 

podozrievania (1950), Rozhovor a podtext rozhovoru (1956) a Čo vidia vtáci (1956). 
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Spoločne boli publikované v roku 1956 v zbierke esejí Vek podozrievania (LʼEre du soupçon; 

český preklad vyšiel v roku 1967).  

Jedna z výrazných úvahových línií spomenutých textov sa dotýka podôb a možností 

realizácie psychologického prvku, resp. psychologickej analýzy v literárnom diele. Sarrautová 

v tejto súvislosti rozvíja kritiku dobových literárnych tendencií v dvoch komplementárnych 

rovinách:  

1. Antipsychologické tendencie dobovej literatúry (po Marcelovi Proustovi) 

identifikuje len ako zdanlivé. Aby toto stanovisko potvrdila, pristúpi najprv k identifikácii 

dobového obrazu literatúry. Akcentujúc historickú (vývinovú) perspektívu, si Sarrautová 

všíma, že v literatúre po Proustovi sa rozvíjajú koncepcie snažiace sa vylúčiť z románu 

psychológiu6. Tieto tendencie vyplývajú zo sklamaných očakávaní minulých psychologických 

analýz (vrátane tých, ktoré vykonal M. Proust v Hľadaní strateného času), ťažkopádnosti 

psychologizovania a uvedomenia si neúčinnosti klasickej introspekcie:  

 

„Pro většinu z nás se Joyceovo a Proustovo dílo tyčí již v dálce jako svědectví 

dovršené doby. Nebude dlouho trvat a budeme navštěvovat tyto historické památky pouze 

s průvodci uprostřed školních výprav [...]. Vrátili jsme se již před několika lety z oněch 

„temných oblastí psychologie“7. Tyto polostíny, z nichž sotva před třiceti lety jako by 

probleskoval poklad, nám daly jen málo. Dlužno si přiznat, že toto bádání, přestože bylo 

odvážné a dobře řízené a ačkoli bylo prováděno tak nákladně, koneckonců zklamalo. 

Nejnetrpělivější a nejvýbojnější romanopisci dlouho nečekali a prohlásili, že je to zbytečná 

námaha a že obrátí své úsilí jinam. Slovo „psychologie“ patří k těm, při jejichž vyslovení ve 

spojitosti se svým jménem dnes každý autor sklopí oči a začervená se. Pojí se k němu cosi 

směšného, zastaralého, mozkového, omezeného, nechceme-li říci domýšlivě hloupého.“ 

(Sarrautová, 1967, s. 41 – 42). 

 

Na pozadí týchto posunov sa podľa Sarrautovej dostáva do popredia prvok, ktorý mal 

doteraz len ozdobnú funkciu – opis. Ten sa zbaví „pokořující úlohy pomocníka podléhajícího 

výlučně požadavkům psychologizování a všude se po troškách usadí.“ (tamže, s. 9). Štýl tak 

                                                           
6 Jedným z prejavov týchto koncepcií je formulovanie protikladu medzi románom psychologickým, ktorý je 

zastúpený tvorbou F. M. Dostojevského, a románom situačným, ktorý má reprezentovať dielo F. Kafku. 

Sarrautová interpretačne preukazuje, že protiklad medzi týmito románovými modelmi je formulovaný umelo 

a v skutočnosti neexistuje. Podľa nej Kafkovo dielo priamo vyplýva z diel Dostojevského: „Kdybychom se dívali 

na literaturu jako na nikdy nepřerušený štafetový běh, myslím, že by Kafka přebíral štafetu z rukou 

Dostojevského spíše než z rukou kohokoli jiného.“ (Sarrautová, 1967, s. 23).  
7 „Temné oblasti psychologie“ – syntagma je Sarrautovej ironickým odkazom k článku Virginie Woolfovej, 

ktorá týmito slovami hrdo definovala predmet záujmu modernistov. 
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nájde svoju čistú líniu, eleganciu a striedmosť, ktorá je ťažko zlučiteľná s „křečovitostí, 

přešlapováním na místě a svíjející se subtilností či s močálovitou těžkopádností 

psychologizování.“ (tamže, s. 9).  

Jedným z výrazov opustenia psychologizmu v literatúre má byť aj Camusov román 

Cudzinec. Sarrautová v tejto súvislosti cituje Mauricea Blanchota, ktorý recenzoval Cudzinca 

príznakovými slovami: „Je pravým obrazem lidské reality zbavené všech psychologických 

konvencí“ (Blanchot, cit. podľa Sarrautová, 1967, s. 10). Sarrautová však minucióznou 

interpretáciou Cudzinca prichádza k inému záveru: Camus v snahe o vylúčenie 

psychológie z románu neuspel. Kľúč k jednotlivým rozporom a nepravdepodobnostiam 

v Camusovom románe Sarrautová nachádza práve v psychológii, a teda vylúčenie 

psychológie je v tomto románe len zdanlivé, predstierané: „Onen mladý úředník [...], který 

nám byl předkládán jako ukázka nového člověka, byl ve skutečnosti pravým opakem toho, co 

jsme čekali.“ (Sarrautová, 1967, s. 13). Jej záver je symptomatický; Albert Camus nám podľa 

Sarrautovej chcel dokázať, že „v našem klimatu se nelze obejít bez psychologie. Měl-li toto 

v úmyslu, pak se mu to plně podařilo.“ (tamže, s. 14). 

2. Podľa Nathalie Sarrautovej je teda mylné domnievať sa, že moderný román smeruje 

k vylúčeniu psychologického prvku. Ten je, naopak, prítomný (dokonca aj v dielach, ktoré sa 

ho snažia eliminovať) a ako problém sa teda ukazuje jeho správne zachytenie. Minulé pokusy 

podľa Sarrautovej neuspeli, James Joyce „vynesl z těchto hlubin pouze nepřetržité odvíjení 

slov“ (Sarrautová, 1967, s. 42), Marcel Proust sa „bezvýsledně pokoušel rozcupovat na 

nepatrné částice nehmatnou látku, kterou vydoloval ze svých postav v naději, že z ní vytěží 

kdovíjakou bezejmennou substanci, ze které se bude skládat veškeré lidstvo“ (tamže, s. 42); 

avšak tento pokus zlyháva, pretože „jakmile čtenář jeho knihu zavře, začnou se všechny tyto 

částice [...] shlukovat v kompaktní celek s velmi zretelnými obrysy [...] a ten pak obohatí 

čtenářovo pomyselné panoptikum o další sbírku románových postav.“ (tamže, s. 42). Tieto 

postavy sú podľa Sarrautovej neživé, pozorované z diaľky a fixované do spomienky pôsobia 

„jako by to byly hvězdy na nehybném nebi.“ (tamže, s. 48).    

Sarrautovej kritika modernistov nie je výrazom úplného odmietnutia ich pokusov, ale 

identifikáciou limitov ich metódy a zhodnotením dosiahnutých výsledkov. To by jej malo 

pomôcť v iniciácii ďalšieho vývinového pohybu: „A přece bychom dnes mohli odmítat 

analýzu jen těžko, přes ony dosti závažné výhrady, které proti ní můžeme mít, nechceme-li se 

stavět zády k pokroku“ (tamže, s. 58). Podľa Sarrautovej modernisti v porovnaní s autormi 19. 

storočia predkladajú novú psychologickú látku, avšak prepracovávať po nich tú istú látku 

a používať ich postupy bez akejkoľvek úpravy „by bylo téměř stejně absurdní, jako kdyby 
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stoupenci tradičního románu psali nového Červeného a černého nebo Vojnu a mír se stejnými 

osobami, zápletkami a ve stejném stylu“ (tamže, s. 47). Preto Sarrautová programovo 

uzatvára:    

 

„Není výhodnější zdokonalit a přizpůsobit pro nové objevy přes všechny překážky 

a případná zklamání nástroj, který pak dovolí novým lidem, kteří jej zdokonalili, popisovat 

přesvědčivěji, pravdivěji a živěji nové situace a pocity, než spokojit se s technikami 

vynalezenými pro zachycení toho, co je dnes pouhým zdáním [...]? Smíme tedy snít [...] 

o technice, které by se podařilo ponořit čtenáře do proudu oněch podzemních dramat, přes 

který měl Proust čas pouze přelétnout a jejž viděl a reprodukoval pouze jako hlavní nehybné 

tepny“ (Sarrautová, 1967, s. 58).  

 

Nathalie Sarrautová teda sleduje predovšetkým jeden cieľ: pravdivosť v opise 

vnútorného života, psychologického momentu. To ju vedie k formulácii požiadavky 

rekultivácie tvárnych prostriedkov a postupov. Je prirodzené, že takto nastavená požiadavka 

rekultivácie musí byť premyslená predovšetkým vo vzťahu ku kategórii postavy (charakteru). 

V titulnej eseji Vek podozrievania N. Sarrautová identifikuje stav podozrievania ako 

aktuálne preformulovanie vzťahu autor – postava – charakter – čitateľ. Prostredníctvom diel 

ako Hľadanie strateného času (Marcel Proust), Zápisky Malteho Lauridsa Briggeho (Rainer 

Maria Rilke), Cesta do hlbín noci (Louis Ferdinand Céline) či Nevoľnosť (Jean-Paul Sartre) 

poukazuje na skutočnosť, že postavy „nejdůležitějších děl naší doby“ (Sarrautová, 1967, s. 

30) strácajú všetky svoje atribúty a výsady, dokonca prichádzajú aj o svoje meno: „Dnes nás 

zaplavuje stále mocnější vlna literárních děl, jež chtějí být ještě románem a ve kterých 

převzala roli hlavního hrdiny a uvelebila se na čestné místo jakási nedefinovatelná, 

neuchopitelná a neviditelná bytost bez obrysů, jakési bezejmenné „já“, jež je vším a ničím 

[...], postavy kolem této bytosti nemají vlastní existenci; jsou to pouhé vize, sny, můry, iluze, 

odlesky, modality či přívěsky onoho všemocného „já““ (tamže, s. 30). Podľa Sarrautovej sa 

románová postava rozpadáva, pretože románopisec a rovnako ani čitateľ jej už neveria. 

A neveria si ani navzájom, jeden druhému (tamže, s. 29 – 30). Pokiaľ v minulosti bola 

postava „územím vzájemné dohody, pevnou základnou, ze které se mohli oba vydat společným 

úsilím za novým hledáním“, teraz sa postava „stala místem jejich vzájemné nedůvěry.“ 

(tamže, s. 30 – 31). Čitateľ nedôveruje autorovi predovšetkým vo vzťahu k tomu, čo mu 

predkladá autorova predstavivosť; odhalil už totiž stereotypnosť, modelovosť, šablónovitosť a 
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strnulosť literárnych typov8. Zároveň si je vedomý dynamiky života, ktorý (ako to povie 

Sarrautová) opustil tieto kedysi sľubné formy a preniesol sa inam: „život zbortil rámec 

starého románu a postupně odhazoval všechny staré, nepotřebné rekvizity.“ (tamže, s. 32). 

Čitateľ vie, že charakter postáv je len etiketa, a nedôveruje už ani zápletke. Autori sú však tiež 

čitateľmi, preto vedia o čitateľových pocitoch (porov. Sarrautová, 1967, s. 35). Sú si vedomí 

toho, že v literatúre nemôže ísť o nekonečné rozširovanie inventára literárnych typov, 

dôležitejšie je „ukázat koexistenci protichůdných citů a promítnout čtenáři v pokud možno 

největší míře bohatství a složitost psychologického života.“ (tamže, s. 36), tejto „novej 

reality“ (s. 39). Preto autori upúšťajú od neosobného tónu (rozumej: od rozprávania v tretej 

osobe, od vševediaceho autorského rozprávača), ktorý vyhovoval potrebám starého románu; 

neosobný tón sa totiž podľa N. Sarrautovej nehodí na vyjadrenie zložitých a jemných 

duševných stavov. Nedôverujú ani používaniu uvádzacích naratívnych syntagiem typu 

„povedala“, „odvetil“, pretože znamenajú konvenciu a prvok vzďaľovania sa. Sarrautová 

v tejto súvislosti konštatuje, že „postavy, jak je chápal starý román (a celá stará výzbroj, 

která jim měla dodat lesku), nejsou schopny obsáhnout současnou psychologickou realitu“ 

(Sarrautová, 1967, s. 36). Autori preto pristupujú k rozprávaniu v prvej osobe. Robia tak však 

aj v nedôvere voči čitateľovi, pretože čitateľ („i ten nejsčetlejší [...] aniž si to uvědomuje“ – 

tamže, s. 36) typizuje; tzn. má sklon zo všetkého vyrábať literárne typy, postavy, zbierku 

figurín. Autor tomu chce zabrániť, pretože „získají-li na snadné životnosti a pravdivosti 

postavy, pozbudou hluboké opravdovosti psychologické stavy, jejichž jsou oporou; je třeba 

stříci se toho, aby čtenář nerozptyloval svou pozornost a nenechal se unést postavami; proto 

mu musíme odobrat co možná nejvíc oněch ukazatelů, jichž se puzen přirozeností bezděky 

zachytí, aby si vytvořil zdání skutečnosti.“ (tamže, s. 37). A to je dôvod, prečo dochádza 

k uvádzaniu „bytostí bez obrysov“, „bezmenných „ja“ (tamže, s. 38). Dôsledkom vzájomnej 

nedôvery a podozrievania medzi autorom a čitateľom je teda rozbitie postavy, tá stráca 

svoj niekdajší presný vzhľad, svoj rodokmeň, meno, dochádza k jej anonymizácii. To 

však nie je negatívny dôsledok. Podozrievanie je síce „morbídnou reakciou“ (N. 

Sarrautová), no núti románopisca, aby sa vyrovnal s tým, čo je (podľa autorky) jeho 

najväčšou povinnosťou – „objevovat nové“ a čo mu bráni spáchať „nejhorší zločin: opakovat 

vynálezy předchůdců“ (tamže, s. 40).  

Už Petr Pujman si všimol, že Sarrautovej esejistické vyjadrenia sa orientujú na 

dovŕšenie a predĺženie predchádzajúceho (modernistického) výskumu (porovnaj Pujman, 

                                                           
8 „Může čtenář za to, že od těch dob se tato látka rozplizla a nabyla fádní chuti přezvýkaných pokrmů [...]?“ 

(Sarrautová, 1967, s. 32).  
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1967, s. 78). Jej vlastný vklad k premýšľanej téme spočíva vo formulovaní odpútania 

psychologického prvku od postavy. Sarrautová sa v tomto kontexte necháva inšpirovať 

maliarskou technikou nefiguratívneho typu, v ktorej sa maliarsky prvok odpútava od 

predmetu, ktorému patril. Psychologický prvok sa v Sarrautovej poetike „snaží vystačit si sám 

a obejít se bez opory. K němu směřuje veškeré hledačské úsilí romanopiscovo a k němu se má 

upínat veškerá pozornost čtenáře“ (Sarrautová, 1967, s. 37). Dodajme: aby psychologický 

prvok mohol zaujať centrálnu pozíciu, musí byť potlačené všetko, čo by na seba mohlo 

strhávať nežiaducu pozornosť. Sarrautová preto banalizuje dej, zneviditeľňuje prostredie 

a čas, sociálne okolie a podobne.   

Sarrautovej eseje možno považovať za teoretickú systematizáciu umeleckého výrazu, 

ktorý ponúkla už vo svojom debute Tropizmy (Tropismes, 1938). Autorka v krátkych 

prozaických textoch zachytáva psychologické momenty, ktoré nie sú viazané na žiadnu 

postavu. Každá psychická reakcia je hyperbolizovaná a zobrazovaná akoby pod 

mikroskopom, nositelia týchto reakcií sú uvádzaní len zámenami „on“, „ona“, „oni“. 

Psychické momenty zároveň kontrastujú s banalitou povrchového dialogického klišé; sú teda 

vystavané ako „tropizmy“ (názov je prenesený z rastlinnej biológie a označuje reflexivitu 

rastlín na externé podráždenie a zároveň pohyb v smere tohto podráždenia, napr. otáčanie sa 

rastlín za slnkom), teda ako okamžité a premenlivé reakcie, ako „spodná konverzácia“ 

(Pechar, 1999, s. 451) odohrávajúca sa pod povrchovými konverzačnými gestami: 

„Sarrautové [...] jde o ony neurčité a rychle se střídající pocity, kterými se vyjadřuje 

ustavičně postoj čehosi v nás, v našem nejhlubším nitru, k oné fasádě, kterou svými slovy 

a počiny, případně i jen svými myšlenkami, prezentujeme druhým.“ (Pechar, 1968, s. 69). 

Toto „rozdelenie“ textového univerza na vonkajší výraz, gestá (svet ustálených póz, postojov 

a psychologických masiek, neautenticity) a spodný konverzačný prúd (sled psychologických 

momentov uvádzaných bez hľadania ich logiky, ktoré sú hlbšie než „ja“ a prejavujú sa ako 

prchavé a premenlivé9, a teda tu nejde o vedomé formulovanie) je príznačné aj pre 

Sarrautovej ďalšie diela: romány Portrét neznámeho10 (Portrait dʼun inconnu, 1948) a Pán 

Martereau (Martereau, 1953). Oproti Tropizmom v nich Sarrautová uvádza takmer beztvaré 

rozprávačské „ja“ (vieme len, že v obidvoch románoch ide o mladých mužov pohybujúcich sa 

                                                           
9 Vhodným vyjadrením povahy textového univerza založenej na základnej duálnej sústave, teda členenej na 

„fasádu“ prezentovanú druhým, a na to, čo je skryté, premenlivé a prchavé pod ňou/za ňou, na tie nepatrné 

drámy, je pasáž z románu Planetárium (Le Planétarium, 1959), ktorá verbalizuje obraz „dokonalého“ 

manželstva medzi postavami Gisely a Alana: „Žádný kaz na tvrdé a hladké steně. Žádná možnost pro druhé 

vidět to, co je za ní. Za ní, jen oni dva to věděli, bylo všechno těkuté, nesmírné, bez obrysů. Všechno se hýbalo 

každým okamžikem, měnilo se. Nemožno vyznat se v tom, cokoli pojmenovat, cokoli utřídit. Nemožno cokoli 

soudit.“ (Sarrautová, cit. podľa Pechar, 1968, s. 83).  
10 V predhovore k tomuto románu použil Jean-Paul Sartre prvýkrát pojem antiromán. 
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v zámožnom prostredí), pozorovateľa, ktorý sleduje ľudí vo svojom okolí a z ich gest 

a postojov usudzuje na ich vnútornú realitu. Za pozorovaním tak stojí subjektívny pohľad, 

ktorý robí z druhých ľudí (sekundárnych postáv) „objekt pozorovania“ – avšak objektom sú 

len v obmedzenom zmysle, pretože podliehajú deformáciám. Totiž už vo svojich esejach 

Sarrautová konštatovala, že sekundárne postavy sú zbavené akejkoľvek autonómnej 

existencie a predstavujú pre oko pozorovateľa (autora, rozprávačské „ja“) bytosti, ktorých sa 

zmocňuje, naťahuje, stláča, zveličuje, splošťuje alebo drví, aby z nich vydupal novú vnútornú 

realitu, ktorú sa snaží objaviť (porovnaj Sarrautová, 1967, s. 39). Táto nová vnútorná realita je 

však takmer nepostihnuteľná, pretože psychologická analýza naráža na podobné limity ako 

fyzika. Sarrautová v tejto súvislosti povie, že duševné stavy sú „jako jevy moderní fyziky, tak 

jemné a nepatrné, že je světelný paprsek nemůže ožářit, aniž by je zároveň neporušil 

a nedeformoval.“ (tamže, s. 35). Explikovaný problém je predvedený aj v románoch. 

Napríklad v Portréte neznámeho pozorovateľ, rozprávač „ja“ stavia obraz pozorovaných osôb 

(otca a dcéry) len prostredníctvom dohadov a fantázií, následne tento obraz podrobuje 

psychologickej analýze, z ktorej „vyťaží“ hypotetický portrét slobodnej ženy (typu). Jeho 

analýza sa však rozplýva v omyle, pretože po upozornení priateľa pochopí, že registroval len 

psychologické masky, ktoré si tí dvaja nasadili. Spolu s Pecharom preto možno konštatovať, 

že „jakákoliv psychologická analýza nedefinuje analyzovanou osobnost, neboť není nikdy 

čistým poznáváním objektu, ale vztahovou reakcí“ (Pechar, 1968, 67). Tým sa Sarrautová 

dostáva na pôdu vyhraneného subjektivizmu. Ako na to upozorňuje J. Pechar, oproti minulým 

psychologickým analýzam (vykonávaným v literatúre od 17. storočia až po Nietzscheho) 

v poetike N. Sarrautovej (a ukazuje sa to najmä v románe Portrét neznámeho) psychologický 

postreh prednesený pozorovateľom stráca objektívnu platnosť, neodhaľuje a nedefinuje 

nejaký postoj, ktorý by mohol pozorovanú osobnosť charakterizovať. Naopak, vypovedá len o 

„mentální vztahové reakci mezi tím, kdo tento postřeh formuluje, a tím, o kom je formulován, 

je sám touto vztahovou reakcí.“ (porovnaj Pechar, 1968, s. 67 – 68). Pechar preto ďalej 

proklamuje, že dramatickým námetom románu sa tak stáva samotný akt psychologického 

poznávania. Psychologický postoj je pre Sarrautovú vlastne maskou, ktorú si človek 

nasadzuje v kontakte s druhými. Človek s ňou, ako usudzuje Pechar, môže naivne splývať, ale 

môže si ju nasadiť aj s plným vedomím, stotožniť sa s ňou, aby oklamal iných. No medzi 

týmito „stanoviskami“ existuje celý rad plynulých prechodov, neurčitých, rýchlo sa 

striedajúcich pocitov – a práve tieto sa Sarrautová snaží zachytiť. Vyžaduje si to jazyk, ktorý 

bude pružnejší než jazyk sociálnej komunikácie alebo jazyk psychologickej analýzy. Podľa 
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Sarrautovej je to práve metafora, ktorá dokáže „obísť“ psychologickú analýzu a umožniť 

najpriamejšie pretlmočenie vnútorného diania (porovnaj Pechar, 1968, s. 69). 

V naznačených súvislostiach je tiež dôležité položiť dôraz na premenlivosť 

a nelogickosť hlbinných psychologických reakcií, ukrytých za psychologickými maskami 

a povrchovými konverzačnými gestami. Prvok premenlivosti a nelogickosti, rýchleho sledu 

i protikladnosti totiž zabraňuje tomu, aby sa jedna konkrétna reakcia stabilizovala, 

objektivizovala a stala sa tak identifikačnou maximou voči charakteru a postave (osobnosti). 

Ako na to upozorní J. Pechar (1968, s. 68), protikladné reakcie sa rušia, čím vyvracajú aj 

možnosť svojej objektívnej platnosti. Premenlivosť, nelogickosť psychologických reakcií 

a zároveň subjektívny aspekt na strane pozorovateľa týchto reakcií, ktorý sa môže 

transformovať na aspekt projekčný, to sú prvky, ktoré zabraňujú, aby sa do textu „vrátila“ 

klasická forma postavy (typu). 

Pokiaľ v románe Portrét neznámeho sa rozprávačské „ja“ snaží odmietnuť objektívny 

pohľad, ktorý pozorované bytosti odďaľuje a scudzuje, v prospech nahliadnutia „spodnej 

konverzácie“, rozprávač v románe Pán Martereau má presne opačnú túžbu, chce vidieť 

hladké a jasné obrysy, chce vidieť „objektívne“. Obidvaja však vo svojich snahách zlyhávajú. 

