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3. Nový realizmus nového románu 

(v perspektíve Alaina Robbe-Grilleta) 

 

V jednotlivých bodoch druhej kapitoly sme identifikovali základné znaky teoretických 

a umeleckých iniciatív najvýraznejších predstaviteľov francúzskeho nového románu. Ukázali 

sme, že charakteristika a realizácia jednotlivých stavebných prostriedkov novorománových 

diel má reprezentovať vývinový pohyb románového žánru. V tomto kontexte bol 

konfrontovaný predovšetkým románový model Honorého de Balzaca a jeho variácie v podobe 

balzacovského typu románu. Ostáva teda položiť otázku (a kladie ju už Jozef Felix [1970, s. 

264]) – ak je novorománový projekt kritickou reakciou proti balzacovskej koncepcii románu, 

znamená to, že je antirealistický? 

Programové vyhlásenia Alaina Robbe-Grilleta naznačujú, že nový román chce byť 

realizmom, v eseji Od realizmu k realite dokonca hovorí o „novom realizme bez verizmu“. 

Vo vyššie uvedených explikáciách sme konštatovali, že nový román hľadá spôsob, ako 

vyjadriť bezprostrednú realitu zbavenú významových prídavkov, že mu ide o nezakrytú 

prítomnosť objektov bez dodatočných interpretačných rámcovaní, že sa pokúša zachytiť 

reálny výraz sveta. Už J. Felix (1970, s. 265) si všimol, že takto formulované ciele sú blízke 

Balzacovmu estetickému programu. Balzac sa tiež zaujímal o realitu, svoj román chápal ako 

nástroj skúmania skutočnosti, snažil sa o objektívny a pravdivý obraz sveta. Tieto ciele sú 

však blízke aj ďalším autorom. Podľa Robbe-Grilleta (1963, s. 110) sa vlastne všetci 

spisovatelia považujú za realistov, nikto sa nevyhlasuje za fantastu či podvodníka. Zároveň si 

všíma, že mladší smer/škola/tendencia najčastejšie prekonáva starší model práve v mene 

starostlivosti o realitu a realizmus (v najširšom zmysle slova); a to sa deje naprieč celými 

novodobými dejinami literatúry: „Bylo to heslo romantiků proti klasicistům, později 

naturalistů proti romantikům; i sami surrealisté se dušovali, že i oni se výhradně zabývají 

reálným světem [...]. A i zde musíme dojít k závěru, že všichni mají pravdu. Jestliže se 

nezhodují, pak jedině proto, že každý má o realitě jinou představu. Klasicisté si mysleli, že je 

klasická, romantikové, že je romantická, surrealisté, že je surrealistická, Claudel, že je 

povahy božské, Camus, že je absurdní, angažovaní, že je ekonomická. [...] Každý mluví 

o světe tak, jak jej vidí, ale nikdo jej nevidí stejným způsobem“ (tamže, s. 110).  
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Z povedaného vyplýva: pojem „realizmus“ Robbe-Grillet chápe transhistoricky36, 

pričom to, čo Balzaca a novorománový projekt nezlučiteľne oddeľuje, je koncept reality ako 

takej. Nestabilná povaha reality37 mení povahu realizmu, preto sa Robbe-Grillet môže 

vyhlasovať za realistu rovnako ako Balzac, a pritom sa od Balzaca zásadne dištancovať. 

Spôsoby, ktorými sa Robbe-Grillet dištancuje od tradície, sme si pomenovali v jednotlivých 

podkapitolách druhej kapitoly. Z nich najexponovanejší – deskripcia – si na tomto mieste 

vyžaduje jedno krátke doplnenie. Deskriptívne postupy nového románu totiž nesú jeden 

špecifický príznak, ktorý Jozef Felix považuje za ohrozenie proklamovaného 

novorománového realizmu.  

V eseji Od realizmu k realite, v Robbe-Grilletovej reintepretácii diel Franza Kafku, 

zaznie nenápadné tvrdenie, ktoré má dôležité dôsledky. Robbe-Grillet povie: „Halucinační 

účinek [predmetov, gest, slov – dopl. M. F.] pochází z jejich mimořádné jasnosti [...]. 

Nakonec nic není fantastičtějšího než přesnost“ (1963, s. 116). Ako tomu máme rozumieť?  

Deskripcia predmetov je v Robbe-Grilletovej poetike mimoriadne precízna, opis 

jednotlivých prvkov predmetnej oblasti je minuciózny; a to do takej miery, že Jozef Felix 

hovorí o mikrorealizme nového románu, ktorého pracovným nástrojom akoby sa stala „lupa“. 

A práve touto cestou sa do novorománového textu dostáva irealita. Totiž ak okamih popiera 

kontinuitu, veci sú v opise viazané v „bode“, bez vzťahu ku kontextu. Maximálne priblíženie 

takto izolovaného predmetu spôsobuje, že získavajú potenciál pôsobiť preludne, fantasticky, 

z čoho sa v niektorých momentoch ťaží poetický účinok (napr. opis založený na zúžení záberu 

v diele Momentky akoby text žánrovo transformoval na báseň v próze – porovnaj Pechar, s. 45 

– 46). Mikroskopické priblíženie javu ho ukáže v obludnej podobe, ktorá vedie k náhľadu 

opisovaného javu ako ireálneho či záhadného. Využime Felixovu mimoriadne presnú reflexiu 

daného problému: „Detail pod lupou sa nielen zväčšuje, nadobúda iné dimenzie, ale keď ho 

autor zámerne opakuje, keď sa detail v románe vracia s úpornosťou fixnej predstavy [...], 

napokon môže získať fantastický, až ireálny aspekt [...]. Znamená to doslovne vpád ireality do 

nového románu (...), obraz sveta nadobúda výzor absurdnosti, mátožnosti – tým pôsobivejšej, 

že je videná okom presného pozorovateľa detailov. Veci tu často vlastnou silou, no najmä 

silou umenia týchto autorov – i keď azda neraz proti ich vôli – prerastajú do alegorických 

                                                           
36 Z literárnoteoretického stanoviska je transhistorické chápanie realizmu problematické. K tomu pozri viac 

Horváth, 2011. 
37 „Svět sám se mění. Jednak už není objektivně týž, a to v mnoha bodech, jako byl kupříkladu svět před sto lety; 

materiální život, intelektuální život, politický život se značně změnili, stejně tak fyzický vzhled našich měst, domů, 

vesnic, silnic atd. A také naše znalosti toho, co je v nás a co nás obklopuje (znalosti vědecké, ať už máme na 

mysli vědy o hmotě nebo vědy o člověku), prodělaly obdobně mimořádné převraty. Z těch i onech příčin se 

změnily od hlavy k patě i naše subjektívní vztahy se světem.“ (Robbe-Grillet, 1963, s. 111). 
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a symbolických rovín, alebo aspoň nadobúdajú auru tajomnosti a záhadnosti, ktorá nás 

napĺňa úzkosťou. A. Robbe-Grillet a s ním viacerí z našich autorov zámerne chceli 

definovať svet, demystifikovať ho, no v tomto ohľade možno hovoriť skôr o zatemňovaní 

vecí a zdôrazňovaní ich záhadnosti. Pod lupou ich mikrorealizmu veci pri zachovaní 

najpresnejších reálnych obrysov stávajú sa často ireálnymi a nie je náhodné, že pri mnohých 

nových románoch viacerí kritici svorne konštatujú ich irréalité angoissante38.“ (Felix, 1970, 

s. 278 – 279).  

Realizmus nového románu sa zdôrazňovaním cudzoty, indiferentnosti 

a nevýznamnosti predmetnej oblasti prostredníctvom minucióznej deskripcie paradoxne (a 

čiastočne aj nechtiac) dostáva do pozície tvorby sugestívnych, poetických či „mytologických“ 

štruktúr. V tejto súvislosti je nutné podotknúť, že niektoré tieto štruktúry sú tvarované s 

cieľom ironizácie a parodizácie mytológie a „hĺbky vecí“. Niektoré však vyplývajú 

z textových tvarov „samočinne“ napriek autorskej kontrole. Proti Robbe-Grilletovým 

odporúčaniam čítať diela nového románu bez hľadania skrytých, alegorických významov 

stoja kritici, ktorí v jednotlivých dielach odhaľujú „netušené zadné plány“, „závratné hlbiny“, 