Portrét neznámeho sa uzatvára upokojením: „Svět očistěn vezme na sebe hladký a čistý 

vzhled“ (Sarrautová, cit. podľa Pechar, 1968, s. 73). Na druhej strane rovnomenná postava 

románu Pán Martereau už nikdy nebude pre rozprávača stabilizačným prvkom, pretože keď 

raz vstúpil do problematizujúceho pohľadu, nikdy už nemôže nadobudnúť počiatočnú 

jednoznačnosť.     

Neskôr, v románe Planetárium (Le Planétarium, 1959), Sarrautová už nepoužije 

rozprávača v prvej osobe a ťažisko zobrazovania „nepatrných drám“ presúva na slovné 

vyjadrenia (vetné konštrukcie). Aj tento posun nachádza svoje vyjadrenie v esejach. 

Sarrautová uvažuje, že slovo, veta prednesená v banálnom dialógu je na rozdiel od činov 

menej kontrolovaná, a teda má potenciál vyniesť na povrch hlbinné psychologické pohnutia. 

V tejto fáze svojej tvorby Sarrautová chápe dialóg ako vonkajšie pokračovanie hlbinnej 

psychologickej dynamiky a svoju pozornosť preto sústredí práve sem (porovnaj Sarrautová, 

1967, s. 58 – 60). 

Parciálne stanoviská, ktoré Nathalie Sarrautová formulovala vo svojich esejach, sa 

však nakoniec predsa len dostávajú do formálnej kolízie s niektorými konkrétnymi postupmi, 

ktoré uplatnila vo svojej prozaickej tvorbe. Napr. J. Pechar (1968, s. 79) si všíma, že v jej 

románoch je možné vystopovať chronologicky usporiadaný dej (hoci banálny), konkretizáciu 

prostredia, niektoré postavy majú svoje charakteristické rysy (podľa J. O. Fischera ide o typ 



19 
 

meštiaka – porovnaj Fischer, 1979b, s. 430), ich individualita je tvarovaná opisným detailom, 

ktorý sa nápadne podobá na Balzacovu techniku výstavby postavy. Prvky klasického 

rozprávačstva, ktoré autorka v esejach odmieta, sú v jej prozaickej tvorbe predsa len 

prítomné. J. Pechar však na druhej strane prízvukuje, že prítomnosť týchto prvkov klasického 

rozprávačstva má v Sarrautovej poetike zvláštnu funkciu: „nejsou prezentovány jako realita, 

ale jako fasáda tuto realitu maskující“ (Pechar, 1968, s. 79). V konečnom dôsledku tak podľa 

Pechara ide o vedomú imitáciu sprevádzanú iróniou, pričom sa odvoláva na názor M. Cranaki 

a Y. Belavala: „Tam, kde se nám zdálo, že rozpoznáváme tradiční techniku – a skutečně tam 

je, protože ji nelze úplně vyloučit a protože naší spisovatelce nejde o to přervat každou 

souvislost s tradicí, ale pokračovat dál v jejím vývoji – zjistíme, že tato technika je přejata 

s novým záměrem, se záměrem upozornit na to, co je v tradičním románu mrtvé.“ (Pechar, 

1968, s. 80).             

Parciálne línie Sarrautovej esejí budú mať veľký vplyv na Alaina Robbe-Grilleta, 

v mnohom s ňou však nebude súhlasiť. Vo svojich teoretických stanoviskách Robbe-Grillet 

odmietne psychológiu, metaforu11 a voči literárnej tradícii zaujme nekompromisnejší postoj. 

Práve tieto jeho stanoviská budú neskôr považované za teoretický skelet novorománových 

tendencií. 

 

 2.2 Teoretické a umelecké iniciatívy Alaina Robbe-Grilleta 

 

Systematický výklad teoretických názorov Alaina Robbe-Grilleta predstavuje zbierka 

esejí Za nový román (Pour un nouveau roman, 1963). V Robbe-Grilletovej argumentácii proti 

balzacovskému typu románu sa stretávajú tak historické a vývinové hľadiská, ako aj 

poetologické a genologické aspekty. Zároveň sa na pozadí tejto argumentácie odohráva 

formulácia revolučných tendencií nového románu. V eseji Cesta pro budoucí román z roku 

1956 Robbe-Grillet ohlasuje „revoluci ještě totálnější, než byly revoluce, z nichž se kdysi 

zrodil romantismus nebo naturalismus“ (Robbe-Grillet, 1963, s. 12), v neskoršom plynutí 

textu eseje použije termín „převrat“. Mohlo by sa teda zdať, že nový román predstavuje 

zásadný zlom a že nechce rešpektovať nič minulé. Nie je to však tak. V eseji Nový román, 

nový člověk z roku 1961 Robbe-Grillet svoje prvotné výroky zjemní a v podstate vyznačí 

„cestu od Balzaca k novému románu“. Autori nového románu majú v úcte Balzacovo dielo 

a jeho spisovateľské majstrovstvo (s výnimkou rezervovanejšej N. Sarrautovej), čo však 

                                                           
11 V Sarrautovej poetike je použitie metafory najvhodnejším prostriedkom, ako zachytiť premenlivé a prchavé 

pocity.  
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zásadne odmietajú, je zástup autorov, ktorí tvoria svoje diela v závislosti od Balzaca 

a opakujú jeho postupy ešte aj v polovici 20. storočia. Balzacovo dielo patrí 19. storočiu, v 50. 

rokoch 20. storočia (po dvoch svetových vojnách a zmene kultúrnych paradigiem) sa však už 

javí ako prekonaný typ románu, ktorý nedokáže vyjadriť nový vzťah medzi človekom 

a svetom. Robbe-Grilletovo stanovisko sa opiera o historický a vývinový aspekt, keď apeluje: 

„románové formy se musí vyvíjet, aby zůstali živé“ (1963, s. 5); „Spisovatel musí s hrdostí 

přijmout a nést své vlastní datum a vědět, že není mistrovského díla ve věčnosti, nýbrž jen 

díla v historii“ (tamže, s. 7); „Ve všech oblastech umění a ve všech dobách formy žijí 

a umírají, je nutno je stále obnovovat; z románové kompozice typu XIX. století, která před sto 

lety byla život sám, zbyla jen prázdná formule, vhodná leda k tomu, aby posloužila k nudným 

parodiím.“ (tamže, s. 94). Experimenty s románovou štruktúrou (formou) zo strany 

autorov nového románu majú vytvoriť románové diela, ktoré majú reprezentovať 

ďalšiu vývinovú fázu románového žánru. Začiatky tejto vývinovej línie objavuje Robbe-

Grillet už v 19. storočí, keď upozorňuje, že sám Balzac vyčítal Stendhalovi techniku opisu, 

ktorú uplatnil v diele Kartúza Parmská. Podľa Balzaca sú Stendhalove opisy zmätočné. 

Robbe-Grillet túto kritiku hodnotí ako prejav vývoja, ktorý sa podľa neho od tej doby 

neprestal dôrazne uplatňovať, a ďalšie zásadné momenty vývinovej línie identifikuje cez dielo 

G. Flauberta, F. M. Dostojevského, M. Prousta, F. Kafku, J. Joycea, W. Faulknera a S. 

Becketta. A to je práve tá „cesta od Balzaca k novému románu“. Robbe-Grillet totiž 

proklamuje, že nový román nemá v úmysle minulosť vymazávať či deštruovať, práve 

naopak, chce na ňu nadviazať a pokračovať tak v trvalom vývoji románového žánru: 

„Novému románu nikdo alespoň nebude moci upřít zásluhu, že dosti širokému (a ustavičně 

rostoucímu) publiku připoměl obecný vývoj románu, zatímco druzí to zatvrzele odmítali a ze 

zásady odkazovali Kafku, Faulknera a všechny ostatní do pochybných okrajových oblastí, 

ačkoliv jsou to velcí romanopisci počátku tohoto století.“ (Robbe-Grillet, 1963, s. 96). Proust, 

Kafka, Joyce, Faulkner a iní, teda autori, ktorí sú podľa Robbe-Grilleta literárnou kritikou 

odsunutí do okrajových oblastí, sa v konečnom dôsledku stávajú pre novorománových 

spisovateľov autoritami, sú to autori, ktorí už pred novým románom prekonávajú tradičný 

románový model, a práve tým sú pre nich inšpiratívni. Na druhej strane, z pohľadu aktuálneho 

nového románu im síce treba priznať zásluhy, no časom sa aj oni stávajú súčasťou minulosti 

a nie je možné písať ako oni. Musí sa postupovať ďalej, aj oni musia byť prekonaní12. Nový 

                                                           
12 Pripomeňme, že Robbe-Grillet uplatňuje tento historický pohyb aj na vlastné snahy, keď proklamuje, že aj 

nový román, ktorý rozvíja, bude v budúcnosti prekonaný. Jedným z charakteristík nového románu je preto téza, 

podľa ktorej novorománové prekonávanie tradície otvára cestu budúcnosti. V tomto zmysle má dôležité 



21 
 

román v tejto situácii nevystupuje ako deštrukčná sila, ale naopak, predstavuje evolučný 

prvok vo vývine románu, teda prvok reflektujúci minulé vývinové pohyby a zároveň prvok 

navrhujúci ďalší pohyb. Tieto charakteristiky reprodukuje aj literárnovedná reflexia. 

Napríklad podľa A. Zatloukala „autoři ,nových románůʽ nezačínají ex nihilo [...] jsou spíše 

reformující a evoluční a mnohé myšlenky a postupy, které se zdají být zcela novými, byly už 

vyjádřeny nebo napověděny dříve.“ (Zatloukal, 1966, s. 115). Potvrdzuje to aj Z. Malinovská, 

podľa ktorej je nový román „napokon len systematizáciou tendencií ojedinele sa objavujúcich 

už oveľa skôr, napr. u Prousta či Gidea a výnimočne i u autorov predchádzajúcich storočí.“ 

(Malinovská, 1994, s. 45). 

Naznačené súvislosti sú implantované aj do Robbe-Grilletových úvah o konkrétnych 

organizačných a stavebných prvkoch nového románu. Pripomeňme, že jeho úvahy budú 

formulované aj v konfrontačnom tóne voči dobovým „skameneným“ literárnym a kultúrnym 

kritikom, ktorí (chváliac a chrániac tradičné písanie) sa vo svojich odsudzujúcich pohľadoch 

na novú koncepciu románu dopúšťajú skreslení, povrchnosti, neporozumenia a absurdných 

vyjadrení. Na druhej strane však treba dôrazne pripomenúť aj inú profilovú charakteristiku 

Robbe-Grilletových literárnoteoretických iniciatív. Robbe-Grillet síce obviňuje kritikov 

z neporozumenia a formulácií skreslení vo vzťahu k novorománovým iniciatívam, avšak 

pravdou tiež je, že on sám nedokáže niektoré svoje vyhranené teoretické stanoviská 

plnohodnotne aplikovať vo svojej románovej tvorbe. Jeho teoretické práce tak nadobúdajú 

viac deklaračný charakter, pričom štruktúra jeho vlastných románových projektov vstupuje 

často do konfrontácie s týmito prácami. Dodajme, že Robbe-Grillet si túto nepriliehavosť 

rôznych oblastí svojho záujmu uvedomuje, keď priznáva, že medzi jeho románmi 

a teoretickými názormi existuje len voľná paralela (Robbe-Grillet, 1963, s. 37). Už sme 

naznačili, že sám autor vníma vlastné umelecké iniciatívy ako prieskum, teda ako kontinuálny 

pohyb, ktorý nechce určovať pevné zákony. Robbe-Grillet tak dielo za dielom zaujíma rôzne 

poetologické polohy, z čoho môže pre nás ako čitateľov vyplynúť zvýšená miera zvratov a 

protirečení tak v jeho poetike, ako aj v jeho teórii. V tejto súvislosti Franklin J. Matthews 

(2004, s. 144) informuje dokonca o kritikoch, ktorí na základe preskúmania diferenciačných 

znakov spomenutých poetologických polôh definovali určitý počet po sebe nasledujúcich 

Robbe-Grilletov a označili ich číslom ako R-G č. 1, R-G č. 2 atď. 

                                                                                                                                                                                     
postavenie vyššie spomínaný apel na hľadanie, proces a experimentovanie; ako to povie J. Felix, úplná, t. j. 

konečná premena románu je vecou budúcnosti (Felix, 1970, s. 220). 
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Prejdime si teda jednotlivé organizačné a stavebné prvky nového románu tak, ako ich 

formuluje Alain Robbe-Grillet, a upozornime na momenty, v ktorých sa prax textu 

oslobodzuje od deklarovaných teorém.   

 

2.2.1 Fabula, sujet, príbeh 

 

Robbe-Grilletove explikácie statusu kategórie príbehu/fabuly sa opierajú 

predovšetkým o identifikáciu jej historických premien. V 19. storočí, keď vrcholila 

Balzacova Ľudská komédia, platila podľa Robbe-Grilleta jedna veľká noetická maxima, resp. 

istota, ktorej pôvod vidí v racionalisticko-organizačnom systéme – tou istotou je dôvera 

v spravodlivú a univerzálnu logiku vecí13. Balzacova románová technika, a teda aj 

konštrukčné usporiadanie fabuly podľa neho odráža túto maximu, resp. istotu. Balzacov 

román a neskôr aj balzacovský typ románu sa vyznačuje silným fabulačným pôdorysom, 

k jeho charakteristikám patrí koherencia a vyváženosť zápletky, linearita, chronologické 

plynutie, konštruovanie dojemných dramatických peripetií na báze pravidelnej krivky vášní či 

pravdepodobnosť vyrozprávaných dejov (autor musí písať tak, aby mal čitateľ pocit, že 

rozprávané udalosti sa skutočne stali, inak hrozí, že sa čitateľ odvráti od románov a začne 

čítať dokumenty)14. Všetky uvedené technické postupy, uplatnené v románe 19. storočia (a 

v predĺžení aj v balzacovskom type románu, ktorý je rozšírený aj na ploche prvej polovice 20. 

storočia), mali reprezentovať racionalisticky stály obraz sveta, mali zobrazovať svet 

zrozumiteľný, usporiadaný, rozlúštiteľný, trvalý, jednoznačný (porov. Robbe-Grillet, 1963, s. 

24). Robbe-Grillet však postuluje, že takýto prístup patrí 19. storočiu, v 20. storočí sa 

radikálne premenil vzťah človeka k svetu, pričom z celého tohto starého systému „zbývá jen 

vzpomínka“ (tamže, s. 24). V tomto kontexte vyčíta literárnym kritikom, že „k této 

vzpomínce, k tomuto mrtvému systému, usilují dnes ze všech sil román připoutat“ (tamže, s. 

24). Je tomu tak preto, lebo „pro většinu amatérů – i kritiků – je román především 

,příběhem̔ . „Pravý romanopisec je ten, kdo umí ,vyprávět příběh ՙ “ (Robbe-Grillet, 1963, s. 

22). Tieto stanoviská, zastávané podľa Robbe-Grilleta dobovými kritikmi a amatérmi, umelo 

                                                           
13 O spätosti literárneho realizmu s novovekým realizmom vo filozofii referuje aj Tomáš Horváth, a to 

v nadväznosti na prácu I. Watta a H. Markiewicza. Sumarizujme prezentované poznatky: Koncepcia, podľa 

ktorej človek môže odhaliť pravdu cestou zmyslového poznania, nachádza vyústenie v tom, že tvorba fikcie má 

byť spojená s výsledkami dôkladného a podľa možností objektívneho pozorovania. Spisovatelia teda obracajú 

pozornosť na konkrétne ľudské bytosti a fyzické prostredie, román sa má stať úplnou správou o ľudských 

skúsenostiach, preto je jeho povinnosťou predstaviť osobnosť postáv a miesto a čas deja. Aby román tieto fakty 

predstavil, musí využívať jazyk ako nástroj opisu. (porovnaj Horváth, 2011, s. 25).  
14 Túto „dohodu“ medzi autorom a čitateľom, keď prvý predstiera, že verí tomu, o čom píše, aby ten druhý 

zabudol, že všetko je fikcia, spomína už aj Nathalie Sarrautová. 
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predlžujú význam balzacovského typu románu, Balzacova románová koncepcia je preto podľa 

Robbe-Grilleta (1963, s. 11) jediná, ktorá prejavuje dostatok životnosti ešte aj v 20. storočí.  

Robbe-Grillet sa s názormi kritikov nemôže stotožniť a upozorňuje (1963, s. 11), že už 

v prvej tretine 20. storočia boli vykonané početné pokusy o vyslobodenie príbehu zo 

strnulých, repetičných, neustále duplikovaných línií („z vyježděných kolejí“). Avšak diela, 

ktoré vo svojej snahe uspeli, sú dobovými kritikmi zastávajúcimi názor o príbehovej povahe 

románu vytláčané na perifériu, sú kultúrne i literárne izolované. V týchto kontextoch si dané 

diela nedokázali získať priazeň masového publika porovnateľnú s priazňou, ktorej sa dostalo 

odvodeninám tradičného románu. Literárni kritici, ktorí odsudzujú tieto snahy do 

„pochybných okrajových oblastí“ (A. Robbe-Grillet) a pomenúvajú tieto diela ako kuriozity, 

sa však dopúšťajú chybných úsudkov, keď vo svojich stanoviskách nerešpektujú, resp. vôbec 

nereflektujú zmeny románových postupov. Veľkým dielam napísaným na začiatku 20. 

storočia sa totiž (okrem iného) podarilo uskutočniť jeden mimoriadny vývinový pohyb: 

deklarovali rozpad fabuly: „Potřeba příběhu je bez nejmenší pochyby méně naléhavá pro 

Prousta než pro Flauberta, pro Faulknera než pro Prousta, pro Becketta než pro Faulknera... 

Jde teď o něco jiného. Vyprávění se stalo doslova nemožným.“ (Robbe-Grillet, 1963, s. 24).  

Bolo by však nedorozumením interpretovať „rozpad fabuly“ ako jej 

neprítomnosť, ako pokus o jej popretie, vymazanie či totálne odmietnutie. Hľadanie nových 

postupov zobrazovania, vyhovujúcich atmosfére 20. storočia, nemožno pripodobňovať 

k potlačovaniu každej udalosti. Robbe-Grillet zdôrazňuje, že tak v dielach spomenutých 

autorov, ako aj v jeho vlastných textoch (Gumy, Voyeur) je fabula prítomná, tieto diela 

obsahujú dej i zápletku obohatenú o dramatické prvky, vášeň či zločin (porovnaj Robbe-

Grillet, 1963, s. 25). Aké je teda stanovisko robbe-grilletovského variantu nového románu vo 

vzťahu k fabule? Maximou sa stáva Robbe-Grilletovo vyjadrenie: „Nepostrádáme tedy 

Fabuli, nýbrž jen její charakter jistoty, její poklidnost, její nevinnost“ (Robbe-Grillet, 1963, 

s. 25). V dielach nového románu fabula je prítomná, zmenil sa však jej charakter, ktorý už 

nereflektuje noetické istoty 19. storočia, ale reprezentuje vývinový status románového žánru 

a aktualitu vzťahu človeka k svetu. 

 

2.2.1.1 Felixova odpoveď na otázku „Je nový román naozaj antiepický?“ ako pokus o 

vymedzenie charakteristík fabuly v dielach nového románu 

 

Jednou z línií, ktorú spracoval Jozef Felix v podrobnej a mimoriadne erudovanej štúdii 

Francúzsky tzv. antiromán vo svetle teórie a praxe Alaina Robbe-Grilleta, je aj charakteristika 
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fabuly v novom románe. V úvodných pasážach línie uvažovania o podobe fabuly 

v novorománových dielach Felix trochu unáhlene proklamuje, že Robbe-Grilletova Žiarlivosť 

(La Jalouise, 1957) je krajným príkladom neprítomnosti fabuly, vzápätí však vo vzťahu 

k tomuto dielu hovorí o prítomnosti fragmentov fabuly a určitých náznakoch deja. Ako 

nespochybniteľné sa ďalej ukazuje, že v iných Robbe-Grilletových dielach alebo aj dielach 

ostatných spisovateľov nového románu možno fabulu nájsť, resp. vystopovať. Felix fabulu 

novorománoých diel, prirodzene, vymedzuje voči fabule tradičného, balzacovského typu 

románu a prisudzuje jej päť základných vlastností (nasledujúce explikácie porovnaj s Felix, 

1970, s. 238 – 252): 

 

a) je banálna, všedná, nezaujímavá;     

b) je druhoradá; v dielach realistov či naturalistov plnila fabula funkciu ústrednej osi, 

okolo ktorej boli organizované všetky ostatné zložky románu. Fabula odhaľovala rozličné črty 

ľudských charakterov, odrážali sa v nej medziľudské vzťahy (konflikty), fabula teda niesla 

tému románu, ňou sa téma rozvíjala a z nej téma vyrastala. V Balzacovom diele sa dovŕšenie 

fabuly prekrývalo s dovŕšením románu, ak sa fabula končí, končí sa aj román. Naproti tomu je 

fabula v novom románe ponúknutá len v podobe bezvýznamnej epizodickosti, ako niečo 

druhoradé, čo je témou iba nesené. Druhoradosť fabuly je zvýraznená jej nedovŕšenosťou, 

neuzatvorenosťou, román sa končí skôr ako sa stihne fabulačný „tok“, resp. aspoň jeho 

náznak, ukončiť. Možno sa však stretnúť aj s opačným riešením, keď fabulačný „tok“, resp. 

jeho náznak, sa uzavrie, no román pokračuje ďalej (napr. román M. Durasovej Je leto, pol 

jedenástej večer).   

c) zatajuje centrum; v tradičnom románe 19. storočia sú dejové momenty presne 

a viditeľne usporiadané na tie, ktoré majú závažný význam, a tie, ktoré sú sekundárne, resp. 

menej významné. Dejové momenty závažného významu sú podrobne vyrozprávané, tvoria 

vlastnú dynamiku fabuly, centrum či uzly, z ktorých vyviera ďalšie dianie. V novom románe 

je táto funkcia fabuly diskreditovaná, nie je zrejmé, čo je vo fabule objektívne najdôležitejšie, 

čo je jej centrom. Napríklad v románe Žiarlivosť nie je možné určiť moment, ktorý žiarlivosť 

vyvolal, v diele Voyeur je týmto momentom znásilnenie a vražda dievčaťa, no tento dejový 

prvok je načrtnutý tak úsporne, že sa dostáva na úroveň sugescie. Román je tak komponovaný 

akoby okolo prázdneho, bieleho miesta, „dejovej diery“ (O. de Magny). 

d) je spochybňovaná; v tradičnom románe je fabula predstavená ako nespochybniteľná 

a jednoznačne platná, autori presne vedia, ako sa nimi opisovaná udalosť odohrala. V novom 

románe dochádza k jej rozbíjaniu, zamlčovaniu podstatných dejových momentov, fabula sa 
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tak stáva neistou hypotézou. Častým príznakom „formovania“ fabulačného „toku“ je jeho 

uvádzanie do pochybnosti z hľadiska jeho pravdivosti či pravdepodobnosti. Autori nového 

románu predvádzajú nevedomosť o tom, ako sa udalosť naozaj odohrala – tento efekt 

dosahujú zmnožovaním variantov či uvádzaním ďalších variantov už uvedených variantov 

udalosti. Inak povedané: udalosť sa mohla odohrať takto, ale aj úplne inak. Tento postup má 

aj svoje noetické pozadie: autori nového románu tým prejavujú skeptický postoj voči 

jednostrannému podávaniu životnej reality. V literárnom texte preto fabulačný moment, 

udalosť, stráca definitívnu platnosť a stáva sa „pohyblivým“ predmetom, vyvolávajúcim 

potrebu ďalšieho skúmania. Fabula stráca linearitu, rozvetvuje sa a tým sa zároveň triešti. 

Román sa zmenil na sériu sond do reality a sériu hypotéz o nej, tieto hypotézy sú všetky 

rovnako pravdepodobné, ako aj rovnako neisté. Felix v tomto kontexte cituje C. Simona, 

ktorý povedal: „ak za fabulou tzv. tradičného románu či románu balzacovského je bod, za 

fabulou nového románu je otáznik“ (Felix, 1970, s. 248).  

Vyššie načrtnutým princípom „realizácie“ fabuly výborne sekunduje žáner 

detektívneho románu (v priestore nového románu ide o obľúbený žánrový variant), príklad 

takejto realizácie preto môžeme nájsť v Robbe-Grilletovom románe Gumy.       

e) odmietnutie čohokoľvek apriórneho vo vzťahu k sujetu; Felix sa tu odvoláva na 

názor J. Ricardoua, podľa ktorého v novom románe niet sujetu pred napísaním knihy. Klasickí 

autori pristupovali k vlastnému písaniu s vopred rozvrhnutým plánom udalostí, sujet bol 

v hlavných črtách vopred pripravený. V novom románe sujet vzniká až v priebehu aktu 

písania, a teda je výsledkom procesu písania, tvorí sa postupne, nie však na princípe 

improvizácie, ale na princípe postupného sondovania skutočnosti: „v tomto ohľade chce byť 

autor ,nového románu ՙ  tak trochu podobný vedcovi, ktorý výsledok svojich skúmaní vopred 

nepozná, ale pracuje s hypotézami. Sujet ,nového románu ՙ  – podobne ako poznanie vedca – 

chce byť len výsledkom postupnej skúmateľskej práce.“ (Felix, 1970, s. 250). 

 

Z Felixových interpretácií a argumentácií vyplýva poznatok, podľa ktorého sa stávame 

svedkami inverzného postupu voči realizáciám fabuly v tradičnom románe. Nový román teda 

nie je antiepický, ak epikou rozumieme široký pojem literárneho druhu. Nový román však je 

antiepický na pozadí tradičných epických konštrukcií. Nový román teda neodmieta fabulu ako 

takú, odmieta tradičnú fabulu a tradičné tvárne postupy vo vzťahu k jej konštrukcii: „Ak 

neboli popreté úplne, stalo sa tak len preto, že ,nový románʻ zrejme ašpiruje (preto si aj 

ponechal názov román!) na vytváranie nových sujetov, nových fabúl, nového romaneskna. 

Tie, pravda, nemajú a nechcú mať – aspoň predbežne – nič spoločné so sujetmi, fabulami 
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a romanesknom tzv. tradičných románov. V ,novom románe ՙ  ocitáme sa tak zreteľne mimo 

románu, lepšie povedané, mimo jeho tradičnej koncepcie“ (Felix, 1970, s. 251). 

 

 2.2.2 Odmietnutie tyranie významu a poetizačných prostriedkov tradičného románu 

 

 Jedna z dôležitých línií Robbe-Grilletovej argumentácie v prospech novorománového 

projektu sa týka identifikácie vzdialenosti medzi človekom a svetom/vecami. Tá ústi do 

poukázania na cudzosť, ktorá v tomto vzťahu prevláda. Naznačená línia uvažovania je 

načrtnutá v texte Cesta pre budúci román (1956) a širšie rozvinutá o dva roky neskôr 

v programovej eseji Príroda, humanizmus, tragédia (1958). V prvom zo spomenutých textov 

Robbe-Grillet proklamuje, že ani ten najmenej zaujatý pozorovateľ nedokáže vidieť svet 

slobodnými očami, pretože v každom okamihu sa na veci „lepí třásně kultury (psychologie, 

morálky, metafyziky atd.) a propujčují jim méně cizí vzhled, srozumitelnější, více 

uklidňujúci“ (Robbe-Grillet, 1963, s. 13). Motív zrozumiteľnosti a upokojenia je tu odkazom 

na prevládajúce koncepcie, podľa ktorých si so svetom poradíme vtedy, ak mu prisúdime 

zmysel – vtedy sa má svet vynoriť jasnejší, bližší. Vplyv kultúrnej sémantizácie je teda 

prejavom projektovanej blízkosti (zhody) človeka a sveta, pričom blízkosť sa udržiava tým, 

že človek má sklon implantovať, vinterpretovávať do vecí vlastné duševné stavy.15 

Sémantizačný princíp je natoľko silný, že často spôsobuje zmiznutie veci v prospech 

presadenia vlastných významov; napríklad nedokážeme reprodukovať obrysy či skladobné 

prvky krajiny, no pamätáme si, že táto krajina je „pochmúrna“ alebo „pokojná“. Táto 

obrazotvornosť (a projekcia významov) funguje podľa Robbe-Grilleta ako mriežka 

rôznofarebných sklíčok, ktorá rozkladá zorné pole človeka (porovnaj tamže, s. 14). Ak niečo 

tejto mriežke vzdoruje, nezapadá do nej či ju preráža, nastupuje do interpretačného systému 

výtvor kategórie absurdna, ktorá tento obťažujúci prvok zastreší, a teda asimiluje. Načrtnutý 

interpretačný prístup ku skutočnosti sa prejavuje v tradičných románoch tým, že predmety 

a gestá vymizli, stratili sa z pozornosti v prospech ich vlastného významu, ktorý ich úplne 

prekryl. Robbe-Grillet (tamže, s. 15) uvádza príklad neobsadenej stoličky alebo ruky na 

ramene. Naratívne konštruovanie neobsadenej stoličky sa o realitu tejto veci nezaujíma, 

očakáva len jej význam, v tomto zmysle neobsadená stolička predovšetkým znamená 

neprítomnosť alebo očakávanie niekoho, ruka na ramene zase znamená sympatiu.  

                                                           
15 Veta je transformáciou Pecharovej poznámky (porovnaj Pechar, 1968, s. 14). 
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 Robbe-Grillet naznačuje, že celý tento sémantizačný prístup k svetu, veciam, 

skutočnosti je plodením falošného mystéria, zvýrazňovaním podozrivej interiority, 

„romantického srdca vecí“. Svet totiž nemá žiadny význam ani nie je absurdný - svet iba 

je, veci sú tu, ich povrch je čistý, hladký, bez lesku a priehľadnosti (Robbe-Grillet, 1963, 

s. 14). Preto je nutné odmietnuť tyraniu významu, teda proces sémantizácie, ktorým je 

význam do veci projektovaný a túto vec v konečnom dôsledku zakrýva, zneviditeľňuje. 

V tomto zmysle Robbe-Grillet formuluje jeden zo zásadných bodov svojej románovej estetiky 

– v budúcom románe gestá a predmety budú „tu“ skôr než budú „niečím“. Treba sa 

pokúsiť vybudovať na mieste sveta významov (psychologických, spoločenských 

a podobne) bezprostrednejší svet. Predmety sa majú presadiť najprv svojou prítomnosťou 

a nech táto prítomnosť potom vládne nad všetkým vysvetľovaním, ktoré by ich chcelo 

uzavrieť do systému citových, psychologických, sociologických či metafyzických odkazov 

(porovnaj Robbe-Grillet, 1963, s. 15 – 16). Ak sme v podkapitole rozoberajúcej 

charakteristiku fabuly v bode d) naznačili systematické uvádzanie viacerých vysvetlení jednej 

udalosti, tento princíp nachádza pendant práve na tomto mieste. Vec je predovšetkým 

bezvýznamne „tu“, je iba „prítomná“, voči človeku je „cudzia“ a ako taká poskytuje 

pozorovateľovi príležitosť ku komentárom všetkého druhu – psychologickým, náboženským, 

politickým. Vec však zostáva voči týmto komentárom ľahostajná, v tomto zmysle sú 

komentáre nadbytočné, neužitočné a doplňme, že v zásade neplatné (rovnako pravdepodobné, 

ako aj rovnako neisté). Opäť konštatujme, že realizácii vyššie explikovaných postojov 

mimoriadne vyhovuje žáner detektívneho románu a predmety detektívnej dramaturgie.  

Veci teda nemajú byť odrazom matnej, útrpnej duše hrdinu, ale majú ukázať, ako 

veľmi zostávajú voči človeku cudzie. Táto cudzosť je novou, historickým vývojom 

podmienenou kvalitou vo vzťahu človeka a sveta, pričom literatúra by to mala reflektovať. Čo 

to znamená, keď spolu s Robbe-Grilletom hovoríme o historickej podmienenosti? Robbe-

Grillet si totiž všíma, že vo vzťahu človeka k svetu sa totálnym, definitívnym spôsobom 

udiala zmena a faktorom, ktorý nás oddeľuje od Balzaca, ale napríklad aj o Gidea, je to, že 

boli zosadené staré mýty „hĺbky“ (porovnaj Robbe-Grillet, 1963, s. 17). Pokiaľ spisovateľ 

19. storočia „sestoupil do propasti lidských vášní a odtud vysílal světu zdánlivě klidnému 

(onomu světu na povrchu) vítězná poselství popisem mystérií, jichž se dotkl prstem“ (Robbe-

Grillet, 1963, s. 17), autor nového románu už tejto hĺbke neverí, v čom možno dodatočne 

vidieť (oproti koncepcii N. Sarrautovej) útok na psychologické analýzy v literatúre. 

Vyššie naznačená programová diferencia si vyžaduje zmenu výrazového spektra 

(literárneho jazyka). Spisovatelia stále častejšie pociťujú odpor voči slovám uvádzajúcim 
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„mýtické hĺbky“ predmetov, a preto svoj literárny jazyk vybavujú optickým a diskurzívnym 

adjektívom, ktorého funkciou je merať, situovať či ohraničovať (porovnaj Robbe-Grillet, 

1963, s. 18). Týmto prostriedkom sa veciam navracia ich realita, sú tým, čím sú, t. j. ich 

existencia spočíva v ich materiálnej prítomnosti – „za hranicemi toho, co vidíme (co 

vnímáme svými smysly), by už napříště nebylo vůbec nic“ (Robbe-Grillet, 1963, s. 29), 

žiadne významy, mystérium, alegórie, symboly – či už psychologické, morálne alebo 

romantické.  

Vyššie pomenované argumentácie, no predovšetkým téza o medzníku v historickom 

vývoji vzťahu človeka a sveta, ktorým je zosadenie starých mýtov hĺbky, spôsobili 

v kultúrnom prostredí množstvo kritických reakcií. Robbe-Grilletovi bolo vyčítané, že 

ohlásenie zosadenia starých mýtov hlbiny sa v zásade rovná popretiu človeka. Takto dochádza 

k otvoreniu otázky o chápaní a rozmere pojmov „ľudský/neľudský“ a do diskusie o celej 

problematike vstupuje pojem humanizmus.  

Robbe-Grillet teda dva roky po uverejnení textu Cesta pre budúci román napíše širšie 

koncipovanú esej Príroda, humanizmus, tragédia, v ktorej reaguje na kritické postoje 

oponentov a zároveň precizuje svoje pôvodné stanoviská. Humanizmus je z jeho pohľadu 

postoj, ktorý (okrem iného) udržiava pri živote domnelú blízkosť človeka a sveta, pričom jeho 

jadrom je presvedčenie, že „člověk je smyslem přírody, že veškerá skutečnost je tu jen kvůli 

němu, že jeho existencí dostává své oprávnění. Zkrátka, přesvědčení, že ,svět je člověk ՙ .“ 

(Pechar, 1968, s. 14). Dôsledkom humanistických postojov potom má byť „duševní most 

vysunutý mezi lidi a věci“ (Robbe-Grillet, 1963, s. 39), ktorý je zárukou solidarity medzi 

človekom a svetom tým, že umožňuje veciam prisudzovať domnelý význam, to znamená 

„opatřuje je zvnitřku víceméně potměšilou sítí citů a myšlenek.“ (tamže, s. 38). Prostriedkom 

humanizmu sa preto stáva voľba analogického slovníka – metafora. Podľa Robbe-Grilleta 

metafora nie je len porovnaním bez postrannej myšlienky, nie je „nevinnou figúrou“, naopak, 

metafora otvára „podzemnú komunikáciu“, „hnutie sympatie“ medzi človekom a svetom. 

Syntagmy ako „majestátna hora“, „neľútostné slnko“ či „dedinka schúlená v údolí“ síce 

poskytujú istú informáciu o rozmeroch, polohe či tvare predmetov, avšak zároveň tu prebieha 

aj projekcia ľudských afektívnych stavov do opisu daných predmetov. Druhotne zároveň 

predstavujú „sugesci nějakého nitra věcí, na jehož úroveň nebo přímo do něhož se lidské 

může přesunout“ (Sýkora, 2007, s. 9). City človeka tak akoby nachádzali vo svete svoju 

prirodzenú korešpondenciu (porovnaj tamže, s. 39). Dôsledkom (pre Robbe-Grilleta 

neakceptovateľným) bude to, že:  
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„svět věcí bude tak dokonale nakažen mým duchem, že bude napříště schopen vstřebat 

jakoukoliv emoci, jakýkoliv charakterový rys. Zapomenu, že jsem to já, já sám, který 

pociťuje smutek nebo samotu; tyto afektivní prvky budou brzy pokládány za hlubokou 

realitu hmotného světa, za jedinou realitu [...]. Zaměnit takto můj vlastní smutek za smutek, 

který vkládám do krajiny, připustit, že ten svazek není jen povrchní, to je jako bych naráz 

přisoudil svému nynějšímu životu jistou predestinaci: tato krajina existovala přede mnou; je-li 

to opravdu ona, která je smutná, pak tedy byla smutná již přede mnou, a tento souhlas, který 

dnes mezi její formou a svým stavem duše pociťuji, na mě čekal už pred narozením“ (Robbe-

Grillet, 1963, s. 41).  

 

 Naproti tomuto humanistickému postoju Robbe-Grillet vo svojej eseji postuluje: veci 

sú veci a človek je človek. Medzi človekom a vecami je vzdialenosť, ktorú nemožno 

sublimovať. Človek sa díva na svet a svet mu jeho pohľad nevracia, človek tak postrehne, že 

môže uniknúť metafyzickému paktu (Robbe-Grillet, 1963, s. 38 – 43). V tomto zmysle: 

dedina nie je schúlená v údolí, dedina je umiestnená v údolí. 

 Robbe-Grillet teda zdôrazňuje vzdialenosť medzi človekom a vecami, avšak 

skutočnosť, že veci chápe ako vonkajšie a povrchové, neznamená, že tým popiera človeka: 

„Jak by mohl být román, který uvádí na scénu člověka a stránku za stránkou sleduje každý 

jeho krok a popisuje jen to, co dělá, co vidí nebo co si představuje, obviněn, že se od člověka 

odvrací?“ (Robbe-Grillet, 1963, s. 38). Človek v novorománovom koncepte sa nesnaží veci si 

privlastňovať či projektovať do nich svoje emócie a afektívne stavy, uspokojí sa s evidenciou 

ich prítomnosti, ich tvaru. Tento postup smeruje k desubjektivizácii reality (J. Felix), nie 

popretiu človeka; preto nie je dôvod obviňovať nový román z neľudskosti. 

Dodajme, že na koncepciu odmietnutia tyranie významu v Robbe-Grilletovej 

argumentácii nadväzuje línia uvažovania o angažovanosti v literatúre (Robbe-Grillet, 1963, s. 

25 – 31 a 100). Keďže rozprávanie pre zábavu je bezcenné, románopisec sa podľa Robbe-

Grilleta uchyľuje k rozprávaniu, ktoré má poučiť, to však znamená, že umenie mizne 

v prospech ideológie, teda v prospech prednášania vopred formulovaných významov, ktoré 

majú cieľ mimo umenia (napríklad prebudiť politické vedomie čitateľa a podobne). To je aj 

dôvod, prečo takto angažované umenie nechce hľadať nové románové formy; nedôveruje totiž 

obnovovaniu umeleckej techniky. Inak povedané: schopnosť objavovať a vynachádzať je 

neutralizovaná účelom, ktorý spočíva v prednášaní vopred pripravených významov. Naproti 

tomu pravému umeniu nie je podľa Robbe-Grilleta vopred nič známe, pred dielom nie je nič, 

žiadna istota, žiadna téza. Umenie nemôže byť redukované na prostriedok/nástroj v službe 
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veci/idei, ktorá ho presahuje; umenie je samo sebou a pre seba a ako také je zásadne 

neslužobné. Angažovanosť v literatúre (a Robbe-Grillet tu myslí predovšetkým na román 

socialistického realizmu a existencializmu) prináša modely „dobra“ a „zla“, postavy sú 

konštruované s cieľom interpretácie a ilustrujú historické, ekonomické, sociálne či iné 

postoje. Podľa Robbe-Grilleta to však nie je to, čo pozorujeme v odcudzenom svete. Umelec 

by preto mal byť angažovaný len v oblasti problémov umenia: „Vraťme tedy pojmu 

angažovanosti jediný smysl, který pro nás může mít. Místo aby byla povahy politické, 

angažovanost je pro spisovatele plné vědomí aktuálních problémů jeho vlastního jazyka, 

presvědčení o jejich svrchované důležitosti, vůle vyřešit je zvnitřku.“ (Robbe-Grillet, 1963, s. 

31).  

Tieto Robbe-Grilletove postoje viedli kritiku k obvineniu novorománového projektu 

z hrubého formalizmu. Forma je v ich pohľade absolútnou veličinou, ktorá nedbá na obsah 

(príbeh a význam). Táto kritika prichádza z „východu“ i „západu“, tzn. jednak zo strany 

socialistického realizmu, ktorý podľa Robbe-Grilleta žiada, aby umenie slúžilo v prospech 

socialistickej revolúcie, jednak zo strany humanistov, ktorí chcú vidieť román zredukovaný na 

význam a komplicitu človeka a predmetnej oblasti. Proti týmto výhradám Robbe-Grillet 

kontruje nadväznosťou na názory Nathalie Sarrautovej – spolu s ňou označuje za formalistov 

tých zaostalých, ktorí prijali, opakujú a trvajú na starej, hotovej, sklerotickej románovej 

forme, hoci tá už stratila silu a život (porovnaj Robbe-Grillet, 1963, s. 35). 

V novorománovom projekte je naproti tomu forma chápaná ako miesto diania zmyslu, realita 

románu spočíva teda v jeho forme, „to co se bude dít v knize, přichází až později [...] 

a jakmile je dílo dokončeno, to, co nejvíce zapůsobí na čtenáře, je opět forma, kterou se tak 

okázale pohrdá“ (Robbe-Grillet, 1963, s. 33). Svoje stanoviská sa Robbe-Grillet snaží 

deklarovať pokusom, z ktorého vyplýva, že akýkoľvek zásah do formy románu znamená jeho 

zničenie: „Učiňme pokus [...]. Vezměme například Cizince. Stačí trochu pozměnit slovesný 

čas, nahradit první osobu běžnou třetí osobou, aby okamžitě zanikl celý Camusův svět 

i zajímavost jeho knihy; stejně jako stačí změnit pořádek slov v Paní Bovaryové a z Flauberta 

nezůstane vůbec nic“ (tamže, s. 33). Starostlivosť o formu musí byť preto prioritou, tá totiž 

nesie celý zmysel románu. 

 

 2.2.2.1 Felixova odpoveď na otázku „Je nový román antilyrický?“ 

 

  Felixova odpoveď na otázku o postoji nového románu k problematike lyrizmu je 

formulovaná na pozadí jeho štúdia Robbe-Grilletových esejí Cesta pre budúci román 
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a Príroda, humanizmus, tragédia; mnohé z línií, ktoré sme formulovali vyššie, sa nachádzajú 

aj vo Felixovom texte. Felix však svoje porozumenie problému dokladuje na odlišných 

príkladoch, aké používa Robbe-Grillet, jeho štúdia má tak ambíciu prehĺbiť porozumenie 

novorománovej stratégie a techniky v oblasti lyrického princípu. 

 Prvok, ktorý Robbe-Grillet označuje ako „mýtus hlbiny“ či „duša vecí“, Felix 

explikuje prostredníctvom citátu z Balzacovho románu Šagrénova koža. V danej pasáži 

Balzac opisuje hrdinu románu Rafaela, ktorý kráča mestom a chystá sa spáchať samovraždu. 

Problémový stav postavy románu Balzac tvaruje vo výrazoch, ktoré nakoniec z pozície 

vševediaceho rozprávača pomenuje ako Rafaelovo videnie vecí v divných farbách – Rafael 

kráčal smutným krokom, budovy na seba brali smutný výzor, hrozivý vzhľad Paríža 

a podobne. Felix tento príklad, ono konceptuálne videnie vecí v divných farbách interpretuje 

ako jeden z hlavných prameňov lyrizmu v tradičnom románe. To, čo tu sledujeme, je podľa 

neho premietnutie ľudských duševných stavov do objektívnej reality, v tomto premietnutí 

dochádza k zneviditeľneniu čírej existencie vecí, tie „sa doslovne okrúžili divnými farbami, 

nadobudli celkom iný výzor“ (Felix, 1970, s. 253). Felix pokračuje v už robbe-grilletovských 

intenciách, keď ďalej konštatuje, že príklad z Balzacovho románu ukazuje „zotretie predelu 

medzi subjektom a objektom [...] objekt nadobudol divné farby samého subjektu“ (tamže, s. 

253). 

 Podľa J. Felixa nový román sa v konfrontácii s prístupom tradičného románu snaží 

potvrdiť vzdialenosť medzi objektom a subjektom, odmietne vžívať sa do hĺbky človeka či 

vecí (poetizovanie) a za cieľ si určuje opis hmotnej prítomnosti. Balzacovské „videnie vecí v 

divných farbách“, ktoré nepatria objektom, pretože sú evidentne „divnými farbami“ subjektu 

a na objekt sú len prenesené, považujú novorománoví autori za falošnú metafyziku. Veci 

v tejto perspektíve „jestvujú samy osebe a majú vlastné významy, ktoré sme si odvykli vidieť 

pod tlakom dlhej tradície ich začleňovania do najrozličnejších apriórnych, a teda 

idealistických sústav, v rámci ktorých sme ich hodnotili a nad ne nadstavovali rozličné 

konvenčné významové superštruktúry.“ (Felix, 1970, s. 254 – 255). Novým tendenciám má 

v tomto zmysle ísť o podanie reálneho výrazu sveta, čo si žiada preborenie zmienených 

významových (konvenčných) superštruktúr pridávaných na veci. Veci sa majú ukázať ako 

také, nepodmienené existenciou človeka, teda bez akéhokoľvek citového, ale aj 

intelektuálneho obkrúženia – konštatuje Felix (1970, s. 255). Ako konfrontačný príklad voči 

Balzacovmu tvarovaniu Rafaelovho stavu Felix uvedie scénu z Robbe-Grilletovho románu 

V labyrinte (Dans le labyrinthe, 1959). Tá sa javí ako Robbe-Grilletova aktualizácia scény 

z Balzacovho románu – zasneženým mestom kráča smrteľne unavený, chorý, pravdepodobne 
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blúzniaci vojak s predtuchami smrti. Vojakov vzťah k realite je však prísne deskriptívny, 

„jediný jeho vzdych sa nemení na vzlykot samého mesta, ani jediná jeho chmúrna myšlienka 

nepridáva na chmúrnosti vonkajšej realite. Jednota subjektu a objektu je rozťatá, objekt nemá 

,farbu ՙ  subjektu, lebo existuje sám osebe vo svojej pravdivosti – bez ohľadu na človeka. Sme 

v umení prísnej deskripcie človeka i veci“ (Felix, 1970, s. 260).   