„symbolizmus vecí“ a podobne (porovnaj Felix, 1970, s. 273). Robbe-Grillet sa teda mohol 

teoreticky snažiť odmietnuť význam vecí sveta, nemohol však odmietnuť, zviazať či 

redukovať sémantickú energiu umeleckého textu. Veľmi zaujímavo celú situáciu pomenoval 

Bernard Pingaud, podľa ktorého v Robbe-Grilletovom románe, „z něhož všechny významy 

jsou rigorozně vypuzeny, nabývá všechno významu, román významů zbavený je posléze 

zaplaven smyslem.“ (Pingaud, cit. podľa Pechar, 1968, s. 56). 

Nový realizmus nového románu (ako ho pomenoval Robbe-Grillet) možno oproti 

klasickému realizmu balzacovského typu autentifikovať niekoľkými ďalšími príznakmi. 

Jedným z najčastejšie diskutovaných aspektov vo vzťahu ku klasickému realistickému dielu je 

kategória (realistickej) reprezentácie – teda potenciál zobraziť skutočnosť. Tomáš Horváth, 

uvažujúc o realistickej reprezentácii z perspektívy (post)štrukturalizmu, upozorňuje, že 

„realistický text sa snaží čo najviac zakryť, zamaskovať svoje štruktúrovanie, svoj charakter 

,zhotovenia ՙ , aby sa zdanlivo priamo ,napájal ՙ  na reprezentovanú skutočnosť (priamym 

referenčným vzťahom – denotačne bez sprostredkovania rádom označovaného), a zároveň 

[...] o tomto svojom ,zobrazovaní skutočnosti ՙ  musí presvedčiť svojho čitateľa (a to práve 

pomocou svojho štruktúrovania, zdanlivo neviditeľného)“ (Horváth, 2011, s. 27). V tejto 

súvislosti je podľa Milana Kendru pre klasický realistický text príznačné, že v jeho 

                                                           
38 irréalité angoissante – skľučujúca neskutočnosť.  
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semiotickom systéme „prebieha tvarovanie témy a tvarovanie jazyka podľa osobitých 

parametrov – literárno-technický a gnozeologický aspekt štýlovej výstavby týchto diel, 

samotná estetická aktualizácia (jej dominantná organizujúca pôsobnosť) sa v nich necháva 

prekryť obmedzeniami kladenými logickým a kauzálnym modelom skutočnosti. Proces 

estetickej transformácie (príznakovosť estetickej funkcie) sa tu realizuje v podmienkach 

a rámcoch, ktoré by nemali byť prekročené, ak má zostať zachovaná referenčná ilúzia – 

svedčí to o veľmi úzkom systémovom zväzku estetického a referenčného zamerania prvkov 

v štruktúre týchto diel.“ (Kendra, 2017, s. 9 – 10). Ukazuje sa teda, že realistický text ako 

diskurz o realite, ako rečový akt chce na čitateľa pôsobiť ako priame, nesprostredkované, 

bezprostredné zobrazovanie reálneho, mimoliterárneho sveta, ako odraz reality (porovnaj 

Pavis, In: Horváth, 2011, s. 29). Hovoríme tu vlastne o aktivovaní realistickej ilúzie (termín 

Borisa Tomaševského), ktorú realistické texty produkujú „textovou gramatikou“, t. j. 

špecifickými textotvornými postupmi a rétorickými stratégiami. V nadväznosti na početné 

výskumy (R. Jakobsona, P. Hamona, R. Barthesa a ďalších) ich zhrnul Tomáš Horváth (2011, 

s. 29 – 42), výberovo uveďme jeho formulácie: a) realistický text sa snaží o bezprekážkový 

prenos informácie, teda o čitateľnosť, informačnú jasnosť, nasýtenosť a koherentnosť. Nesmie 

klásť odpor porozumeniu významu; b) redundancia a ustálenosť syntaxe – dojem skutočnosti 

vyviera odtiaľ, že čitateľ rozpozná známu lexiku; c) špecifické tematické hľadisko: 

odvolávanie sa na rodinnú históriu, psychologická motivácia postáv, historické mená 