 Felix si všíma, že nové nastavenie vnímania reality si vyžaduje premenu postoja k tzv. 

poetizačným prostriedkom a postupom, ktoré sú príznakové pre tradičný román (ten je 

z Felixovho pohľadu pomerne silno poetizovaný, a to do takej miery, že sa z neho 

v neskorších vývinových fázach vyvinula lyrizovaná próza, ktorá bude chápaná ako druh 

poézie). Prečíta preto dva Robbe-Grilletove romány (V labyrinte a Žiarlivosť) a vypíše si 

z nich pars pro toto použité prídavné mená, ktoré zastupujú funkciu prívlastkov. Sú to tieto: 

pravidelný, stály, stŕpnutý, nepretržitý16, zvislý, rovnomerný, pomalý, čierny, pokojný, teplý, 

ostrý, krátky, náhly. Z tejto vzorky prívlastkov prítomných v novorománových textoch Felix 

odvodí orientujúce teoretické závery: prívlastky vyjadrujú len vonkajší, zmyslami (najmä 

zrakom) vnímateľný vid vecí, ich funkcia je deskriptívna, nie estetická; prívlastky veci 

definujú; pôsobia banálne, všedne; príznačné sú viac pre náučnú prózu než pre prózu 

umeleckú. Rovnakým spôsobom možno uvažovať aj o vzácnej prítomnosti prirovnaní 

v novorománových textoch. Ak sa vyskytnú, cieľom ich použitia by mala byť jedine snaha 

vec/predmet spresniť, nie ju poetizovať (porovnaj Felix, 1970, s. 257 – 258). Tento 

antilyrický postup má podľa Felixa desubjektivizovať realitu; dodajme, že tým aj zviditeľniť 

vzdialenosť a cudzosť medzi človekom a vecou. 

 Aká je teda Felixova odpoveď na otázku, či je nový román antilyrický? Na základe 

ponúknutých charakteristík Felix uzatvára: Áno, je. To však neznamená, že je aj principiálne 

antipoetický. Podobne ako v oblasti epiky aj v oblasti lyriky si novorománoví autori na pozadí 

odmietnutia tradičného lyrizmu vypracúvajú nový lyrizmus, teda lyrizmus „prýštiaci priamo 

zo samých vecí, nie do vecí vnášaný zvonku, ale z nich priamo emanujúci, lyrizmus, ak tak 

smieme povedať, objektívny“ (Felix, 1970, s. 261). Felix sa tu odvoláva na vyhlásenie jedného 

z novorománových autorov, Roberta Pingeta, ktorý mal povedať: sme básnici. Felixov záver 

teda podobne ako v oblasti epiky zdôrazňuje konfrontačnú aktivitu nového románu voči 

tradičnému, balzacovskému typu románu: objektívny lyrizmus nového románu je antilyrický 

                                                           
16 Zaujímavosťou je, že Robbe-Grillet prívlastok „nepretržitý“ dokáže nahradiť opakovaním výrazov, resp. 

syntagiem. J. Felix (1970, s. 256) uvádza príklad z románu V labyrinte, v ktorom je nepretržité sneženie 

vyjadrené sledom výrazov „Vonku sneží. Vonku snežilo, snežilo, vonku sneží.“ 
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vo vzťahu k tradícii, nie však voči lyrizmu vôbec; je popretím lyrizmu tradičného románu, nie 

lyrizmu ako takého (porovnaj Felix, 1970, s. 262). 

 

2.2.2.2 Tri poznámky k lyrickému princípu v novom románe 

 

 K vyššie uvedeným sumarizáciám pridajme tri poznámky.  

1. Jozef Felix postavil deskriptívnu funkciu prívlastkov proti funkcii estetickej (Felix, 

1970, s. 258). Prevažujúca deskriptívna funkcia by v tomto zmysle mala oslabovať funkciu 

estetickú, čím Felix vlastne naznačil problémový status novorománových postupov vo vzťahu 

k umeleckému princípu. Tento náznak (určite nie explicitne formulovanú tézu) Felix 

duplikoval, keď uvažoval o prívlastkoch v novorománových dielach ako o prvkoch 

„typických pre náučnú prózu než pre prózu umeleckú“. Voči tejto matne naznačenej línii 

možno skôr, než sa rozvinie na „tézu“ o neumeleckej povahe nového románu, vzniesť 

námietku. V predchádzajúcom výklade sme ukázali, že v teoretických prácach a následnom 

praktickom prevedení je deskriptívny princíp zviazaný so snahou novorománových autorov 

demaskovať význam, vnútro (dušu) veci ako falošnú hodnotu, ktorá je veciam iba pridaná, 

a v súvislosti s humanistickými postojmi projektuje blízkosť človeka a sveta. Zvýraznenie 

deskriptívnej funkcie prívlastkov je teda v novorománovej technike prostriedkom, ako možno 

zbaviť vec/predmet vnúteného významu a zdôrazniť vzdialenosť medzi človekom a svetom. 

Sama táto vlastnosť však môže byť vo vzťahu k tradičnému princípu považovaná za esteticky 

príznakovú. V tomto zmysle možno reinterpretovať mimoriadne zaujímavú poznámku 

Rolanda Barthesa, podľa ktorého „věci v antropologickém smyslu něco znamenají od počátku, 

vždy a plným právem; a právě proto, že význam je v jistém smyslu jejich ,přirozeným ՙ  

stavem, právě proto se může literatura už jen tím, že je jejich smyslu zbaví, osvědčit jako 

obdivuhodný umělý výkon: jestliže ,příroda ՙ  je obdarena významem, jistý vrchol ,kultury ՙ  

může být v tom ji ,významu zbavit ՙ  (Barthes, citované podľa Pechar, 1968, s. 15). Tým 

umelým výkonom tu možno rozumieť práve postupy umenia, v jeho oblasti je toto všetko 

možné vykonať. Novorománové postupy tak nadobúdajú umeleckú, esteticky príznakovú 

polohu práve tým, že sa vymedzujú voči tradičným postupom estetickej sémantizácie 

(poetizovaniu) reprezentujúcimi (umelými) prostriedkami, cielenými na desemantizáciu 

veci/predmetu/prírody/skutočnosti. Zvýrazňovanie deskriptívnej funkcie prívlastkov ich 

bezprecedentnou distribúciou možno chápať ako umelecký postup, ak ho kontextualizujeme 

ako inverzný pohyb (ako tvarovanie nulového stupňa významu) vykonaný v rámci 

umeleckých klasifikácií. 
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2. V Robbe-Grilletovej koncepcii má centrálne postavenie diskreditácia komplicity 

medzi človekom a vecami, z čoho vyplýva konštatovanie, že vec, ktorá nemá hĺbku a nie je 

romanticky tajomná, je vo vzťahu k postave a jej vnútornému svetu indiferentná. Namiesto 

komplicity sa medzi nimi rozprestiera ľahostajnosť a cudzosť. Daniela Hodrová (2001, s. 708) 

si však všíma, že táto ľahostajnosť má veľmi príznakovú podobu – je okázalá. Ostentatívne 

preukazovanie nezávislosti subjektu na veciach Hodrová vyhodnotí ako gesto, ktorým subjekt 

naopak preukazuje svoju hlbokú závislosť a previazanosť s vecami. Jeho úsilie oslobodiť sa je 

preto márne. Minucióznou interpretáciou Robbe-Grilletovho románu Gumy Hodrová 

dokladuje, že niektoré veci v románe (napr. guma, ktorej značka obsahuje písmená DI, 

predmety v Dupontovom dome) fungujú v mytologickom „programe“, nesú pre postavu 

fatálny rozmer a sú spojené s jej identitou (písmená DI sú nakoniec pozostatkom slova 

OIDIPUS a v tomto zmysle sa guma stáva predmetom tajuplným, „ba přímo ontologickým, 

neboť je spjat s hrdinovou identitou, s bytím“ [Hodrová, 2001, s. 709]). Predmety teda nesú 

význam, hĺbku a oplývajú tajomstvom. Túto skutočnosť podľa nej nemôže vyrušiť ani prvok 

irónie či žánrovej paródie. V podobnom zmysle interpretuje román Gumy aj Jozef Felix, ktorý 

si rovnako všíma nezhodu medzi proklamovanou teóriou a praxou diela: „Teoreticky Robbe-

Grillet postuloval literaturu co nejobjektivnější, omezující se na opisy povrchu věcí – jako 

protiklad literatury psychologických ponorů a unáhlených i přenáhlených soudů o člověku. 

Prakticky však, jak to vidíme v tomto románě, věci u něho doslova nabývají jazyka – jazyka 

znakového i náznakového – mluví k člověku, ba víc: definují ho, prozrazují mu, kdo a co je.“ 

(Felix, 1964, s. 209).    

3. Nadviažme na poznámku č. 2. Spolu s Felixom sme konštatovali, že funkciou 

antilyrických postupov je desubjektivizovať realitu a zdôrazniť vzdialenosť a cudzosť medzi 

človekom a vecou. V Robbe-Grilletovom románe Žiarlivosť však nachádzame obrazné 

pomenovania, ktoré dokladujú, že Robbe-Grillet sa úplne nevzdal poetizačnej aparatúry: „A 

pohled vycházející z pokoje se přes zábradlí přehoupne a dotkne se země“ (s. 7); „Do údolí se 

hrne proudem slunce, stojící ještě nízko na východní obloze“ (s. 17); „Sedí vedle sebe, 

neurčité přízraky, naznačené jenom méně hutnou temnotou světlých šatů“ (s. 47); „Šaty tu 

dostávají chladně modrý nádech hloubek“ (s. 63); „Stíny tančí všemi směry“ (s. 65); „Teprve 

teď, když už lampa nehvízdá, se ukazuje, jak mnoho místa její supění zabíralo“ (s. 79). 

V istom zmysle sa tu núka reformulácia Sarrautovej stanoviska voči Camusovi, ktorý 

sa podľa nej neúspešne pokúšal odstrániť z románu psychológiu, no nakoniec dokázal len to, 

že „v našem klimatu se nelze obejít bez psychologie“. Robbe-Grillet manifestuje odmietnutie 

poetických prostriedkov, metafory, obrazných pomenovaní, avšak jeho román akoby bol 
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dôkazom toho, že sa nemožno zaobísť bez vzťahu k veciam a ich významom – čo 

v konečnom dôsledku odhalila aj Daniela Hodrová či Jozef Felix. Mimo túto nadnesenú 

paralelu však konštatujme, že zriedkavá distribúcia poetických obrazov je príznaková, 

pôsobia len ako rezíduá, ktoré v kontexte románu neoberajú veci o ich neúčastnosť 

a samostatnosť. Ich funkciou akoby bolo decentne, nevtieravo a bez vážnejších dôsledkov pre 

poetologickú intenciu textu naznačiť ľudskú citlivosť reflektora, ktorý tieto vetné konštrukcie 

formuluje. 

 

2.2.2.3 Felixova odpoveď na otázku „Je nový román antidramatický?“ 

 

Felixova charakteristika novorománovej realizácie dramatického princípu sa bude 

nutne odvíjať od vyššie naznačeného statusu epickej a lyrickej zložky. Felix upozorňuje 

(1970, s. 262), že jednotlivé oblasti sú komunikačne prepojené, čo znamená, že ak nový 

román zavrhol fabulu v klasickom zmysle slova, ak zavrhol sujet ako rad životných udalostí, 

navzájom spojených a postupne sa rozvíjajúcich od expozície až po vyvrcholenie deja, nutne 

musel zavrhnúť aj románové dramatično. V dielach novorománových autorov neexistuje 

dramatické napätie (charakteristické pre tradičné romány), pričom samotná možnosť jeho 

vzniku je vopred neutralizovaná napr. anticipáciou (to, ako sa udalosť stala, resp. mohla stať, 

autori formulujú vopred) alebo trieštením sujetu (zámerným prerušovaním dejovej línie či 

kauzality jednotlivých epizód, návratmi do východiskového bodu alebo k tej istej epizóde 

a podobne).  

Jedným z prvkov dramatickej zložky románového diela je dialóg (stavebný 

prostriedok drámy). Autori nového románu dialóg nezavrhujú, no menia jeho funkčnú 

charakteristiku. Podľa Felixa dialóg tu už nie je výrazom dramatického sporu postáv, nenesie 

a nerozvíja akciu či dramatické napätie, ale slúži ako „študijný materiál“, na ktorom 

novorománoví autori skúmajú výraz ľudského vedomia (spomínali sme to aj pri Nathalie 

Sarrautovej). V tomto zmysle je dialóg (podľa Felixa) výslovne antidramatický.   

 

 2.2.3 Opis 

 

Opis je jedným zo základných umeleckých stavebných prvkov tak balzacovského typu 

románu, ako aj niektorých diel nového románu. Odlišuje ich však stratégia jeho použitia, 

funkcia a účel uvedenia opisu do textových plôch. V nasledujúcej explikácii kategórie opisu 

ako štylistického postupu sa nám vrátia niektoré uzlové body predošlého výkladu. Nový 
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román aj vo vzťahu k problematike podôb, funkcií a využitia opisu odprezentuje svoje 

stanovisko na pozadí konfrontácie s tradičným románom.  

V Balzacovej románovej technike je postava uvedená do deja až po minucióznom 

predstavení prostredia, v ktorom sa má postava pohybovať a konať. Dlhé opisy vytvárajú 

celostný obraz o povahe priestoru, Balzac venuje pozornosť atmosfére krajiny, mesta, opisuje 

polohu ulíc, výzor domov i dojmy, ktoré tieto stavby vzbudzujú 

(veselé/smutné/schátrané/nové a podobne), detailne predstavuje zariadenie interiéru. Sám 

Balzac tieto snahy o presnosť a úplnosť komentoval v Úvode k „Ľudskej komédii“ slovami: 

moje dielo má svoj zemepis a rodokmeň.17 Opis v Balzacovom diele teda plní predovšetkým 

dokumentárnu funkciu, avšak tá nie je jedinou jeho hodnotou. Ako na to upozorňuje Antonín 

Zatloukal (1966, s. 39 – 48), v Balzacových dielach majú veci svoje rozmery, farby a formu, 

ale tiež aj hlbší význam v tom zmysle, že prostredie (oblasť predmetov) sa podieľa na 

vytváraní povahy postáv. Človek je v Balzacovej noetike a poetike funkciou prostredia, 

prostredie človeka charakterizuje, dokresľuje, a naopak, postava dokumentuje a zrkadlí 

priestorové prvky. Opis takto súvisí s dejom, ktorý pripravuje, vysvetľuje a zároveň vytvára 

okolo postáv primeranú atmosféru, dodáva im reliéfnosť. A naopak, ľudská účasť v priestore 

anuluje jeho nezaujatosť a nehybnosť. Napríklad úvodné pasáže románu Otec Goriot 

prinášajú opis penziónu, jednotlivé poschodia reprezentujú sociálne postavenie nájomníkov, 

motív zanedbaného či zaprášeného nábytku odkazuje na chudobu a podobne. Balzac je teda 

spisovateľom, ktorý ako prvý prostredníctvom rozsiahlych opisov predmetnej oblasti inicioval 

(novorománovými autormi kritizovaný) antropocentrický, humanistický vzťah harmónie 

medzi postavou a prostredím.  

Novorománoví autori v konfrontácii s Balzacovým postupom zmenia funkciu opisu. 

Pozorujúci subjekt/reflektor je postavený „tu“ a opisovaná predmetná oblasť je prítomná 

„tam“, „mimo“, pričom neobsahuje žiadny vnútorný význam a nemá k človeku žiadny vzťah. 

Opis sa teda pre nich stáva prostriedkom zviditeľnenia vzdialenosti (a cudzoty) medzi 

človekom a svetom. Opis je vlastne jediným prostriedkom, ktorý zostáva po odmietnutí 

všetkých vzťahov projektujúcich imanenciu predmetnej oblasti, pričom jeho zmysel 

(povedané s Pecharom, 1968, s. 51) nespočíva len v sprostredkovaní obrazu opisovanej veci 

(neskôr uvidíme, že ide o obraz falošný), ale v samotnom úsilí zachovať k nej objektívny 

odstup. Robbe-Grillet explicitne formuluje funkcie a noetické aspekty opisu takto:  

 

                                                           
17 Porovnaj Balzac, 1950, s. 41; tiež Zatloukal, 1966, s. 38. 
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„Popsat věci znamená záměrně se postavit vně, proti nim [...]. Omezit se na popis 

vyžaduje odmítnout všechny ostatní způsoby přístupu k předmětu: sympatii jako 

nerealistickou, tragédii jako odcizující, pochopení jako něco, na co si může činit nárok pouze 

sféra vědy [...] Zaznamenám-li vzdálenost mezi předmětem a mnou a vlastní vzdálenosti 

předmětu (jeho vzdálenosti vnější, to jest jeho rozměry) a vzdálenosti předmětů mezi sebou 

a zdůrazním-li navíc fakt, že to jsou pouze vzdálenosti, rovná se to tvrzení, že věci jsou zde 

a že nejsou nic jiného než věci, každá ohraničená sama sebou [...]. Optický popis nejsnadněji 

ze všech určuje vzdálenosti. Chce-li pohled zůstat prostým pohledem, ponechává věci na 

jejich původním místě.“ (Robbe-Grillet, 1963, s. 54).  

 

 Pokiaľ opis v Balzacovom diele možno charakterizovať ako reprodukčný, 

v novorománových poetikách je opis konštitutívnym princípom, je vynachádzaním 

sveta. Preto pre Robbe-Grilleta nemôže byť náhradou literárneho opisu fotografia – tá sa 

približuje viac Balzacovmu postupu, keďže „fotografie nebo nákres mají pouze reprodukovat 

předmět, jsou nejzdařilejší, mohou-li způsobit stejný počet výkladů (a také omylů) jako model 

sám. Formální popis znamená pravý opak: především vymezení. Praví-li se v popisu 

„rovnoběžnostěn“, je jasné, že to nelze vztáhnout na nikoho mimo a zároveň se jedním rázem 

vylučuje jakákoliv možnost, aby se po někom mimo pátralo.“ (Robbe-Grillet, 1963, s. 54).  

 Fotografia teda reprodukuje skutočnosť, opis v novom románe je založený na odlišnej 

maxime – na zraku, pohľade. A ak hovoríme o zraku, nutne sa ocitáme v oblasti ľudského 

(možno povedať: v oblasti skúsenosti). Opis tu nemôže „prichádzať“ napríklad z neurčitých 

výšin vševediaceho rozprávača, naopak, môže byť len a len výsledkom aktu videnia. Ak opis 

garantuje identifikáciu vzdialenosti medzi človekom a svetom tým, že vylúči harmonizujúce 

vzťahovanie, potom jeho jedinečným príznakom je potenciál ponúknuť poznanie o ľudskej 

situácii vo svete. V tejto chvíli ráznejšie vstupuje do Robbe-Grilletových úvah aspekt 

subjektu, pozorovateľa či rozprávača. Objektivizujúce (deskriptívne) tendencie totiž v pozadí 

zastupuje subjektívne hľadisko (predovšetkým vizuálna registrácia), ktoré sa prejavuje 

napríklad aj selekciou opisovaných bodov reality a v tomto zmysle je svet „orientovaný mojím 

hľadiskom“. Subjektívne vnímanie tu pritom neodkazuje len na polohu subjektu medzi 

predmetmi, na ktoré sa pozerá, ale zvýrazňuje aj city, vášne či túžby tohto pozorujúceho 

subjektu. To sa však prejavuje len na rovine evidencie zmätočnosťou, neusporiadanosťou či 

fantasmagorickosťou opisu. Robbe-Grilletov pozorovateľ by už nemal postúpiť na rovinu 

vysvetľovania, interpretácie či hodnotenia (v nasledujúcej podkapitole ukážeme, že táto 

maxima neplatí). Nejde teda o neľudský, čisto objektívny pohľad; objektivitu nemožno 
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synonymizovať s výkonom zrakovej registrácie, teda takej registrácie, ktorá maximalizuje 

evidenciu videnia bez dodatočných interpretačných a hodnotových konštrukcií. Predmet je 

(niekým) videný, to by malo byť všetko. Ide o subjektívne vnímanie človeka, ktorý 

neutralizuje všetky svoje reflexívne schopnosti, prekrývajúce objekt nadbytočnými 

významami. Po tejto neutralizácii ostáva len „číre videnie“, ktorým skúma vlastnú situáciu vo 

svete. Nový román sa preto (podľa Robbe-Grilletových slov – 1963, s. 97) usiluje o iba 

o totálnu subjektivitu. 

Deskriptívny modus operandi sa však v spojení s „ľudským“ aspektom vyznačuje ešte 

jednou kvalitou. Ako to naznačil Jiří Pechar (1968, s. 32), sústredenie na deskriptívny detail 

umožňuje prelínanie dvoch obrazov, ktorým je tento detail spoločný. Opis konkrétneho 

predmetu či predmetnej oblasti sa vyznačuje neutralitou, no to neznamená, že na vyššej 

kompozičnej rovine nemôže byť „rad“ opisov organizovaný „voľnejšie“ – podľa intencie 

imaginácie pozorujúceho. Jednotlivé opisy či vnemy konkrétnych predmetov sa nakoniec 

môžu prelínať, prechádzať jeden cez druhý, deformovať sa a vytvárať tak snovú (takmer 

surrealistickú) realitu pozorujúceho subjektu bez toho, aby stratila svoj „objektívny“ vzhľad. 

Robbe-Grillet síce odmieta metaforu, jeho text však práve vyššie identifikovaným 

postupom pracuje s podobným typom „iskrenia“ (J. Pechar, 1999, s. 447), ktoré vytvára aj 

metaforu. Jednotlivé úryvkovité vnemy, ktoré sa nespojujú v celistvý sled18 a nie je medzi 

nimi logický či iný vzťah, na seba v geografii textu narážajú a prelínajú sa, čím sa vytvára 

energia príbuzná tej, ktorá necháva vzniknúť metaforu: „Odmítnutí metafory jako 

interpretace skutečnosti nevylučuje, aby podobné zajiskření mezi dvěma prvky skutečnosti, 

jaké vytváří metaforu, bylo navozeno samotným prolnutím vjemů, vzpomínek a představ. Už 

sám sled dvou vět může vést čtenáře k tomu, aby například představu přetrženého lana, které 

se do té chvíle pravidelně odvíjelo, metaforicky spojil s představou náhle ztichlého zvuku 

[...].“ (Pechar, 1999, s. 448).  

Svet nového románu sa teda často stáva snovou „dekoráciou“, snovou hrou obrazov. 

V tejto súvislosti pripomeňme Robbe-Grilletovo programové vyhlásenie, ktoré predniesol 

v eseji venovanej Joë Bousquetovi: „A tu teprve může nabýt svého plného smyslu vynalézání 

světa – vynalézání trvalé, které patří umělcům, ale také všem lidem. Ve snu, ve vzpomínce 

stejně jako v pohledu, naše představivost je organizační silou našeho života, našeho světa. 

Každý člověk pak musí znovu vynalézt věci kolem sebe. Jsou to pravé věci, jasné, tvrdé 

a zářivé, ze skutečného světa. Nejsou znakem ničeho jiného než sebe samých. A jediný 

                                                           
18 Spojeniu bráni rozbitie fabuly, sujetu a časovej kontinuity. 
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kontakt, který člověk s nimi může navázat, nastane, když si je představuje.“ (Robbe-Grillet, 

1963, s. 78). Tento postup je nápadný napríklad v románoch Voyeur alebo V labyrinte. 

V pláne románu Voyeur napríklad možno registrovať, že obraz „hotelovej“ izby, v ktorej 

postava prenocuje, sa prelína s obrazom jeho detskej izby. 

Všetko, čo sme doteraz o novorománom opise povedali, má svoje vyústenie 

v charakteristike noetickej relevancie opisu. Pokiaľ v Balzacových dielach je opis použitý na 

zviditeľnenie, zjasnenie či predstavenie predmetov, v novorománovom projekte dosahuje opis 

opačný účinok. V jednotlivých Robbe-Grilletových románoch možno na kompozično-

naratívnej rovine zachytiť postupy textového tvarovania, ktorými sa dosahuje, že opis sám 

seba spochybňuje – napríklad tým, že sa v jednotlivých pasážach textu sám popiera, alebo 

tým, že sa opravuje či napája na domnienky. Opis, ktorý takpovediac blúdi19, ktorý vo vzťahu 

k predmetnej oblasti formuluje niekoľkonásobné verzie, ktorý sa trikrát, štyrikrát, päťkrát 

opraví, pričom sa nakoniec poprie – to je opis, ktorý nedeklaruje len svoju nehodnovernosť, 

ale dokonca aj „stratu predmetu“. V niekoľkonásobných verziách, opravách a popieraní totiž 

dochádza k tomu, že predpokladané „skutočné“ kontúry predmetu miznú. Poetologicky: 

pokiaľ v realistickom diele, postavenom na koncepcii poznateľnosti sveta a opierajúcom sa 

o racionalizmus, verizmus a pozitivistické maximy, je opis garanciou presnosti priblíženia 

predmetnej oblasti, garanciou, na základe ktorej mohol čitateľ „(roz)poznávať“ svet pred 

textom, v novorománovom projekte sa, naopak, realizácia opisu priamo podieľa na 

spochybňovaní kontúr predmetnej oblasti20; čitateľ sa konfrontuje s rozplývavosťou, a teda de 

facto nepoznateľnosťou sveta. Robbe-Grillet k tomu poznamenáva:  

 

„Popis dříve pomáhal situovat hlavní rysy dekorace, dále osvětloval některé prvky 

zvlášť objevného dosahu; teď mluví jen o bezvýznamných věcech nebo o takových, jež hodlá 

bezvýznamnými učinit. Tvářil se, že reprodukuje dříve existující realitu; nyní zdůrazňuje svou 

tvůrčí funkci. Činil věci viditelnými a nyní jako by je ničil, jako by houževnaté odhodlání 

popisu o věcech pojednat směřovalo současně k tomu, aby zpřeházelo jejich obrysy, aby je 

učinilo nepochopitelnými, aby jim dalo úplně zmizet. V moderních románech se nezřídka 

setkáváme s popisem, který nevychází z ničeho; neprostředkuje nejprve celkový pohled, rodí 

se jakoby z uzounkého fragmentu bez důležitosti – což se ze všeho nejvíce podobá bodu -, 

z něhož poté vymýšlí čáry, roviny, architekturu. Máme o to víc dojem, že popis si jen vymýšlí, 

                                                           
19 V tomto kontexte je príznakový názov Robbe-Grilletovho románu V labyrinte. 
20 Spomeňme si na tieto charakteristiky, keď budeme v súvislosti s románom Žiarlivosť hovoriť o 

„nerozpoznateľnosti“ ženy A... napriek tomu, že je neustále predmetom opisu, vyvierajúceho z vizuálnej 

registrácie reflektora.   



40 
 

neboť záhy a náhle se sám popírá, opakuje se, opravuje se, rozvětvuje se atd. Přesto začínáme 

cosi rozpoznávat a máme pocit, že toto cosi bude upřesněno. Ale čáry nákresu se hromadí, 

překrývají se, popírají se, přemisťují se, takže obraz budí tím větší pochybnost, čím více je 

konstruován. Ještě několik odstavců, a sotva popis končí, konstatujeme, že za sebou vlastně 

nic nezanechal.“ (Robbe-Grillet, 1963, s. 103 – 104).  

 

Efekt reality je takto vytlačený efektom rozplývania, realizácia opisného postupu 

nesmeruje k priblíženiu, ale k zamedzeniu a deformáciám. Opis ustanovuje vzdialenosť medzi 

človekom a vecou tým, že dokladuje svoju konštrukčnosť a nehodnovernosť. V takejto 

atmosfére sa potvrdzuje noetická maxima nového románu: svet, jeho jednotlivosti, možno 

vidieť, no nemožno mu porozumieť. Svet románu je preto svetom rozplývavým, chaotickým, 

nezrozumiteľným a nepoznateľným.   

 

2.2.4 Naratívna stratégia „oka kamery“ (vo vzťahu k románu Žiarlivosť) 

 

V kontexte novorománového projektu je realizácia naratívnej stratégie „oka kamery“ 

oblasťou, v ktorej dochádza k výraznému napätiu medzi tzv. objektívnym a subjektívnym 

princípom. „Oko kamery“ by (v teoretickej rovine) malo byť poslednou fázou vytrácania 

rozprávača z rozprávania (porovnaj Kubíček, 2007, 51 – 52), rozprávač by mal byť 

transformovaný na bezpríznakové médium, ktoré sníma povrch predmetnej oblasti bez 

emocionálnej odozvy či hodnotiaceho postoja. Podľa Franza K. Stanzela je pre naratívnu 

techniku „oka kamery“ charakteristické štruktúrovanie obsahu založené predovšetkým na 

metonymickom princípe; oproti metaforickému princípu, pre ktorý je príznačné zobrazovanie 

vnímaním, asociáciou a spomienkou, metonymický princíp je založený jedine na vnímaní, 

ktoré radí/ukazuje (showing) veci vedľa seba na základe ich súvzťažnosti v priestore. V tomto 

zmysle by sa „oko kamery“ malo vyhnúť selektívnemu výberu zobrazovaného; napríklad N. 

Friedman k tomu poznamenáva, že „jde o to [...] zprostředkovat [...] výsek života, jak se 

objevuje před zaznamenávajícím médiem.“ (Friedman, cit. podľa Stanzel, s. 275). V súvislosti 

s vyššie uvedenými charakteristikami by „oko kamery“ tiež nemalo byť schopné zachytiť 

imanentné vlastnosti pozorovaného objektu (veci i človeka) a nemalo by byť schopné 

formulovať spomienky či úvahy. 

Ukazuje sa však, že termín „oko kamery“ a jeho základné vymedzenia sú pomerne 

nepresným a zavádzajúcim vyjadrením naratívnych postupov, ktorými sa v novorománových 

dielach realizuje opis, resp. tvarovanie reality textu. Z tejto syntagmy je totiž relevantný 
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jedine výraz „oko“ (často prítomný aj vo výrazovom pláne románu Žiarlivosť), na druhej 

strane výraz „kamera“ mylne zvádza k premýšľaniu poetiky nového románu na rovine 

absolútnej objektivity, neutrality, neosobnosti, vylúčenia subjektivity či zmiznutia človeka. 

Už Christian Paul Casparis, na ktorého nadväzuje aj Franz K. Stanzel, upozornil na to, že 

depersonalizácia zobrazovania pomocou „oka kamery“ sa nedá v literatúre dotiahnuť tak 

ďaleko ako vo filmovom umení. Technika „oka kamery“ je totiž v literatúre „spojená s 

,humanitou ՙ  fyziologicky, pokud jde o vnímání ,tvaru ՙ , nemluvě o závislosti na lidském 

jazyku. Může pouze usilovat o prezentování vjemů oddělených od chápání, vědomé reflexe, 

hodnocení a emocí v mezích daných jazykem.“ (Casparis, cit. podľa Stanzel, 1988, s. 276). 

Tieto korektorské poznámky relativizujú umiestnenie „oka kamery“ výhradne na póle 

objektivity. Na mieste „kamery“ totiž musíme predpokladať redukovaný stupeň vedomia, 

ktoré sa ako také „dobře hodí pro definici člověka jako figury bez hloubky a pro znázornění 

němoty jeho nitra v jazyce“ (Stanzel, 1988, s. 277). 

K problému (zdanlivej) objektivity sa vyjadrí aj sám Alain Robbe-Grillet. Vo svojich 

teoretických prácach na viacerých miestach popiera „objektívny charakter“ pohľadu, opisu či 

rozprávania, keď konštatuje, že objektivita v bežnom zmysle slova, teda úplná neosobnosť 

pohľadu, je chiméra (porovnaj 1963, s. 13). Podľa neho len Boh sám si môže robiť nárok na 

objektivitu, „naproti tomu v našich knihách je to člověk, který vidí, cítí, představuje si, člověk 

umístněný v prostoru a čase, podmíněný svými vášněmi, člověk jako vy a já. A kniha 

nesděluje nic jiného než jeho zkušenost, omezenou, nejistou. Konečně je jednou člověk 

odtud, člověk této chvíle, svým vlastním vypravěčem.“ (Robbe-Grillet, 1963, s. 98). 

Pripodobnenie k Bohu je tu odkazom k Balzacovej rozprávačskej stratégii. Balzacov narátor 

je vševediaci, všadeprítomný, vládne nad všetkým, pozná zovňajšok i vnútorné drámy postáv, 

tajné vzťahy i roztržky, pozná prítomnosť, minulosť i budúcnosť atď. V tomto zmysle Robbe-

Grillet usudzuje (1963, s. 97), že novorománové postupy reprezentujú väčšiu mieru 

subjektivity než Balzacove romány, v jeho vlastných románoch je to totiž človek, ktorý všetko 

opisuje, pritom je to človek najmenej neutrálny, najmenej nestranný, pretože vždy je 

účastníkom vášne a trýzne, ktorá mu často deformuje videnie a vyvoláva v ňom halucinačné 

predstavy blížiace sa šialenstvu.   

Čím sa teda vyznačuje naratívny postup v Robbe-Grilletovom románe Žiarlivosť? 

Opäť sa stretávame s autorovým čiastočným prekračovaním vlastných teoretických stanovísk, 

tentokrát však upozorníme aj na uvoľňovanie vyššie uvedených teoretických predpokladov 

realizácie „oka kamery“. Ukáže sa, že tvárne naratívne postupy uplatnené v Žiarlivosti 
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nebudú plne korešpondovať ani s teoretickými názormi samotného autora, ani s teoretickými 

výstupmi literárnych vedcov. 

a) jedna zo Stanzelových teorém naratívnej stratégie „oka kamery“, ktorú sme uviedli 

vyššie, upozorňovala, že „oko kamery“ ako depersonalizované médium realizované na 

metonymickom princípe nie je schopné formulovať spomienky – tie sú príznačné pre 

metaforický princíp. Zároveň sme prostredníctvom Friedmanovho výskumu konštatovali, že 

„oko kamery“ by sa malo vyhnúť selektívnemu výberu zobrazovaného. V Robbe-Grilletovom 

románe Žiarlivosť sa však nachádzajú pasáže, ktoré selektívnym zameraním pohľadu na jeden 

objekt spôsobia, že konanie druhého objektu sa vytratí z dohľadu. Následne sa toto „prázdne 

miesto“ ocitne v procese kontextualizácie spomienkovou miniatúrou. Uveďme dlhší príklad 

z úvodných pasáží románu a následne ho podrobme interpretačnej verifikácii:  

 

„Polyká rychle svou polévku. Nedopouští se přitom žádných nepatřičných pohybů, drží 

lžíci správným způsobem a vstřebává tekutinu bez hluku, a přece budí dojem, že na tento 

nenáročný úkol vynakládá nepřiměřenou energii a elán. Přesto by se dalo těžko říci, které 

důležité pravidlo zanedbává, v které jednotlivosti se prohřešuje. 

Nelze mu vytknout žádnou zřejmou chybu, ale přesto jeho počínání je nápadné, 

zejména srovnáme-li je s počínáním A..., která právě skončila touž činnost, a přece vypadá, 

jako by se ani nepohnula, ale nevzbudila přitom pozornost ani nepřirozenou strnulostí. Jen 

pohled na její talíř – prázdný, ale ušpiněný – podá důkaz o tom, že se nezapomněla obsloužit.  

Ostatně paměť si dokáže nakonec vybavit několik pohybů její pravičky a rtů, stoupání 

a klesání lžíce mezi talířem a ústy, které lze považovat za průkazné. 

Pro jistotu je možno položit ještě otázku, nezdá-li se jí polévka přesolená. 

„Ale ne,“ odpoví, „sůl se jíst musí, proti pocení.“ 

Ani to ovšem nedokazuje nezvratně, že dnes polévku opravdu ochutnala.“  

 

(Robbe-Grillet, Žiarlivosť, 1965, s. 13). 

 

 

Máme pred sebou scénu večere. V prvom rade konštatujme, že reflektor (pozorovateľ) 

preukazuje „humanitu“ (Casparis) výrazmi ako „a přece budí dojem“, „nelze mu vytknout“ či 

„ovšem“. Pozorovateľ sústredí svoju pozornosť na Franckovo pojedanie polievky. Selektívne 

zameranie pohľadu na osobu Francka spôsobí, že z „videnia/obrazu“ sa vytratí večerajúca 

žena A... Reflektor, pozerajúc sa na Francka a uvažujúc nad primeranosťou jeho výrazu, teda 
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v tej chvíli nevidí, ako A... pojedá polievku; de facto vzniká „prázdne miesto“, čím sa akt 

ženinho jedenia relativizuje. Pohľad reflektora sa vráti k A... až vtedy, keď už má polievku 

dojedenú, no vyzerá, akoby sa ani nepohla, preto reflektor prejaví pochybnosť, či k pojedaniu 

pokrmu naozaj došlo. A práve v tejto chvíli sa textové univerzum, deklarujúce svoju opisnú 

povahu, prepadne do spomienky, ktorá spätne referuje na pravdepodobne periférny vizuálny 

vnem: „Ostatně pamět si dokáže nakonec vybavit několik pohybů její pravičky a rtů, stoupaní 

a klesání lžíce mezi talířem a ústy, které lze považovat za průkazné.“ Pochybnosť na strane 

reflektora však pretrváva; keďže reflektor nevidel A... jesť, ani dodatočná otázka o možnej 

presolenosti polievky nemôže byť nezvratným dôkazom. V nami sledovanom úryvku je však 

mimoriadne dôležité slovo „dnes“ z poslednej citovanej vety, ktoré v kontexte formálneho 

usporiadania citovaného úryvku relativizuje časovú následnosť scény. Veta „Ostatně paměť si 

dokáže nakonec vybavit několik pohybů její pravičky a rtů, stoupání a klesání lžíce mezi 

talířem a ústy, které lze považovat za průkazné.“ je vyčlenená ako samostatný odsek, čo 

naznačuje jej relatívnu autonómnosť voči textovému okoliu. V tomto zmysle sa to, čo si 

pamäť vybavuje, mohlo odohrať aj inokedy, v minulosti, a teda pohyby rúk a úst A..., ktoré si 

pamäť vybavuje, môžu byť považované za rezíduá minulých pozorovaní, ktoré prenášajú 

typové charakteristiky pohybov kŕmiacej sa A... do aktuálneho večerania. To, čo pozorovateľ 

nevidel, je do aktuality vinterpretované/doplnené, a práve preto to, „ovšem“, nemôže byť 

považované za dôkaz. Banálna scéna večere sa tak aktiváciou metaforického princípu 

(spomienky a pravdepodobne asociácie) „dramatizuje“ do podoby záhady o tom, či A... 

skutočne polievku zjedla. Robbe-Grillet takto pred čitateľom predvádza nedôveru voči 

interpretačným pohybom – spomienka/pamäť, ktorá má tendenciu vysvetliť a doplniť dianie, 

v konečnom dôsledku nevedie k žiadnemu relevantnému záveru, je demaskovaná len ako 

spomienka, ktorá je vo vzťahu k pozorovanej aktualite prebytočnou konštrukciou; prináša len 

domnienku, ktorá nemôže nahradiť istotu pohľadu. 

 b) podľa Wernera Wolfa je pre „oko kamery“ príznačná emocionálne neutrálna 

registrácia, ktorá je zbavená viditeľného hodnotenia (porovnaj Wolf, In: Nünning, 2006, s. 

567). Hodnotiacej intencii voči oblasti viditeľného sa vo svojich teoretických prácach bráni aj 

Robbe-Grillet. Román Žiarlivosť však v tejto rovine vykazuje opačnú charakteristiku – v 

zásade je postavený na vizuálnej registrácii, ktorá je však významne dopĺňaná hodnotiacimi či 

interpretačnými domnienkami, referujúcimi za rovinu registrácie na emocionálnu drámu 

pozorovateľa. Inak povedané: pohľad sám je viazaný v neutrálnom výraze, avšak selekcia 

(výber) pohľadom označovaného, dopĺňaná o hodnotiace postoje, druhotne tvaruje živý, 

hybný subjektívny princíp, ktorého „obrazom“ je stav žiarlivosti, ale aj pohŕdania, obáv, 
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podozrievania či vášne. Napríklad v nasledujúcom citáte nedochádza len k neutrálnemu opisu 

konverzačnej situácie, v pozadí jemne rezonuje tonalita podráždeného hodnotiaceho postoja 

pozorovateľa voči Franckovi: „Kdyby chtěl Franck opravdu odejít, měl by pro to dobrý 

důvod: nechal ženu a dítě samy doma. Ale on mluví jen o tom, že bude musit zítra časně 

vstávat, o Christianě se ani nezmíní.“ (Robbe-Grillet, 1965, s. 16).  

Ukazuje sa, že reflektor sa v pláne celého románu snaží (vy)čítať z gest a výrazov 

pozorovaných osôb ich význam, tzn. neustále hľadá spodnú významovú oblasť povrchných, 

viditeľných úkonov. Naznačené súvislosti možno podporiť textovými pasážami, v ktorých je 

akt hľadania spodných významov priamo verbalizovaný prostredníctvom konštatovaní typu: 

„Franckův obličej je proti světlu a nedá se z něho nic vyčíst“ (Robbe-Grillet, 1965, s. 15); 

„zásadně vyvěšuje vždy týž úsměv, z něhož sa dá vyčíst stejně dobrě výsměch jako důvěra“ 

(tamže, s. 21); „Z tahů A..., ze tří čtvrtin odvrácené, se nedá nic vyčíst“ (tamže, s. 23). 

V tomto kontexte je nutné potvrdiť Felixove zistenia, podľa ktorých pozorovateľ „hľadá 

v skutočnosti úporne významy vecí, a to nie nestranným, objektívnym okom filmovej kamery, 

ani vševidiacim a všadeprítomným okom balzacovským, ale okom prosto ľudským, okom 

človeka, ktorý je pris dans ses passions21, človeka, ktorý je prečasto zaangažovaný do 

aventure passionnelle des plus obsédantes22 a ktorý prečasto svoje videnie preto deformuje 

a vyvoláva v sebe predstavy blízke delíriu.“ (Felix, 1970, s. 271 – 272). 

Skutočnosť, že „oko kamery“ Robbe-Grilletovho románu nie je nezaujatým, 

neutrálnym médiom, explicitne potvrdzuje textový úsek, v ktorom sa opis konverzačnej 

situácie o literárnom diele razantne premení na takmer literárnokritické hodnotenie kvality 

rozhovoru: „Oba už dočetli knihu, která je od nějaké doby zaměstnává, a mohou se tedy nyní 

o ní vyslovit jako o celku: to jest komentují jak rozuzlení, tak staré epizody (předmět 

dřívějších rozhovorů), které toto rozuzlení staví do nového světla nebo doplňuje o další 

význam. Ještě nikdy se nezamysleli nad uměleckou hodnotou románu, nýbrž hovoří o místech, 

událostech i osobách, jako by skutečně existovaly: lokalita, na kterou si vzpomínají, lidé, které 

znají nebo o jejichž osudech slyšeli vyprávět. Při svých debatách se pečlivě vyhýbají každé 

úvaze o pravděpodobnosti, logice nebo jiné kvalitě fikce. Často však vyčítají hrdinům jejich 

činy nebo povahové rysy, jako kdyby mluvili o společných známých.“ (Robbe-Grillet, 1965, s. 

39). 

 Intenzita uvádzania hodnotiacich postojov reflektora do textovej reality kulminuje, 

keď sa A..., ktorá išla ráno s Franckom do mesta, večer nevracia. V týchto momentoch 

                                                           
21 pris dans ses passions – spútaný vlastnými vášňami.  
22 aventure passionnelle des plus obsédantes – najintenzívnejšieho vášnivého dobrodružstva. 
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pozorovateľ výraznejšie deklaruje svoju emocionálnu odozvu na vzniknutú situáciu, opäť 

však nie priamo, verbálne, ale spôsobom zamerania pohľadu, ktorý sa postupne transformuje 

na halucinačné vízie. V tomto zmysle možno opäť zdôrazniť subjektívne vnímanie pred 

teoreticky proklamovanou neutralitou „oka kamery“. Je totiž len ťažko prijateľné, že by 

neutrálne „oko kamery“ bolo schopné vypovedať vypäté vety ako: „Snad se mu vůz zase 

porouchal. Už dávno měli být zpátky. [...]. Ovšem je dost důvodů, kterými se zpoždění dá 

vysvětlit. Odmyslíme-li si nehodu – ačkoliv se nikdy nedá vyloučit –, mohli třeba dvakrát za 

sebou píchnout a řidič musil spravovat pneumatiku: sundat kolo, rozmontovat plášť, najít díru 

v duši ve světle reflektorů atd.; při příliš tvrdém nadskočení se jim mohl někde přetrhnout 

drát, například jim přestaly svítit reflektory: musí závadu dlouho hledat a potom nouzově 

opravit v chabém světle baterky. Vozovka je v tak špatném stavu, že při rychlé jízdě mohlo 

dojít i k poškození důležitých součástí: zlomilo se péro, ohnula se osa, rozbila se skříň... Nebo 

musili pomoci jinému šoférovi v nesnázích. Takovou věc nelze odmítnout. Různé náhody 

mohly zdržet už jejich odjezd: některá schůzka se nepředvídaně protáhla, hoteliér byl příliš 

liknavý, přijali na poslední chvíli pozvání k večeři atd. atd... Konečně mohl být šofér tak 

unaven, že odložil návrat na druhý den.“ (Robbe-Grillet, 1965, s. 70 – 71). Všetky 

projektované možnosti/domnienky sú rovnako pravdepodobné i nepravdepodobné, a teda 

nemajú žiadnu platnosť. Funkciou uvedenia početných možností preto nie je situáciu vysvetliť 

či kontextualizovať, ale nepriamo referovať na trýzeň, ktorú prežíva pozorovateľ. Táto trýzeň 

sa prejavuje práve v intenzite premýšľania o dôvodoch, ktoré zdržali A... s Franckom.  