a toponymá, ktoré majú v encyklopédii čitateľa status referenčných mien, odkazy na špeciálne 

vedy, funkcia incipitov. Vylúčené sú voči „realite“ subverzívne tematické štruktúry, napríklad 

nadprirodzené či nepravdepodobné udalosti; d) prevaha metonymického princípu; e) 

predstieranie viery v existenciu denotátu, ktorý realistickému diskurzu zdanlivo predchádza 

a ktorý musí tento diskurz zaznamenať, skopírovať; f) snaha ukryť pozíciu, z ktorej sa 

rozpráva, v čom je realistický diskurz snažiaci sa o účinok realistickej ilúzie solidárny 

s diskurzom histórie – neosobnosť a nemotivovanosť takejto naratívnej pozície túto pozíciu 

autentifikuje a vyvoláva ilúziu pravdivosti; g) prienik literárnych a neliterárnych žánrov, resp. 

tvorba pastišov neliterárnych žánrov, ktoré sú intendované na svet – efekt reality je 

dosahovaný tým, že realistický text od nich preberá ich referenčnú intenciu. S tým tiež súvisí 

imitácia neliterárnych štýlov, napríklad administratívneho, vedeckého či tvarovanie 

„mimetického jazyka“, ktorý je akoby priehľadný a priepustný, tzn. nestojí medzi čitateľom 

a vecami, o ktorých hovorí, a v tomto zmysle mimetickú vrstvu čitateľ nevníma ako vrstvu 

jazykovú, ale ako svet.  
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Naproti tomu Robbe-Grillet odmieta kategóriu reprezentácie. Jeho postupy neustále 

funkčne deklarujú zhotovenosť textu39 a jeho fikčný charakter. Sám Robbe-Grillet to 

proklamuje tézou „nepřepisuji, konstruuji“ (1963, s. 114). Novorománové dielo deklaráciou 

svojej zhotovenosti nepripustí aktualizáciu realistickej ilúzie, čím zamedzuje čitateľovi 

prístup ku skutočnosti. Pred textom ani za textom nestojí nič, text „nehodlá informovat“, nie 

je správou, nie je zobrazovaním reality, naopak, je „invencí světa a člověka, je stálou invencí 

a ustavičným uváděním v pochybnost“ (tamže, s. 113), teda dáva najavo, že je jedine 

konštitúciou textovej reality, ktorej zákony určuje forma textu40. Ako to naznačí P. Pujman, 

príbeh je skutočný len v knihe samej, autor tak vytvára novú skutočnosť v úzkej spolupráci 

s čitateľovou obrazotvornosťou (Pujman, 1965, s. 103 – 104). Tým je zdôraznená realita 

a pravda textu, nie skutočnosti. Dôsledkom je, že novorománové dielo, zamedzujúce prístup 

ku skutočnosti, účinne vyvoláva na strane čitateľa vedomie noetickej paradigmy odcudzenosti 

a nepoznateľnosti sveta. Robbe-Grillet to demonštruje príkladom: „Přihodilo se mi, jako 

ostatně každému, že jsem se stal na okamžik obětí realistické iluze. Například v době, kdy 

jsem psal Voajéra a kdy jsem se horlivě snažil popsat přesně let racků a pohyb vln, se mi 

naskytla příležitost podniknout krátkou cestu na bretaňské pobřeží. Na cestě jsem si říkal: 

tohle bude dobré, mohu pozorovat věci, jak jsou doopravdy, mohu si osvěžit pamět... Sotva se 

však objevil první z mořských ptáků, pochopil jsem svůj omyl. Rackové, které jsem nyní viděl, 

souviseli jen matně s racky, které jsem právě ve své knize popisoval, a co víc, bylo mi to úplně 

jedno. Jediní rackové, na nichž mi záležalo, byli ti, co jsem měl zrovna teď v hlavě! 