Vo vyššie uvedenom úryvku si všimnime jednu zaujímavú polohu rozprávania: opis 

ako štylistický postup sa uplatňuje aj vo vnútornom „svete“ predstavy/domnienky tak, akoby 

išlo o sledovanie reálneho diania. Narátor si dianie predstavuje, no napriek tomu prejavuje 

tendenciu vidieť vo vnútri tejto predstavy gestá a pohyby a presne ich zachytiť opisom. 

Napríklad domnienka o možnom defekte je spresňovaná opisom konkrétnych pohybov 

vykonávaných pri oprave: sundat kolo, rozmontovat plášť, najít díru v duši ve světle 

reflektorů atd.  

V tejto situácii je nutné uviesť a pochopiť, čo termín „predmet“ predstavuje v Robbe-

Grilletom prístupe. V kontexte nového románu vzniká jemná diferencia medzi predmetom 

a vecou. Vo svojich teoretických úvahách sa Robbe-Grillet orientuje bližšie 

nešpecifikovaným slovníkom, v ktorom číta, že predmet je 1) všetko, čo pôsobí na naše 

zmysly – v tomto zmysle sú pre Robbe-Grilleta predmetmi nielen veci tvoriace hmotnú 

matériu (domy, nábytok, šaty, stroje a podobne), ale aj „slová, která slyším, stejně jako žena, 

kterou miluji, nebo gesto této ženy“ (Robbe-Grillet, s. 96). V ďalšom rozšírení je podľa 
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slovníka, z ktorého autor vychádza, predmetom 2) všetko, čo zamestnáva ducha – v tomto 

zmysle bude predmetom aj spomienka, úmysel, ktorý nás prenáša do predmetov budúcich (ak 

sa rozhodnem ísť kúpať, tvrdí Robbe-Grillet, vidím už v duchu more a pláž), a nakoniec aj 

všetky formy imaginácie (porovnaj tamže, s. 97).23 Z toho vyplýva, že predmet nebude 

v románe len registrovaný ako samostatná jednotka vonkajška, ale tiež bude konštituovaný, 

vytváraný. A práve v tomto kontexte Robbe-Grillet ohlasuje zrod nového typu rozprávača: 

„už to není člověk, který jen popisuje věci, jež vidí, je současně i člověkem, který věci kolem 

sebe vymýšlí a který vidí věci, jež vymýšlí“ (Robbe-Grillet, 1963, s. 114). Opis takto široko 

pochopenej predmetnej oblasti si potom nárokuje na porozumenie situácie človeka vo svete. 

V uvedenom úryvku ide o referenciu na situáciu trýzne, žiarlivosti reflektora, ktorá produkuje 

halucinačný obraz. Reflektor sústredený na neprítomnosť A... vníma túto neprítomnosť ako 

predmet, ktorý má svoje parametre, tie sú však konštituované podľa „voľnejších“ zákonov 

imaginácie. Domnienka, vytvorená imagináciou, má povahu vizuálnej konštitúcie, pretože 

v momente vypovedania je pre vedomie reflektora videnou (registrovanou) realitou. Tento 

postup je neskôr radikálnejšie uplatnený v románe V labyrinte, v ňom už nie je možné 

rozoznať, či ide o opis reálneho predmetu alebo o fantáziu. 

Dokladujme vyššie povedané ešte jedným reprezentatívnym príkladom a ukážme, ako 

v Robbe-Grilletovom románe prebieha postup tvarovania halucinačného obrazu, ktorý 

odhaľuje v pozadí ukrytú silnú emóciu. V podkapitole, v ktorej sme uvažovali o funkcii 

novorománového opisu, sme deklarovali, že opis konkrétneho predmetu či predmetnej oblasti 

sa vyznačuje neutralitou, no to neznamená, že na vyššej kompozičnej rovine nemôže byť 

„rad“ opisov organizovaný „voľnejšie“ – podľa intencie imaginácie pozorujúceho. Tiež sme 

povedali, že jednotlivé opisy či vnemy konkrétnych predmetov sa nakoniec môžu prelínať, 

prechádzať jeden cez druhý, deformovať sa a vytvárať tak snovú (takmer surrealistickú) 

realitu pozorujúceho subjektu bez toho, aby stratila svoj „objektívny“ vzhľad. Na tomto 

mieste sme uviedli Robbe-Grilletov postulát, definujúci povahu narátora: „už to není člověk, 

který jen popisuje věci, jež vidí, je současně i člověkem, který věci kolem sebe vymýšlí a který 

vidí věci, jež vymýšlí“. Nasledujúci dlhší citát z románu Žiarlivosť odprezentuje tieto 

charakteristiky a ukáže, ako opis funkčne prechádza z modu pozorovania predmetu 

(stonožky) do modu produkovania obrazu (diania v hotelovej izbe), pričom celý tento proces 

je referenciou na situáciu trýzne reflektora. A... je s Franckom v meste, už je noc, no stále sa 

                                                           
23 Albert Marenčin v tejto súvislosti poznamenáva, že v kontexte nového románu, ktorý nadväzuje na 

fenomenologickú tradíciu, je úlohou spisovateľa „popísanie fenoménu bez ohľadu na to, či je ten fenomén 

skutočnosťou alebo zdaním či prízrakom.“ (Marenčin, 2002, s. 181). 
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nevrátili. Reflektor „blúdi“ po dome, keď zbadá stonožku. Pozorne sledujme, čo sa udeje – 

v citáte zachovávame rozdelenie odsekov tak, ako ich nájdeme v Robbe-Grilletovom texte, 

zároveň ich očíslujeme, čo nám neskôr pomôže v orientácii. Písmeno (A) definuje modus 

pozorovania, písmeno (B) zase modus produkovania halucinačného obrazu. 

 

(A1) „Dveře přípravny jsou zavřené. Mezi nimi a zejícím vchodem do chodby je 

stonožka. Je obrovská […].  

(A2) Trup se stáčí dolů: přední část těla se ohne k liště, kdežto poslední články ještě 

zachovávají původní orientaci – to jest směřují po přímé dráze, úhlopříčně přetínající stěnu 

od prahu chodby do rohu stropu nad zavřenými dveřmi přípravny.  

(A3) Náhle se dá přední část těla do pohybu, provede otočku na místě, čímž se temná 

čárka prohne směrem k dolnímu konci zdi. Vzápětí, dřív než má čas k dalšímu hnutí, padne 

živočich na dlaždice, zpola se zkroutí a křečovitě zatíná dlouhé končetiny, zatímco se kolem 

úst v reflexních záškubech rychle naprázdno otvírají a zavírají kusadla. Z větší blízkosti lze 

postřehnout slabý praskot, který vydávají. 

(B4) Je to zvuk hřebenu v dlouhých vlasech. Zuby z želvoviny projíždějí shora dolů 

hustou černou masu s rezavými pablesky, elektrizující konečky a elektrizující se, takže hebké, 

čerstvě umyté vlasy praskají pod dotykem jemné ruky – jemné ruky s útlými prsty, které se 

postupně zavírají v pěst. 

(A5) Obě dlouhá tykadla zrychlila své střídavé komíhání. Zvíře se zastavilo přesně 

uprostřed zdi právě ve výši pohledu. Podle nápadně vyvinutých zadních končetin se dá 

bezpečně poznat skutigera neboli stonožka pavoučí. (AB) V tichu lze chvílemi zaslechnout 

charakteristické praskání, vydávané pravděpodobně třením ústních vyčnělků. 

(B6) Franck beze slova vstane, vezme obrousek, stočí ho do roubíku, opatrně 

přistoupí a rozmáčkne hmyz o zeď. Potom hmyz zašlápne na podlaze pokoje. 

(B7) Pak se vrátí k posteli a cestou pověsí ručník na kovovou tyčku u umyvadla.  

(B8) Ruka s útlými články prstů se sevřela na bílém plátně. Pět rozevřených prstů se 

vzpříčilo a zaťalo s takovou silou, že strhly ubrus: shrnul se do svazku pěti sbíhavých 

brázd… Ale síť proti moskytům hned zase spadne kolem postele a zakryje ji neprůhledným 

závojem nesčetných ok s obdélníkovými záplatami na potrhaných místech. 

(B9) Franck spěchá k cíli a stále zrychluje jízdu. Otřesy jsou stále tvrdší. Přesto 

nepřestává zrychlovat. Ve tmě neviděl díru, která zeje přes polovinu vozovky. Vůz nadskočí, 

dostane smyk... Na špatné silnici řidič nedokáže včas vyrovnat. Modrý sedan se roztříští pod 

náspem o strom s tuhým listím, který se sotva zachvěje přes prudkost nárazu.  
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(B10) Okamžitě vyšlehnou plameny. Ozáří buš kolem dokola, zazní praskot šířícího 

se ohně. (A) Ten zvuk vydává stonožka, znovu nehybná na zdi uprostřed panelu. 

(AB11) Při bedlivějším poslechu možno v tom zvuku rozeznat právě tak oddychování 

jako praskot: po rozpuštěných vlasech teď zase klouže kartáč. Sotva se octne na konci své 

dráhy, hned nastoupí vzestupnou část cyklu: opíše ve vzduchu křivku, která ho přivede na 

místo, odkud vyšel, na hladké vlasy na temeni hlavy, a začne znovu klesat zpátky.“  

 

(Robbe-Grillet, Žiarlivost, 1965, s. 75 – 76).  

 

Josef Fulka v prednáške Nový román a filosofie24 upozorňuje, že v týchto pasážach 

pozorovanie stonožky vyvoláva asociácie konštitujúce reflektorov halucinačný obraz 

sexuálneho styku A... a Franckom. Výrazové spektrum opisu je zvolené tak, aby jeden pohyb 

znaku opisoval videné a počuté, no zároveň v hĺbke spodnej roviny kódoval fragmenty 

halucinačného obrazu. Vizuálny vnem nebude tieto oblasti rozlišovať, sujetovo bude všetko 

odprezentované tak, akoby to bolo skutočne videné. Sledujme teda pozorne, čo sa 

v uvedenom citáte deje. Reflektor sa sám pohybuje v dome a pozoruje obrovské rozmery 

stonožky. Priblížením sa k stonožke zachytí zvuk25, ktorý stonožka vydáva (praskot). Tento 

zvuk iniciuje asociáciu so zvukom hrebeňa, ktorým si žena češe dlhé umyté vlasy – vzniká tak 

vizuálna konštitúcia „Zuby z želvoviny projíždějí shora dolů hustou černou masu s rezavými 

pablesky, elektrizující konečky a elektrizující se, takže hebké, čerstvě umyté vlasy praskají pod 

dotykem jemné ruky – jemné ruky s útlými prsty, které se postupně zavírají v pěst.“, ktorá má 

charakter preblesknutia (mysľou), teda krátkeho, fragmentárneho prepadu vedomia do iného 

času a priestoru, ktoré poznáme najmä z filmového umenia. Opis (A5) sa vracia späť 

k referencii o stonožke v dome. Následne sa situácia opakuje, textový úsek je zakončený 

zachytením zvuku, ktorý stonožka vydáva, ďalšia pasáž by teda mala opäť priniesť ono 

preblesknutie, zlom, resp. prepad vedomia. To sa aj stane, avšak videnou predstavou už nie je 

upravujúca sa žena, ale Franck, ktorý vstane a zabíja stonožku (B6). Stonožka sa tak stáva 

priesečníkom dvoch obrazov, je prítomná na stene domu, no kulisy okolo nej sa menia. Opäť 

ide o techniku, ktorá je široko využívaná vo filmovom umení. Záber sa sústredí na konkrétny 

predmet (napríklad hodiny a ich zvuk), priblíži sa k tomuto predmetu (zoom), chvíľu ustane 

                                                           
24 Prednáška bola vyslovená dňa 15.11.2018 v Prešove na podujatí Unesco Philosophy Day/Night. V printovej 

verzii nebola dosiaľ publikovaná.  
25 Je príznakové, že v románe, ktorý má podľa rôznych rukovätí reprezentovať „školu pohľadu“, zohráva 

mimoriadne dôležitú úlohu zvuk (počuté). 
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a následne sa oddiali. Predmet i jeho zvuk sú nemenné, no priestor okolo neho (kulisy) sa 

zmenili; sme v inom čase a na inom mieste.   

Doterajšia sujetová realizácia teda prostredníctvom zvukov stonožky priblíži, resp. 

prepojí dva obrazy: upravenú ženu s umytými vlasmi a Francka v hotelovej izbe. Obidva tieto 

obrazy majú charakter preblesknutia, opis ukáže dve samostatné postavy, avšak krátka 

následnosť týchto momentov má potenciál tieto obrazy kauzálne spojiť. Týmto je naznačená 

pikantná zápletka. Reflektor vidí (predstavu), ako Franck bez slova vstane a zabíja stonožku – 

jeho konanie je motivované práve poslednou vetou pasáže (A5). A teda praskot stonožky, 

ktorý počuje reflektor v dome, zmenou kulís zrazu znie vo Franckovej hotelovej izbe 

a pravdepodobne ho ruší. V akej činnosti ho však ruší? Aj to je naznačené v poslednej vete 

pasáže (A5), ktorá hovorí o trení ústných výčnelkov. Tieto znaky v naznačenom kontexte 

podvojne asociujú predstavu bozkávania. Pasáž (A5) takto vstupuje do vzťahu s pasážou 

(B6). Jeden bod (stonožka) dovolil prekríženie obrazov, ktorým bol tento bod spoločný. 

Akoby posledná veta pasáže (A5), referujúca o zvuku stonožky, bola zároveň úvodom 

k halucinačnej pasáži (B6), v ktorej je tento zvuk stonožky zároveň aj zvukom bozkávania. 

Obrazy sa teda prepoja, pričom prvú vetu nasledujúceho citátu možno čítať nielen vo vzťahu 

k priestoru domu, ale aj vo vzťahu k reflektorom predstavovanému dianiu v hotelovej izbe:  

„V tichu lze chvílemi zaslechnout charakteristické praskání, vydávané pravděpodobně 

třením ústních vyčnělků [bozkávaním].  

Franck beze slova vstane, vezme obrousek, stočí ho do roubíku, opatrně přistoupí a 

rozmáčkne hmyz o zeď. Potom hmyz zašlápne na podlaze pokoje. Pak se vrátí k posteli“. 

V takomto usporiadaní scéna naznačuje, že v tichu reflektorom predstavovanej 

hotelovej izby možno započuť zvuky stonožky, ktoré v reflektorovom vedomí zároveň 

sémanticky splývajú so zvukmi predstavovaného bozkávania. Asociácia sa rozrastá: 

bozkávanie je prerušené tým, že Franck bez slova vstane (z postele), aby zabil hlučný hmyz. 

Odsek (B7) prostredníctvom motívu postele naznačí sémantiku sexuálneho aktu, ktorý 

reflektorova obrazotvornosť následne precizuje opisom zaťatých ženských prstov, ktoré 

zvierajú biele plátno - posteľnú bielizeň (B8). Pád siete proti moskytom možno v uvedenom 

kontexte interpretovať ako zobrazenie reflektorom predstavovanej intenzity sexuálneho aktu. 

Motív závoja, ktorý sieť vytvorí okolo postele, zase naznačuje skrytosť, tajomstvo, teda to, že 

sexuálny akt je podvádzaním. V pasáži (B9) Robbe-Grillet opäť pracuje s podvojným 

označovaním – z reflektorovej predstavy šialenej jazdy autom (ponáhľanie sa domov) zároveň 

splývavo presvitá opis intenzity záverečnej fázy sexuálneho styku. Toto podvojné prelínanie 

pokračuje aj v nasledujúcom odseku (B10), šľahajúce plamene, kontextualizované 
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sémantikou sexu, asociujú vyvrcholenie. Následne do perspektívy pohľadu opäť vstupuje 

stonožka, oproti úvodu je však kauzalita procesu obrátená – reflektorom predstavovaný 

praskot ohňa sa prepojí so zvukom, ktorý vydáva stonožka na stene domu. Kruh sa uzatvára. 

Pasáž (AB11) však opäť spojí jednotlivé obrazy, stonožka je opäť na stene domu i v hotelovej 

izbe, jej zvuk sa javí ako oddychovanie (po sexuálnom akte) rovnako ako praskot, 

reprezentujúci opätovnú úpravu vlasov (po sexuálnom styku): „po rozpuštěných vlasech teď 

zase klouže kartáč“.  

Citovaný textový úsek nie je v žiadnom kontakte s reálnym dianím, nevysvetľuje ho, 

nekontextualizuje, je len nadbytočnou projekciou, udalosť pozorovateľ nemohol vidieť 

a nevie, čo sa skutočne odohralo, všetko je to len predstava, no napriek tomu je „obraz“ 

organizovaný v mode presného videnia predmetu. Tento charakter je daný práve tým, že 

Robbe-Grilletov narátor skutočne vidí, čo si predstavuje, hlavnou funkciou tohto videnia je 

však poukázanie na stav reflektora, na jeho trýzeň. Jeho vizuálne konštitúcie (predstavy) 

nehovoria nič o skutočnej povahe vzťahu Francka a ženy A..., nie sú žiadnym odhalením ani 

potvrdením. Preto možno konštatovať, že prostredníctvom zobrazenia halucinačnej vízie, 

organizovanej ako rad rozrastajúcich sa asociácií, ktoré sa navzájom krížia, čitateľ dostáva 

predovšetkým informáciu o emočne rozrušenom vedomí. Celá pikantne zameraná scéna je 

vlastne nepriamym naznačovaním povahy subjektu videnia. 

c) Robbe-Grillet deklaruje absolútnu subjektivitu vnímania, avšak v románovom 

pôdoryse možno zaznamenať občasný prechod naratívnej perspektívy z 1. osoby na 

asubjektívnu 3. osobu. Tento príznak si všíma aj Franz K. Stanzel (1988, s. 277), avšak 

paradoxne sa ho snaží dokladovať textovým úsekom, ktorý toto jeho pozorovanie nemôže 

podporiť. Príklad, ktorý Stanzel uvádza26, totiž deklaruje práve pohľad 1. naratívnej osoby, 

ktorá sa prejavuje syntagmami „Nyní se zdá, jako by vůbec nic nebylo. Šterbinami jen 

nepatrně – a dost pozdě – otevřené žaluzie se samozřejmě nedá nic rozeznat. Nezbývá nic 

jiného, než ji opět zavřít.“ Nevhodne zvolený príklad však nediskredituje správnosť postrehu 

zmeny naratívnej osoby, ktorou do románu preniká nadosobná veličina, blízka autorskému 

komentáru, ktorú Robbe-Grillet vo svojich teoretických prácach odmieta. Príkladom môže 

byť nasledujúci textový fragment, v ktorom je naratívna pozícia reflektora „zvrchu 

prekonaná“ nadradenou veličinou – akoby „režisérom“ textu, teda veličinou uvádzajúcou 

kompozičnú rovinu textu: „Nastal okamžik, kdy dojde k výstupu s rozmáčknutím stonožky na 

                                                           
26 F. K. Stanzel cituje z románu Žiarlivosť túto posáž: „Čím víc [hluk] zapadá do minulosti, tím víc mizí jeho 

pravděpodobnost. Nyní se zdá, jako by vůbec nic nebylo. Štěrbinami jen nepatrně – a dost pozdě – otevřené 

žaluzie se samozřejmě nedá nic rozeznat. Nezbývá nic jiného, než ji opět zavřít, tak, že posuneme tyč po straně, 

která ovládá skupinu lišt.“.  
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holé stěně.“ (Robbe-Grillet, 1965, s. 53); „Scéna je teď úplně černá. Ze tmy nevystupuje 

žádný předmět, ani ten nejbližší, ačkoliv si oči mohly už dávno zvyknout“ (tamže, s. 64). 

d) medzi ďalšie príznaky naratívnej organizácie Robbe-Grilletovho románu Žiarlivosť 

patrí sumarizačné komentovanie (často spojené s konštatovaním toho, čo sa neodohralo) 

a priesvit do budúceho času.  

Schopnosť narativity formulovať sumarizácie (zhrnutie) sledovaného diania je jedným 

z prvkov, ktorý relativizuje neutralitu „oka kamery“. Namiesto presného, minuciózneho opisu 

konkrétnych gest, pohybov, slov, ktoré by „oko kamery“ malo zaznamenať ako obraz, teda 

namiesto „predvedenia udalosti“ dochádza k syntetizujúcemu (a posteriori) zhrnutiu 

uplynulých udalostí. V tomto zmysle je teoretická požiadavka neosobnej registrácie 

konfrontovaná s výkonom vedomia, s procesom usudzovania, indukciou a selekciou – a teda 

s prejavom subjektu: „Dohodli se už na hodině odjezdu i příjezdu, odhadli přibližnou délku 

cesty, vypočetli, kolik budou mít času na své pochůzky, odečtou-li dobu oběda a večeře. 

Nezmínili se, budou-li jíst každý zvlášť nebo sejdou-li se, aby stolovali společně.“ (Robbe-

Grillet, 1965, s. 43). Aký má zmysel v novorománovom texte založenom na opise diania 

formulovať poznámku o tom, čo sa nestalo? Ak sa A... a Franck v rozhovore o ceste do mesta 

nezmienili o spoločnom večeraní, „oko kamery“ by malo túto skutočnosť rešpektovať 

a ukázať/registrovať výhradne len to, čo sa odohralo a povedalo. Prečo teda narátor pridáva 

odkaz na chýbajúcu informáciu? Nazdávame sa, že touto vetou navyše naznačuje narátor 

svoju prítomnosť a svoju vlastnú nevypovedanú zvedavosť, ktorej sa nedostalo naplnenia.  

Priesvit do budúceho času možno charakterizovať ako ďalší prejav subjektívneho 

vedomia pulzujúceho v pozadí neutrálnych vizuálnych registrácií. Príkladom takéhoto 

postupu môže byť konštatovanie vnášajúce do textu podozrenie o tichej dohode medzi A... 

a Franckom (v podstate však nemusí ísť o dohodu, nehoda mohla byť natoľko nevinná 

a bezvýznamná, že ani nestojí za zmienku). Nasledujúci úryvok bude kombinovať vyššie 

opísaný postup sumarizácie s vyústením do priesvitu budúceho času: „Po obvyklém zvolání, 

konstatujícím blahodárné působení křesla na nervovou soustavu, začne Franck dlouze 

a široce vyprávět, jak se mu porouchal vůz (...). Nyní by se měl mluvčí zmínit o podobné 

nehodě, která ho postihla, když jel do města s A..., o nehodě jinak bezvýznamné, pro kterou se 

však zpozdil jejich návrat na plantáž o celou noc. Srovnání by bylo víc než na místě. Franck 

se mu vyhne. Už několik vteřin pozoruje A... svého souseda se zbystřenou pozorností, jako by 

čekala na větu, která užuž bude vyslovena. Ale neřekne nic, ani ona nic neřekne a věta 

nepřijde. Ostatně už nikdy znovu nepromluvili o tom dni, o té nehodě, o té noci – aspoň pokud 

nejsou pohromadě sami dva.“ (Robbe-Grillet, 1965, s. 90 – 91). 
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Posledná veta ukážky je ďalším prekročením Robbe-Grilletových teoretických 

stanovísk, otvára totiž text balzacovským naratívnym dimenziám a protirečí Robbe-

Grilletovej teoréme o charaktere textovej reality, ktorá sa vytvára písaním bez akéhokoľvek 

vopred určeného plánu. Narátor by v textovo-geografickej a temporálnej aktualite prehovoru 

nemal vedieť, čo sa v budúcnosti (nikdy) nestane; a to nielen vtedy, keď budúcnosťou 

rozumieme čas príbehu, ktorý má na strane čitateľa tendenciu pokračovať ako mentálny obraz 

po skončení textu, ale ani vtedy, ak budúcnosť textu vnímame čisto formálne ako textový 

úsek medzi momentom prehovoru a poslednou stranou a posledným slovom románu27. 

Ukázali sme, že naratívna stratégia „oka kamery“ v rôznej miere odkazuje 

k subjektívnemu princípu pulzujúcemu v pozadí vizuálnych registrácií. Týmto sa otvára 

problém novorománovej realizácie kategórie postavy. 

 

2.2.5 Kategória postavy 

 

Aj vo vzťahu ku kategórii postavy vychádza Robbe-Grillet z reflexie vývinových 

pohybov literatúry. Pre tradičný románový model je podľa neho príznačná komplexnosť 

v predstavovaní postavy – má meno a priezvisko, príbuzných, povolanie, má minulosť, ktorá 

ju modeluje, má charakter a tvár, v ktorej sa tento charakter zrkadlí, činy, ktoré vykonáva, sú 

dané práve týmto charakterom. Z jednotlivca sa často stáva typ, povznáša sa do roviny 

kategórie, tzn. postava oplýva dostatkom zvláštnosti, aby zostala nezastupiteľná, ale tiež 

dostatkom všeobecnosti, aby sa mohla stať univerzálnou (porovnaj Robbe-Grillet, 1963, s. 

20). Podobne ako Nathalie Sarrautová aj Robbe-Grillet si všíma, že veľké literárne diela prvej 

polovice 20. storočia narušili klasickú koncepciu postavy do takej miery, že „dnes je z ní jen 

mumie [...] román postáv patří zkrátka minulosti, charakterizuje jednu epochu: epochu, jež 

znamenala vrcholné období jednotlivce.“ (Robbe-Grillet, 1963, s. 20 – 21). Naproti tejto 

epoche vývin románového žánru, ktorý prechodne vrcholí v novorománovom projekte, 

vyjadril nedôveru k hrdinovi, jeho psychologickému pôdorysu, charakteru, tvári či minulosti. 

V novom románe sa uplatňuje predovšetkým anonymita, fragmentárnosť, náznak či 

redukované vedomie bez „ja“. Postava je síce prítomná, no je nepreniknuteľná, nečitateľná, je 

depersonalizovaná, v maximálnej možnej miere je zbavená identifikačných aspektov (napr. 

meno je nahradené iniciálou alebo nie je vôbec uvedené, prípadne má viacero postáv to isté 

meno), charakteru a sociálneho postavenia, relativizované či zneprehľadnené sú aj jej vzťahy 

                                                           
27 K tomu pozri viac Robbe-Grillet, 1963, s. 108 a 113. 
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k iným postavám. V pohľade je človek vecou medzi vecami, matériou, je rovnako cudzí 

a nepreniknuteľný ako iné predmety.  

To, že nový román odmieta tradičnú postavu, však neznamená, že sa z okruhu jeho 

záujmu vytráca aj človek a jeho interiorita. Práve naopak. Nový román sa zaujíma 

predovšetkým o situáciu človeka vo svete, pričom svojimi experimentmi sa snaží o presnejšie 

zachytenie/vyjadrenie tejto ľudskej situácie. Proti kritikom, ktorí obviňujú nový román 

z dešpektu k človeku, preto Robbe-Grillet formuluje rozčarovanú otázku: „Jak by mohl být 

román, který uvádí na scénu člověka a stránku za stránkou sleduje každý jeho krok a popisuje 

jen to, co dělá, co vidí nebo co si představuje, obviněn, že se od člověka odvrací?“ (1963, s. 

38). Z toho vyplýva, že človek je subjektom pohľadu, t. j. je prítomný spôsobom videnia 

predmetnej oblasti. Tento spôsob je mimoriadne dôležitým prvkom, pretože má (relatívny) 

potenciál charakterizovať postavu a sprostredkovať jej interioritu. Na vnútro človeka teda 

novorománoví autori usudzujú z perspektívy jeho pohľadu a z umiestnenia vecí. V tejto 

súvislosti formuluje veľmi presnú poznámku Jozef Felix: „Títo autori sú síce zvedaví na 

interioritu človeka (i vecí), no zároveň sú skeptickí k akýmkoľvek predpokladom, že by bolo 

možné poznať vnútro človeka, jeho psychologické hlbiny iným spôsobom než spôsobom 

pozorovania vonkajšieho správania ľudí, vonkajšieho vidu nejakej udalosti, vonkajšej 

predmetnosti a hmotnosti vecí [...]. A tak akosi podobne zmýšľa aj Michel Butor: podľa jeho 

presvedčenia všetko to, čo nazývame ,vnútorným svetom ՙ , doslovne je vpísané na povrchu 

vecí.“ (Felix, 1970, 267 – 268). 

Aplikujme tieto zistenia na román Žiarlivosť. Jedna zo základných otázok, ktorá je 

voči postavám tohto románu formulovaná, má takúto podobu: kto je narátor vykonávajúci 

registráciu predmetnej oblasti? Učebnicová odpoveď znie takto: je to postava manžela ženy 

A... Je to však prirýchla a čiastočne nesprávna odpoveď, pretože nereflektuje trvalo prítomnú 

pochybnosť, ktorú Robbe-Grillet formálnym tvarovaním románových zložiek voči čitateľovi 

neustále aktualizuje. Román na žiadnom mieste neuvedie, že ide o postavu manžela, ženu A... 

narátor nikdy nenazve „manželkou“. Neurčité dokonca zostáva aj pohlavie, nevieme, či 

reflektor je muž alebo žena. Núkajú sa ďalšie domnienky: možno čitateľ sleduje „kamerový 

záznam“ viacerých kamier rozmiestnených po dome a pozemku, možno by to mohol byť syn 

alebo dcéra, ďalší návštevník, sluha či slúžka, niekto z osadenstva domu, (ďalší?) milenec či 

snúbenec a podobne. Román teda prezentuje prázdne miesto, reflektora-neutrum, ktorého 

individuálne črty („ja“), ale aj sociálny status (manžel? syn? priateľ? atď.) sú 

fenomenologicky „vyzátvorkované“. Jediné, čím sa toto neutrum prejavuje, je naratívny 

výkon vizuálnej registrácie a jeho intencionalita (t. j. zameranie na cieľ), ktorá tvaruje 
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samotný sujet a vetu za vetou komponuje architektúru fikčného sveta románu. Ako sa teda 

môžeme dostať od reflektora-neutra k postave, dokonca k postave manžela? Jediným 

spôsobom: dedukciou, t. j. odvodzovaním premís zo spôsobu vizuálnej registrácie, ktorá sa 

prejavuje selektívnou intencionalitou. Prvým predpokladom teda je to, že textovo 

prezentované výpovede i románový svet sám (jeho usporiadanie) majú vzťah k statusu 

reflektora, teda že spôsob, ktorým reflektor registruje okolie, je výsledkom výberu a ako 

každý výber z viacerých možností má svoju motiváciu a logiku vo vzťahu k tomu, kto tento 

výber uskutoční. Samotný spôsob registrácie predmetného sveta má teda potenciál poukázať 

na záujem reflektora. Problémom však je, že dedukcia je formou (v novom románe zakázanej) 

interpretácie a v tomto zmysle je čitateľ neustále konfrontovaný s väčšou či menšou mierou 

neistoty vlastných dedukcií, čo trvalo protirečí istote akéhokoľvek výroku o podobe či statuse 

reflektora. 

Predveďme teraz niekoľko deduktívnych interpretačných pohybov. Miesto, na ktorom 

sa reflektor nachádza, no aj to, že reflektor pravdepodobne bude človekom, možno deduktívne 

projektovať z parciálneho usporiadania vecí, ktorým prisúdime účel. Reflektor opisuje 

vonkajšie okolie, toto okolie ho však zároveň spätne vymedzuje; miesto reflektora je 

obkrúžené predmetnou oblasťou, ktorá ho spätne dokáže čiastočne identifikovať svojím 

účelom. „V jídelně září dvě benzínové lampy. Jedna stojí na kraji dlouhého příborníku při 

jeho levém konci, druhá přímo na stole na prázdném místě čtvrtého stolovníka. Stůl má tvar 

čtverce [...]. Tři strany čtverce zabírají příbory, čtvrtou lampa. A... je na svém obvyklém 

místě, Franck sedí napravo od ní.“ (Robbe-Grillet, 1965, s. 11 – 12); „[A...] položila na stůl 

podnos s oběma lahvemi a s třemi velkými sklenkami.“ (tamže, s. 22). Tretí príbor či tretí 

pohár na stole sú indiferentnými vecami, ktoré pôvodne nemajú žiadny význam, podobne ako 

kladivo, ktoré je položené mimo oblasť ľudskej aktivity28. Avšak napriek tomu, že prítomnosť 

týchto vecí (príboru či pohára) je indiferentná, bezvýznamná a čitateľ by mal konštatovať iba 

a jedine ich prítomnosť, v recepčnom akte dochádza k prisúdeniu účelu týmto veciam – príbor 

je určený na spoločensky akceptovateľné stolovanie a pohár je vecou, z ktorej sa pije. Možno 

teda dedukovať, že prítomnosť tretieho príboru či pohára poukazuje na tretiu osobu pri stole. 

V tomto kontexte sa neubránime poznámke: je nanajvýš príznakové, že vec necháva vzniknúť 

ľudskú existenciu.  

                                                           
28 V eseji Príroda, humanizmus, tragédia Robbe-Grillet rozvinie úvahu, ktorá má svoj pôvod v sartrovskom 

existencializme. Vec nemá význam, pokiaľ ju človek nezaradí do svojho životného projektu, čím jej význam 

prisúdi. Robbe-Grillet to preformuluje do podoby: „Člověk uchopí kladivo a udeří na kůl, který chce zarazit [...]. 

Poté člověk odloží nástroj před sebe; nepotřebuje-li je, je kladivo už jen věcí mezi věcmi. Není-li užíváno, 

postrádá významu.“ (Robbe-Grillet, 1963, s. 43).  
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Možno sa teda domnievať, že v texte figuruje aj tretia osoba, stále však nevieme, kto 

to je. Môžeme však dedukovať, že to nebude sluha ani slúžka – vzhľadom na spoločenské 

postavenie by bolo nevhodné, aby sluha večeral spolu s A... a návštevou (Franckom), aj keď 

ani to sa nedá úplne vylúčiť. Spoločenské pravidlá a spoločenský status sú totiž len pridanou 

hodnotou, ktorá v tomto románe nenachádza oporu. Toho príznakom môže byť napríklad aj 

neprítomnosť slova „manžel“ či „manželka“.  

Jedinou postavou, ktorá je identifikovaná slovom „manžel“, je Franck (pozri s. 10). Ak 

Robbe-Grillet pristúpi na takúto nadbytočnú semantizáciu sekundárnej postavy, možno sa 

domnievať, že tým sleduje nejaký konkrétny cieľ. Označenie Francka ako manžela tu môže 

byť interpretované ako prostriedok nepriameho, no stále veľmi hypotetického priblíženia 

statusu reflektora. Nepriamosť možného priblíženia prebieha takto: Franck má dieťa 

s Christianou, teda možno predpokladať, že táto žena bude jeho manželkou. V úvode románu 

sa uvádza, že Franck tentokrát prišiel bez Christiany, pretože dieťa má horúčku. Tieto úvodné 

pasáže románu teda opäť môžu naznačiť status reflektora, keďže projektujú scénu častého 

večerania dvoch spriatelených manželských párov.  

Inou indíciou, ktorá môže odkazovať na manželský status reflektora, je možnosť 

pozorovať A... z takmer intímnej blízkosti. Reflektor má prístup do všetkých častí domu, no 

najmä do spálne. Nasledujúca scéna sa odohráva pred odchodom A... do mesta. Intímnu 

blízkosť pozorovania tu bude vymedzovať opäť predmet, sykot lampy:  

 

„sluha nepřinesl na terasu lampu, ví přece, že si to paní nepřeje.  

Odnesl ji do pokoje, kde se teď jeho paní připravuje k odjezdu.  

[...]  

Ještě se nerozednilo.  

Každou chvíli přijede pro A... Franck, aby ji odvezl až do přístavu. A... sedí před 

oválným zrcadlem, kde se její obličej osvětlený jen z jedné strany odráží z anfasu v nepatrné 

vzdálenosti od druhého obličeje viděného z profilu.  

A... se nakloní blíž k zrcadlu. Oba obličeje se přiblíží. Jsou od sebe sotva třicet 

centimetrů [...].  

Pravá ruka a ruka v zrcadle kreslí na rtech a jejich odrazu přesný obraz rtů, jen 

o málo tmavší, ale ostřejší a nápadnější.  

Na dveře z chodby někdo dvakrát zlehka zaťuká.  

„Co je?“  
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Hlas je tlumený jako v pokoji nemocného, nebo jako hlas zloděje, který mluví se svým 

komplicem.  

„Pán být tady,“ odpoví hlas sluhy za dveřmi.  

A přece žádný hluk motoru neporušil ticho (které nebylo tichem, ale ustavičným 

sykotem tlakové lampy).  

A... řekne: „Už jdu.“ 

Pevnou rukou dokončí beze spěchu křivolaký lem nad bradou. 

Vstane, projde pokojem kolem velké postele, vezme na prádelníku kabelku a bílý 

slaměný klobouk s velmi širokým okrajem. Otevře dveře a bez hluku (ale bez přehnané 

opatrnosti), vyjde, zavře za sebou. 

Kroky se vzdalují chodbou. 

Domovní dveře se otevřou a zavřou. 

Je půl sedmé.“ 

     (Robbe-Grillet, Žiarlivosť, 1965, s. 65 – 66).            

 

Skutočnosť, že reflektor počuje sykot lampy, no nie hluk motora zvonku, a aj to, že 

„kroky sa vzďaľujú chodbou“ od miesta, z ktorého bola A... pozorovaná, umocňuje 

pravdepodobnosť reflektorovej prítomnosti v miestnosti – spálni. Vzhľadom na skorú rannú 

hodinu je možné predpokladať, že reflektorom je osoba, ktorá má prirodzené právo nachádzať 

sa o pol siedmej ráno v spálni a pozorovať pomerne intímnu rannú prípravu ženy. Scéna teda 

naznačuje, že reflektorom by mohol byť manžel, ktorý pozoruje A... z „veľkej postele“ – 

manželskej postele.  

V pláne románu možno zaznamenať viacero podobných scén. Status manžela sa nimi 

však nepotvrdzuje, len naznačuje. Opätovné prečítanie vyššie reprodukovaného úryvku môže 

umiestniť reflektora aj tesne za hranice izby, k oknu za žalúzie, odkiaľ môže sústredene 

sledovať prípravu ženy, pričom práve toto sústredenie zabráni počutiu zvuku motora, môže 

počuť sykot lampy, jemné zaklopanie, tlmený rozhovor so sluhom i vzďaľujúce sa kroky. To 

by znamenalo, že nemá prístup do spálne, a teda nie je manželom A... Tieto okolnosti zároveň 

naznačujú výpovede, v ktorých je prítomná syntagma „svojej izby“. Keď sa A... s Franckom 

vrátia, krátko usadnú k aperitívu, Franck odchádza za svojou ženou a „A... odejde hned do 

svého pokoje, vykoupe se, převleče se, s chutí se naobědvá, vrátí se na terasu a sedne si pod 

okna kanceláře. Žaluziemi které jsou ze tří čtvrtin spuštěné, lze spatřit jen vlasy na temeni.“ 

(Robbe-Grillet, 1965, s. 94).  
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Tiež je rovnako pravdepodobné, že reflektor je osobou, s ktorou A... žije v dlhodobom 

nemanželskom zväzku, a teda má prístup do spálne, avšak nie je manželom, ale len milencom, 

a zároveň akýmsi správcom plantáže, ktorý má v dome kanceláriu. Tieto súvislosti by mohli 

podporiť tie pasáže, v ktorých sa A... pýta na vykonané práce počas jej neprítomnosti 

(napríklad s. 94). Rovnaká otázka by však mohla patriť aj manželovi. 

Inou indíciou, ktorá by mohla naznačiť reflektorov status manžela, je opis, ktorý 

referuje o dvoch prsteňoch: „Ve stejné vzdálenosti, ale na opačné straně, srkají Franck a A... 

aperitiv [...]. Franck drží sklenku v pravé ruce opřené o konec opěradla. Tři ostatní paže leží 

shodně na rovnoběžných kožených popruzích [...]. Dvě ze čtyř rukou mají na stejném prstu 

stejný prsten, široký, plochý zlatý kroužek: první zleva a třetí, ta, která svírá komolý kužel 

sklenky do poloviny naplněný zlatavou tekutinou, ruka Franckova.“ (Robbe-Grillet, 1965, s. 

86 – 87). Možno sa domnievať, že ide o snubné prstene, pričom ak má jeden A... a jeden 

ženatý Franck, naznačovalo by to, že je A... tiež vydatá (pravdepodobne za reflektora). 

Zároveň je však v tomto opise niečo problematické. Ide o rovnaké prstene, pričom 

pravdepodobnosť, že dva manželské páry by nosili rovnaké prstene, je nízka. Opis preto môže 

prostredníctvom poukazu na identitu prsteňov naznačovať blízkosť potenciálnych milencov, 

akúsi komplicitu medzi nimi. Alebo inak povedané: prstene nemusia byť dôkazom 

manželstva medzi A... a reflektorom, ale naopak indíciou naznačujúcou tajný vzťah medzi 

Franckom a A....  

Jednou z najsilnejších indícií, ktorá vedie čitateľov k projektovaniu reflektora ako 

manžela, je neurčitá prítomnosť motívu žiarlivosti29. Ako sme však žiarlivosť vôbec objavili? 

Ako je v texte konštituovaná? Môže žiarlivosť naznačovať manželský zväzok? Aká je vlastne 

situácia reflektora? Zdá sa, že s riešením týchto otázok by nám mohlo pomôcť interpretačné 

nahliadnutie do diela Marcela Prousta Hľadanie strateného času, ktoré (okrem iného) 

analyzuje aj problémový stav žiarlivosti (Swanna vo vzťahu k Odette, narátora vo vzťahu 

k Albertine)30: „Zobrazení milostního citu, jak nám je Proust v Hledání předkládá, patří k těm 

nejpesimističtějším a svým způsobem i nejděsivějším v západní literatuře. Proust se zcela 

rozchází s představou lásky jakožto souladu, harmonie a splývání dvou bytostí. Láska je 

u Prousta jakási choroba, je neustále provázena příznaky šílenství a deliria, žárlivostí 

hraničící s paranoidními bludy a zbavující člověka veškeré schopnosti racionálního 

                                                           
29 Názov románu Žiarlivosť sa zdá byť orientujúcou indíciou, v skutočnosti však vnáša do románu ďalšiu 

dvojznačnosť. La Jalousie možno preložiť nielen ako žiarlivosť, ale aj ako žalúzie – Robbe-Grillet sám by dal 

prednosť práve takémuto prekladu. 
30 Len ako zaujímavosť uveďme formuláciu Nicole Bousseyroux, ktorá naznačuje, že iniciála mena ženy A... by 

mohla súvisieť s menom Albertina z Proustovho románu. „A comme Albertine : il se pourrait bien que ce soit un 

clin d’œil à Proust“ (s. 101)  
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uvažování [...]. Proustovská žárlivost je potom obsedantním luštěním znaků vysílaných 

milovanou bytostí a odkrýváním potenciálních lží, které se za nimi skrývají.“ (Fulka, 2012, s. 

388 a 406).  

Už skôr sme deklarovali, že Robbe-Grilletov reflektor sa neustále snaží (vy)čítať z gest 

a výrazov pozorovaných osôb ich skrytý význam. Pohyb jeho pohľadu preto možno 

interpretovať aj ako „lúštenie znakov“, pričom znak „je před námi pouze tehdy, je li [...] 

zachycen či vnímán, což znamená, že máme před sebou cosi, co nerozpoznáváme, cosi do té 

míry intenzivního, že nás nutí ke svému dešifrování.“ (Petříček, 2013, s. 353). V tomto zmysle 

má pohľad/opis potenciál vytvoriť sugesciu, že jednoduché, spoločensky primerané či 

dokonca etiketou vyžiadané gestá (znaky) A... voči Franckovi (návšteve) menia svoju 

charakteristiku, stávajú sa podozrivými, javia sa, akoby implikovali skrytý zmysel, akoby 

navonok boli neúčastnou a bezvýznamnou mechanikou tela, ale zároveň aj potenciálnou 

spodnou konverzáciou utajovanej vášne – jednoducho: zdá sa, že reflektorovo cielené 

pozorovanie je motivované neurčitou problémovosťou znakov, pričom jeho pohľad je vlastne 

hľadaním pravdy – chce poznať pravdu. Preto konštatujme: v románe Žiarlivosť, postavenom 

na vizuálnej registrácii, takto nejde o pozorovanie, ale o „príbeh“ poznávania. A to už je 

konverzia formulácie, ktorú vysloví francúzsky filozof Gilles Deleuze o Proustovom románe 

Hľadanie strateného času.31 Podľa Deleuza „poznávat znamená především sledovat látku, 

objekt, bytost, jako by vysílaly znaky určené k dešifrování“ (Deleuze, 1999, s. 12). V tomto 

vzťahu znaku a pravdy sa ukrýva istý typ násilia. Človek totiž hľadá pravdu, „jen když je 

k tomu nucen konkrétní situací, když je vystaven určitému druhu násilí, které jej k tomuto 

hledání tlačí. Kdo hledá pravdu? Žárlivec pod nátlakem lží milovaného. Vždy existuje násilí 

znaku, které nás nutí hledat, které nám nedopřeje klidu [...] Pravda závisí na setkání s něčím, 

co nás nutí myslet a hledat pravdu [...] právě znak se stává objektem setkání, znak na nás 

vykonává toto nasílí [...] Co chce ten, kdo říká „chci pravdu?“ [...] Chce interpretovat, 

dešifrovat, překládat, nacházet smysl znaku.“ (Deleuze, 1999, s. 24 – 26). 

Práve Marcel Proust teda ukazuje, že predpokladom žiarlivosti je láska a že žiarlivosť 

je pevne spojená s túžbou po pravde. Priame vyjadrenie týchto okolností nachádzame 

napríklad v prvej časti Hľadania strateného času, ktorá nesie titul Svet Swannových. Narátor 

uvádza žiarlivého Swanna do spoločnosti Odette, s ktorou udržiava decentný milostný vzťah. 

Po krátkej večernej konverzácii sa Odette odvolá na nevoľnosť a bolesť hlavy a požiada 

Swanna, aby odišiel, pretože si chce ľahnúť. Swann jej vyhovie, avšak po návrate domov ho 

                                                           
31 Ide o Deleuzovo tvrdenie: „V Hledání nejde o rozvíjení mimovolné paměti, ale o příběh poznávaní.“ (Deleuze, 

1999, s. 11). 
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prepadnú pochybnosti. Napadne mu, že Odette únavu len predstierala, pretože očakávala 

niekoho iného. Po hodine a pol sa vráti k nej domov, z ulice vidí svetlo v jej byte a začuje 

nezreteľné hlasy. Jeho pochybnosti sa rozplynú nahliadnutím pravdy, ku ktorej ho doviedla 

práve žiarlivosť: „A možná že mu v té chvíli skoro lahodilo ještě něco jiného než příjemný 

pocit, že se zbavil pochybností a bolu: bylo to uspokojení rozumu [...] teď křísila jeho 

žárlivost jinou schopnost [...] totiž vášeň pro pravdu [...] pravdu cele osobní, jejímž jediným, 

nesmírně vzácným a téměř nestranně krásným předmětem bylo Odettino počínání, její styky, 

její úmysly a její minulost.“ (Proust, 2012, s. 247). 