Pravděpodobně i oni pocházeli tak či onak z vnějšího světa, změnili se však a zároveň se stali 

skutečnějšími, protože byli nyní imaginární.“ (Robbe-Grillet, 1963, s. 113). Text teda 

nereprezentuje predmet skutočnosti (v tomto prípade skutočnú čajku), ale predmet konštruuje 

podľa vlastných pravidiel imaginácie. Na chvíľu by sa nám mohlo zdať, že sa nám tu vracia 

Maupassantov postulát o textovom precizovaní reality u realistov, podľa ktorého „realista – 

jestliže je umělcem – bude se snažit ne snad ukázat všední fotografii života, ale dát nám o ní 

úplnější, úchvatnější představu, představu přesvědčivější než skutečnost sama“ (Maupassant, 

1950, s. 93). Robbe-Grilletova stratégia je však namierená presne opačným smerom – textové 

konštruovanie a zvýraznenie predmetu jeho predpokladaný skutočnostný náprotivok odsúva 

a zneviditeľňuje. Čitateľ, prijímajúc tvar textový, stráca tvar látkový, čo korešponduje 

                                                           
39 Dosahuje to viacerými postupmi: popretím „prirodzenej“ chronológie a plynutia času, konštruovaním 

dôsledku udalostí ako príčiny tohto dôsledku (milovaný muž zomrie, žena po jeho smrti zo zúfalstva blúdi 

svetom, dostáva sa do nevestinca, kde sa prvýkrát spoznáva s mužom, ktorý zomrie), pretrhnutím kauzality, 

entropiou, delirickými opismi a podobne. 
40 Robbe-Grillet povie: „ve formě sídlí smysl“ (1963, s. 33). 
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s novorománovou noetikou: realita/skutočnosť je nepoznateľná a jediné, čo tu má charakter 

„skutočného“, je realita, ktorú vytvára román. 

A práve v tomto zmysle nemožno vo vzťahu k novému realizmu nového románu 

hovoriť o verizme – tvorba si už neformuluje nárok byť, resp. pôsobiť ako pravdivý 

obraz/odraz skutočnosti, naopak, je jej spochybňovaním, rozpúšťaním a desémantizáciou. 

Deklaráciou štruktúry textovej skutočnosti, ktorá sa (v odkaze na Kendrovo konštatovanie) 

nenecháva prekryť obmedzeniami kladenými logickým a kauzálnym modelom skutočnosti, 

nastoľuje dielo paradigmu odcudzenia vo vzťahu k mimoliterárnej skutočnosti: „struktura 

románu vyslovuje neistotu, tedy nepoznatelnost světa [...], forma [románu – dopl. M. F.] 

zachycuje toto poznání a předává je zneklidněnému čtenáři, vyburcovanému z pokojného 

automatizmu a pocitu bezpečí“ (Pujman, 1963, s. 123 a 125).  

Iným diferenciačným prvkom medzi klasickým realistickým textom a realizmom 

nového románu je miera zapájania detailov. Opäť odkážme na štúdiu, v ktorej Tomáš 

Horváth prednáša Hamonov postreh o účinku hypertrofie opisu. Uvádza, že pre realistický 

diskurz je dôležitý detailný opis, avšak rovnako dôležité je dodržať mieru zapájania detailov 

do motivickej štruktúry. Nedodržanie miery (hypertrofia opisu) totiž prekáža dosahovaniu 

mimetického efektu, pretože čitateľ nedokáže uchopiť celkový význam opisu a integrovať ho 

do štruktúry celku textu (porovnaj Horváth, 2011, s. 32). Zdá sa, že práve toto je cieľom 

nového románu, ktorý systematicky využíva hypertorfiu opisu v prospech neutralizácie 

mimetického efektu. Mikroskopický novorománový opis predmet rozkladá, čím ho 

v dôsledku deformuje, a teda spochybňuje jeho parametre. Tým dochádza k spochybňovaniu 

poznateľnosti sveta.   

Povedané súvisí aj s ďalším diferenciačným prvkom. Pokiaľ klasický realizmus 

prejavuje snahu o panoramatické zobrazenie skutočnosti, nový román je sústredený na výsek, 

časť, prvok, čím demonštruje svoj skepticizmus voči možnostiam zachytenia a poznania sveta 

ako celku. Vytýčením len niekoľkých bodov pohľadu vzniká efekt neprítomnosti, resp. 

neprehľadnosti predpokladaného obklopujúceho zvyšku. 

     

 

 

 

 

 