Vráťme sa k Robbe-Grilletovmu románu. Žiarlivosť reflektora nie je v románe 

artikulovaná, prítomnosť tohto motívu je takmer rozplývavá. Žiarlivosť, zdá sa, je príznakom 

pohľadu, t. j. neurčito vyplýva zo zamerania a zo spôsobu nazerania; je dedukovateľná z 

napätia či vypätia pohľadu, z jeho intenzity (živosti). Reflektorov pohľad je tak dešifrovaním, 

t. j. je sústredený (selektovaný) tak, akoby pátral po pravde situácie, po pravde ich vzťahu, 

a to na pozadí znakov, ktoré „vysielajú“ A... a Franck. A práve motív hľadania pravdy, 

poznania, vyplývajúci zo sústredenia reflektorovho pohľadu, má potenciál preukázať 

a potvrdiť prítomnosť mučivej žiarlivosti na strane reflektora, keďže „pravdu nehledá přítel, 

nýbrž žárlivec.“ (Petříček, 2013, s. 353). Reflektorov pohľad zachytáva problémové znaky, 

teda povrchové výrazy (gestá, sklon tiel, vzdialenosti, polohu očí a podobne), za ktorými 

pravdepodobne tuší hlbší zmysel, no nedokáže verifikovať existenciu významu týchto 

pohybov. Ostáva mu teda len podozrenie a neustále, pátrajúce pozorovanie. A to je aj 

významný rozdiel medzi Proustom a Robbe-Grilletom. Pokiaľ v Proustovom románe je motív 

žiarlivosti zreteľný, pomenovaný a analyzovaný psychický fenomén, ktorý nachádza svoje 

zavŕšenie, v Robbe-Grilletovom diele má povahu nezreteľného, rozplývavého príznaku 

vizuálneho vnemu, pričom prienik k významom znakov, ktorých poznanie by situáciu 

reflektora mohlo zavŕšiť, je vylúčené. 

Tieto súvislosti nás opäť (podobne ako v procese interpretácie halucinačných 

predstáv) privádzajú k samotnému reflektorovi. Hľadanie pravdy ho identifikuje ako žiarlivca, 

žiarlivosť zase v tomto interpretačnom postupe poukazuje na (manželovu?) lásku. To má 

vážne dôsledky, pretože sa tu deskriptívnej polohe vypovedania o objektoch predmetnej 

oblasti prisudzuje spätná intencia, a teda podiel na tvarovaní, sémantizovaní a estetizovaní 

vnútorných, psychologických i citových aspektov reflektora. Žiarlivosť je motív rezonujúci 

príznakovo v podtexte, t. j. v oblasti pod povrchom pohľadu, ktorú sugeruje len a len pohľad 

sám, a to špecifickým vykonávaním aktu (selektívnej) registrácie. Opis objektov sa tu teda už 

nejaví byť cieľom, ale len prostriedkom, ktorý má viesť k rozkmitaniu týchto spodných 
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sémantických aspektov na strane subjektu pohľadu: „tzv. presný prepis reality nás fakticky od 

reality odvádza a privádza nás k realite inej: k samému charakteru ľudskej postavy.“ (Felix, 

1970, s. 271). 

Motív žiarlivosti, rezonujúci pod povrchom vizuálnej registrácie ako jej príznak, však 

napriek všetkému nemá dostatočný potenciál na to, aby identifikoval spoločenský status 

reflektora ako manžela. Možno to vyjadriť aj inak: žiarlivosť je prvkom, a hoci prvok 

predpokladá celok, ktorého je súčasťou, hoci žiarlivosť predpokladá komplexnejší model 

medziľudského vzťahu (lásky), komplexivita je nepoznateľná. Vzťah reflektora k A... teda 

ostáva neartikulovateľný, čo súvisí s tendenciou nového románu vylúčiť, resp. rozorvať 

medziľudské relácie a nahliadať na objekty ako izolované molekuly32. 

Označenie reflektora ako manžela je teda pochybné. Text reflektora nijako 

nepredstaví, čitateľ je nútený ho interpretačne generovať, vytvoriť – a práve v tomto bode 

dochádza k neistote o správnosti dohadov. Akoby sa nám tu (tentokrát však na inej rovine – 

na rovine vzťahu čitateľa k fikčnému svetu) vracalo ono Robbe-Grilletovo konštatovanie: 

človek sa díva na svet a svet mu pohľad nevracia. Čitateľ sa díva, hľadá, no medzi ním 

a reflektorom neexistuje žiadna komplicita. Zdá sa, že práve do tejto recepčnej polohy chce 

Robbe-Grillet čitateľa dostať. Čitateľ si tak má (prostredníctvom skúsenosti so svetom textu) 

uvedomiť, že svet je cudzí, vzdialený, nepreniknuteľný a indiferentný voči komentárom 

a interpretačnému rámcovaniu. Sám Robbe-Grillet túto stratégiu voči čitateľovi predpovedá 

v eseji Cesta pro budoucí román: „Románové postavy budou moci nabízet bohatství různých 

výkladů; každému podle jeho zájmu poskytnou příležitost ke komentářům všeho druhu, 

psychologickým, psychiatrickým, náboženským nebo politickým. Brzy si však všimneme jejich 

lhostejnosti k tomuto domnělému bohatství [...] budoucí hrdina bude žít zde. Jinde pak 

zůstanou komentáře; tváří tvář hrdinově nevyvratitelné přítomnosti budou se jevit jako 

neužitečné, nadbytečné, ano i nepoctivé.“ (Robbe-Grillet, 1963, s. 16). Toto trvalé napätie vo 

vzťahu k poznateľnosti objektu možno označiť za noetické jadro textu. Preto ako-tak 

akceptovateľnou odpoveďou na učebnicovú otázku by nemala byť formulácia „je to manžel 

ženy A...“, ale „je to pravdepodobne manžel ženy A...“ s dôrazom na skutočnosť, že „byť 

manželom“ je nadbytočný význam, projektovaný interpretačným komentárom na „holú“ 

                                                           
32 Pasáž je transformáciou Fischerovej poznámky o tom, že „skutečnosť ve svém celku, ve svých vztazích 

a zákonitostech je nepostižitelná, poznatelné a objektivně zachytitelné jsou jen jednotlivosti; svět je proto 

rozerván na izolované molekuly, jejichž interpretace ve vzájomné souvislosti lidských a historických vztahů, 

relací lidských, morálních a koneckonců i časových, se vylučuje.“ (Fischer, 1979b, s. 441).  
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(ne)prítomnosť (textového) objektu33. Reflektor, opierajúc sa jedine o pohľad a sluch, 

jednoducho nemá „ja“, iba je, pričom toto bytie (prítomnosť) je dané len výkonom vizuálnej 

a auditívnej registrácie, ktorej príznakom (motiváciou) je žiarlivosť. 

V hľadaní uspokojujúcejšej odpovede by však mohol byť mimoriadne inšpiratívny 

postup označovania, ktorý vo svojej štúdii zvolil Jozef Felix. V niekoľko desiatok strán dlhej 

štúdii Felix ani raz nehovorí o „manželovi“. Reflektorovi priznáva status človeka, subjektu či 

postavy, „ktorej prítomnosť len tušíme“ (Felix, 1970, s. 244), no bližšie pomenovanie vyťaží 

len z „viditeľného“ prvku (teda z textom aktivovanej i regulovanej prítomnosti žiarlivosti, nie 

– z iba predpokladateľného – manželského zväzku). Felix teda nehovorí o manželovi, ale 

o žiarlivcovi.34 Napríklad: „na ten banálny akt večerania nehľadí v skutočnosti nijaké oko 

kamery ani oko nezúčastneného autora, ale žiarlivcovo oko [...] hľadí tu, ak tak smieme 

povedať, sama ľudská vášeň“ (Felix, 1970, s. 270).  

Formulácia „hľadí tu sama ľudská vášeň“ nás môže odkázať na tézy, ktoré predniesol 

Petr Pujman. Ten síce hovorí o reflektorovi ako o manželovi (pre túto chvíľu mu to 

odpustíme), no neskôr, zjavne inšpirovaný Sarrautovej Tropizmami, reinterpretuje Robbe-

Grilletov postup ako vylúčenie subjektu v prospech zdôraznenia psychologického javu: 

„Nositel žárlivosti je tedy vyloučen a zkoumaný jev je tak oddělen, vyčleněn, vypreparován 

a umístěn na sklíčko mikroskopu. Vzniká tak ostré napětí mezi subjektivním nazíráním 

skutečnosti (manžel) a zobjektivizovaným psychickým jevem, předloženým čtenáři jako 

odosobněný předmět.“ (Pujman, 1965, s. 105). 

Rovnako postavy Francka a ženy A... podliehajú entropii napriek tomu, že sú 

predmetom vizuálnej registrácie. Ani tieto postavy nie sú bližšie charakterizované. Opis síce 

konštituoval obraz osôb, no čitateľ už rozumie, že opis realizovaný na základe výberu je 

skreslený a že nemusí sa zhodovať s predpokladanou komplexivitou pozorovaných postáv. 

Opis tu vo vzťahu k priblíženiu týchto postáv vlastne nedosiahol nič „objektívne“. Postava 

A... je nepreniknuteľná, vzdialená, depersonalizovaná a voči pohľadu (reflektora i čitateľa) 

                                                           
33 Modelový prístup k nepoznateľným postavám predviedol Robbe-Grillet vo svojej reflexii Beckettovho 

Godota. Všíma si a zároveň ironicky komentuje, ako sa jednotlivé interpretačné prístupy snažia postavu Godota 

vysvetliť tým, že jej vnútia rozmer, ktorý je textovej realite (prítomnosti) tejto postavy ľahostajný: „Znamená to 

snad, že se tu nikdo nemůže mýlit? Samozřejmě, že může. Mýlíme se tu dokonce na každém kroku, právě tak jako 

se nevyznáme ve vlastní bídě. Nechybí výklady, našeptávají nám je zprava a zleva, jeden marnější než druhý. 

Godot, to je bůh [...]. Godot, to je smrt [...]. Godot, to je ticho [...]. Godot, to je ono nepřístupné já [...]. Ale 

tyto obrazy, i ty nejsměšnější, které se jakž takž pokoušejí nějak omezit rozsah škod, nevymýtí v žádné mysli samu 

realitu tohoto dramatu, onu část, která je zároveň nejhlubší a nejpovrchnější, o níž nelze říci nic jiného než: 

Godot, to je ta osoba, na kterou čekají u silnice dva tuláci a která pořád nepřichází.“ (Robbe-Grillet, s. 81). 

Vidíme tu teda, že Robbe-Grillet je ochotný pomenovať Godota len rozmerom jeho textovej prítomnosti 

a odmieta projektovať ďalšie (nadbytočné) významy, odkazy, konštrukty. Godot by bol voči týmto komentárom 

aj tak ľahostajný, na jeho (ne)prítomnosti by sa nič nezmenilo.     
34 Túto diferenciu považujeme za prejav Felixovho mimoriadneho porozumenia Robbe-Grilletovej poetiky. 
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indiferentná. Nepoznáme jej vzťah k reflektorovi, nedokážeme určiť presnejšie kontúry jej 

výzoru ani jej vzťahu k Franckovi, nemáme informáciu o jej minulosti, rodinnom zázemí, 

charaktere atď. Ako sme to už konštatovali, opis ani tu nesmeruje k podaniu správy 

o predmete, ale je prostriedkom zvýraznenia vzdialenosti medzi pozorujúcim a pozorovaným. 

Opäť sa nám teda vracia téza, podľa ktorej človek hľadí na svet a svet mu pohľad nevracia – 

príznakové totiž je, že reflektor ani raz nezaznamená ženin vracajúci sa pohľad, ona sa na 

neho nikdy nepozrie. Tým je dovŕšená konštitúcia cudzosti medzi pozorujúcim 

a pozorovaným. 

V závere tejto časti konštatujme, že Robbe-Grillet nemohol vylúčiť absolútne všetky 

identifikačné prvky situujúce postavy románu. Napríklad z rozľahlosti plantáže i domu, 

z explicitne pomenovanej sociálnej a spoločenskej diferenciácie (pani – sluha), z obľúbeného 

čítania, počtu áut a podobne možno ponúknuť ich (veľmi) fragmentárne priblíženie. 

 

2.2.6 Realizácia kategórie času v novom románe 

 

Aj kategória času je v novorománovom projekte priblížená na pozadí realizácií, ktoré 

používa tradičná forma románu. Podľa Robbe-Grilleta má čas v balzacovskom románe 

poprednú úlohu – dotvára človeka, je sprievodcom jeho osudu, plynutie času uskutočňuje 

kontinuitu procesu premeny. Čas v danom románovom modeli organizoval vývoj udalostí 

i vášní, ich zrod, rast, vyvrcholenie, zostup i pád (porovnaj Robbe-Grillet, 1963, s. 109). 

Napriek tomu, že Robbe-Grilletove explikácie funkcie času v Balzacovom diele sú v podstate 

plytké35, postačujú mu, aby diferentne formuloval časovú „štruktúru“ nového románu – čas tu 

neplynie, nič nedotvára, okamih popiera kontinuitu. Udalosti v tomto zmysle nemajú 

poriadok, neplynú „za sebou“, často sa opakujú, zdvojujú, predbiehajú sa, rekonštrukcia 

chronológie udalostí tak má podľa vlastných slov autora programovo vyústiť do série 

rozporov (Žiarlivosť). Ak v Balzacovom diele kategória času participovala na určení postavy, 

je zrejmé, že „rozbitie času“ v novom románe bude sprevádzať a posilňovať práve stratégiu 

vedúcu k zdôrazňovaniu neurčitosti postáv. Neprítomnosť objektívnej chronológie totiž 

druhotne nedovoľuje vytvoriť obraz konkrétnej postavy (Pechar, 1968, s. 19); postava nemá 

osud, minulosť a budúcnosť, je figúrou bez časovej hĺbky, časových determinantov a určení. 

Jej existencia je časovo určená len a jedine trvaním filmu či vetami knihy: „Po slovu „konec“ 

se už neděje doslova nic.“ (Robbe-Grillet, 1963, s. 108). 

                                                           
35 Širšie a hlbšie porozumenie použitia a funkcie času v Balzacovom románe pozri napríklad Zatloukal, 1966, s. 

55 – 61.    
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2.3 Teoretické a umelecké iniciatívy Michela Butora 

 

Nasledujúcu podkapitolu budeme realizovať ako rekognoskáciu sekundárnej literatúry, 

sprístupňujúcej základné teoretické a umelecké iniciatívy francúzskeho spisovateľa a teoretika 

nového románu Michela Butora. Jednotlivé charakteristiky sú abstrahovaním 

a parafrázovaním poznatkov z prác Jiřího Pechara (1968; 1999), Jana O. Fischera (1979b) 

a Jiřího Šrámeka (2012).   

Michel Butor je ďalším spisovateľom z okruhu predstaviteľov nového románu, ktorý 

kombinuje svoje umelecké práce (poéziu i prózu) s teoretickým prieskumom povahy románu 

a širšie literárnej tvorby. Jeho teoretické názory zhrnul napríklad Jiří Pechar (1968, s. 95 – 98; 

tiež 1999, 476 – 478). Východiskom Butorových teorém je chápanie románu ako akéhosi 

laboratória reči, v ktorom možno skúmať nástroje komunikácie, poznania a sebapoznania. Pre 

Butora je každé rozprávanie schematizovaním, a teda skreslením, pretože nevyhnutne podává 

len určitý výber faktov. Pechar tu cituje Butorov príklad: „Jestliže chceme vysvětlit Petrovi, 

kdo je Pavel, vyprávíme mu jeho historii: vybíráme ze svých vzpomínek, z toho, co víme, 

určitý počet materiálů, které sestavíme, aby vytvořily „postavu“, a víme dobře, že většinou 

ztroskotáme v menší nebo větší míře, že portrét, který jsme načrtli, je v jistých směrech 

nepřesný, že existují nejrůznější aspekty této skutečnosti, které dobře známe a které se 

neshodují s obrazem, jejž jsme podali.“ (Butor, cit. podľa Pechar, 1999, s. 476; tiež Pechar, 

1968, s. 95 – 96). Čítanie románu nám má odkryť iluzórnosť predovšetkým takých pojmov, 

ako je osobnosť. Výsledkom čítania je potom uvedomenie, že „naše každodenní existence je 

špatný fejeton, kterým jsme se nechali ošálit“ (Butor, cit. podľa Pechar, 1968, s. 96). Podľa 

Butora román ukazuje, že osoby, za ktoré sme považovali seba i druhých, boli len 

konštruované fikcie, ľubovoľnejšie než samotné románové postavy. Indivíduum sa ukáže len 

ako priesečník silového poľa, pričom tieto sily (prírodné i spoločenské) poznáme len 

prostredníctvom indivíduí, ktoré utvárajú. Preto je potrebné vykonávať sondáže, statické 

prieskumy, vyberať vzorky, aby sa nám objavilo rozloženie zón, pólov a napätí. 

Román podľa Butora (ako o tom referuje J. Pechar) zachytáva realitu bez výberu. 

Niektoré romány sa tak stávajú opornými bodmi určujúcimi formy, v ktorých vstupuje realita 

do ľudského vedomia. To však znamená, že románopisec musí pracovať na forme 

rozprávania, pretože práve touto formou sa v diele odráža tušená štruktúra reality (porovnaj 

Pechar, 1968, s. 97).  
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Poetika Michela Butora má dynamický charakter. V mladosti prejavoval náklonnosť 

k surrealizmu, z čoho vzišli prvé surrealisticky ladené básne. Jeho prvý román Milánska 

ulička (Passage de Milan, 1954) bol pôvodne nazvaný „Skladisko“ (Butor, 1997, s. 45). Ako 

tvrdí ďalej J. Pechar, román je síce komponovaný ako sled rýchlo sa striedajúcich 

kaleidoskopických záberov, nakoniec však vyústi do rafinovanej zápletky, ktorá dokladuje 

dejové napätie. Nájomný dom, ktorý pripomína miesto, kam sa dočasne odkladajú predmety 

alebo ľudia, predstavuje priestorový výsek, pričom dômyselná kompozícia má zachytiť 

zložitosť vzťahov medzi jednotlivými nájomníkmi na pozadí tragickej smrti dvadsaťročného 

dievčaťa. Vonkajšia zložitosť má paralelu vo vnútornej zložitosti ľudskej psychiky – Butor 

v jednotlivých záberoch sleduje postavy nielen v ich príbytkoch, ale tiež v ich 

komplikovaných snových svetoch. Butorov druhý román Rozvrh hodín (Emploi du temps, 

1956; preložené aj ako Bludisko času) využíva, podobne ako Robbe-Grilletov román Gumy, 

detektívny žáner s mytologickým tematickým pozadím – avšak v inverznom spracovaní. 

Prvok dejového napätia tu vytvára rozprávačovo podozrenie týkajúce sa domnelého pokusu 

o vraždu. Toto podozrenie sa však rozplýva a ukazuje sa, že celá udalosť bola len 

subjektívnou projekciou rozprávača. Román je vystavaný na monotónnom opakovaní opisu 

všedných Revelových úkonov a vnemov, v pozadí ktorých rezonujú mytologické analógie 

spájajúce Revela s Théseom. Butorov najznámejší a najoceňovanejší román Premena (La 

Modification, 1957) je realizovaný v príznakovej druhej naratívnej osobe, tzn. postava je 

oslovovaná rozprávačom, pričom to, čo postava cíti a prežíva, je týmto rozprávačom aj 

formulované. Butor v tomto postupe vidí aj istý didaktický efekt, rozprávač vlastne nechce 

dopriať postave zabudnutie, nepozornosť či únik. Touto postavou je Léon Delmond, riaditeľ 

parížskej filiálky jednej talianskej firmy, ktorý cestuje vlakom z Paríža do Ríma, kde má aj 

milenku Cecíliu. Jeho milostný pomer prerástol v životný vzťah a do Ríma cestuje preto, aby 

Cecílii oznámil, že sa rozhodol opustiť manželku Henriettu a deti a žiť s ňou v Paríži. Avšak 

v priebehu cesty sa toto rozhodnutie začína rúcať. Rozprávač zachytáva akúsi psychickú 

nevoľnosť, neskôr si pripomenie záblesk odcudzenia medzi milencami, ktoré vyústi do 

obrazu, že v Paríži by ich vzťah mohol upadnúť do rovnakých koľají, na akých sa ocitol so 

svojou manželkou: „Během jízdy Delmontovy city k Henriette rostou tou měrou, jakou se 

vzdaluje od Paříže, zatímco jeho náklonnost k římské milence stejnou měrou ochabuje 

v závislosti na tom, čím blíže je Římu. Důvodem Delmontovy proměny je neschopnost zbavit 

se navyklého stereotypu, ale také poznání, že k osobitému kouzlu Cécile nerozlučně patří 

kulisa antického Říma a že v Paříži by z Cécile byla zcela jiná, obyčejná žena.“ (Šrámek, 

2012, s. 813). Rozjímanie cestujúceho však nemá logickú a jasnú štruktúru, textová realizácia 
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narúša chronológiu, priestorové vzťahy, uplatňuje sa fragmentárnosť, malátnosť, snovosť 

a asociatívnosť polospánku a podobne. Keď nakoniec vlak prichádza do Ríma, cestujíci je 

definitívne rozhodnutý upustiť od svojho plánu. Vzťah k dvom ženám nachádza paralelu vo 

vzťahu k dvom mestám, pričom práve v spojení s Rímom sa aj v tomto Butorom románe 

aktivuje mytologický podklad. Ukazuje sa, že pre Butora je motív mesta mimoriadne dôležitý. 

Pechar preto formuluje tézu, podľa ktorej sa mestá v Butorovej poetike stávajú zároveň 

stelesnením určitého stavu vedomia a symbolizujú určité mýty. Z toho pohľadu je príznakový 

aj Butorov ďalší text Genius loci (Le Dénie du lieu, 1958) (porovnaj Pechar, 1968, s. 98 – 

115). 

Ako o tom informuje J. O. Fischer, pre Butora je kritériom umeleckej hĺbky formálny 

experiment (často ovplyvnený dielom Jamesa Joycea a Johna Dos Passosa). Rovnako ako 

Robbe-Grillet odmieta angažovanosť v literatúre, v jeho dielach sú postavy zbavované 

spoločenských vzťahov, svet/skutočnosť sa rozpadáva a je nepoznateľná. Oproti Robbe-

Grilletovi však Butor pripúšťa psychologické, morálne, sociologické či iné interpretácie, 

pričom nevylučuje tiež premyslený zámer diela a „význam“ (porovnaj Fischer, 1979b, s. 435 

– 437). 

Na začiatku šesťdesiatych rokov Michel Butor skoncuje s novým románom 

a prechádza k novej forme rukopisu, ktorý ho podľa Šrámka posúva k estetike postmoderny 

(Šrámek, 2012, s. 814).  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


