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4. Vzťah nového románu k dielam predstaviteľov existencializmu 

 

V úvodných pasážach tejto vysokoškolskej učebnice sme čiastočne situovali pozíciu 

nového románu v rámci vývinu literatúry tým, že sme reflektovali „cestu od Balzaca 

k novému románu“. Po predstavení základných teoretických a umeleckých iniciatív jeho 

hlavných predstaviteľov je načase bližšie uviesť novorománový projekt do kultúrnych 

kontextov jeho vlastnej bezprostrednej minulosti a prítomnosti. Už sme naznačili, že nový 

román reflektuje umelecké aktivity viacerých autorov veľkých literárnych diel: okrem H. de 

Balzaca sú to napríklad G. Flaubert, F. Kafka, M. Proust, J. Joyce, A. Gide, S. Beckett, W. 

Faulkner a ďalší. Špeciálne postavenie v tejto línii pritom zastávajú autori, ktorí sú literárnou 

vedou organizovaní pod označením francúzskeho existencializmu: Jean-Paul Sartre a Albert 

Camus. K obdivu k Sartrovi i neskoršej potrebe odstupu od jeho diel sa vyjadril napríklad 

Michel Butor, keď spomínal na vojnové a povojnové roky:  

 

„Obraz, ktorý nám vykresľovali rodičia, profesori a, pravdaže, aj noviny a literatúra, 

nezodpovedal tomu, čo sme mali pred očami. Mali sme pocit, že nás klamú. [...] Najväčšmi 

sme čakali na spisovateľov, ktorí by boli schopní povedať nám pravdu, ukázať nám svet taký 

čierny či sivý, ako sa nám javí; ak by nám ho aj ukázali černejší alebo sivší, nebol by už aspoň 

ružový. Všetci, rodičia, profesori, politici nám lakovali svet na ružovo: nedalo sa to zniesť. 

[...] Sartre bol pre nás spisovateľom najosvietenejším; prinajmenšom nám nepreťahoval 

popod nos medové motúzy a neukazoval skutočnosť ružovejšiu, než bola [...]. Keď dnes čítáme 

Sartra, nemôžeme nezbadať, že aj on bol obeťou kadejakých ilúzií. Sartrove texty boli 

prinajmenšom smutné, čo nás napodiv uspokojovalo. Mali sme pocit, že im môžeme veriť. 

Pred vojnou napísal Hnus, a hnus sa na nás valil zo všetkých strán. Bol isme posadnutí 

hnusom. Před vojnou napísal Múr, a my sme neprestajne narážali do kadejakých múrov, sice 

zrúcaných, no aj tak nám bránili ísť dopředu, najmä ak sa zrútili rovno do ulíc [...]. Sartre bol 

pre nás základným vzorom. Možno povedať, že ako profesor sa stal profesorom všetkej 

francúzskej mládeže. Bezvýhradne sme mu dôverovali. Potom nás zatiahol do takých 

dobrodružstiev, že sme mu už nemohli dôverovať tak ako predtým [...]. Páčil sa nám, lebo bol 

filozof. Urobil z nás filozofov. Potrebovali sme ľudí, ktorí nás podnietia myslieť. A tak som sa 

stal študentom filozofie, nie však preto, aby som vstúpil do sartrovskej školy, skôr preto, aby 

som dosiahol od Sartra odstup [...].“ (Butor, 1997, s. 11 – 14).  
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Z vývinového hľadiska Sartrova a Camusova tvorba novému románu bezprostredne 

predchádza a od 50. rokov 20. storočia sú jednotlivé koncepcie paralelné. 

Vzťah nového románu k jednotlivým autorským koncepciám (či už Sartra, alebo 

Camusa) má premenlivý charakter, vyvíja sa od inšpirácie až po kritiku (tá sa týka najmä 

tragizovania v Nevoľnosti a už spomínanej angažovanosti alebo predstieranej 

depsychologizácii v Cudzincovi). Nový román sa teda vyvíja (aj) v nadväznosti na 

existencializmus, zároveň však tiež ako jeho popretie. 

V novorománovom projekte možno zaznamenať najmä viaceré rezíduá Sartrovho 

filozofického i umeleckého programu. Napríklad v novorománovom odmietnutí vševediaceho 

rozprávača sa čiastočne zrkadlí Sartrova argumentácia, ktorú ponúkol v článku Čo je to 

literatúra (pozri najmä Sartre, 1984, s. 89). Iným príkladom môže byť Sartrovo určenie 

povahy „bytia-v-sebe“, ktoré nachádzame v Nevoľnosti a neskôr filozoficky rozpracované 

v Bytí a ničote. Keďže na strane čitateľa predpokladáme zvýšenú mieru zvedavosti, pokúsme 

sa ju aspoň čiastočne uspokojiť niekoľkými poznámkami, ktoré sú voči systému Bytia a ničoty 

nutne vytrhnutými a zjednodušujúcimi skratkami, prinášajúcimi skôr podnet na ďalšie 

verifikovanie či falzifikovanie než úplnosť vedenia. 

Sartre „bytie-v-sebe“ skúma a charakterizuje vo vzťahu k otázke výkonu vedomia. 

Vedomie je intencionalitou, t. j. vedomie je vždy vedomím niečoho, čo znamená, že „musí 

fungovat jako odhalující odhalení nějakého bytí, které není vědomím a nabízí se jako 

existující již ve chvíli, kdy je vědomí odhaluje.“ (Sartre, 2006, s. 29). Sartre v ďalšom kroku 

rozlíši bytie-v-sebe (vec) od bytia-pre-seba (vedomie, človek), diferencia je pritom daná 

možnosťou dištancie, čím treba rozumieť nestálosť. Bytie-pre-seba je tým, čím nie je, a nie je 

tým, čím je, teda je neustálym pohybom, prekonávaním, negáciou (je svojím vlastným 

ničovaním – povie Sartre), nesplýva samé so sebou v plnom rozsahu, ale udržiava sa 

v nebadanej dištancii od samého seba, teda je projektom. Naopak bytie-v-sebe (vec) je tým, 

čím je, „hustota bytí je v případě bytí o sobě nekonečná. Je to plnost [...]. A je A znamená, že 

A existuje v nekonečné kompresi a má nekonečnou hustotu [...]. Bytí v sobě je plné sebe sama, 

takže si nelze představit totálnější plnost, dokonalejší adekvaci obsahu a obsahujícího: v bytí 

není sebemenší trhlina.“ (Sartre, 2006, s. 118). A práve v tomto kontexte zaznejú 

charakteristiky, ktoré pripomenú novorománové chápanie voči človeku odcudzenej 

predmetnej oblasti, ktorá iba je – bez mýtickej hĺbky, bez zmyslu, bez významu: „[Bytí 

v sobě je neprůhledné]. Tato jeho neprůhlednost nezávisí na našem postavení vzhledem k bytí 

v sobě v tom smyslu, že bychom je museli poznávat a pozorovat, poněvadž jsme „vně“. Bytí 

v sobě vůbec nemá vnitřek, který by stál proti vnějšku [...]. Bytí v sobě nemá žádné skryté 
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tajemství: je masivní [...], je syntézou sebe sama se sebou samým. Zcela očividně z toho plyne, 

že bytí je ve svém bytí odděleno a není v žádném vztahu s ničím, co není ono samo [...]. 

Nedokáže s jiným bytím udržovat žádný vztah [...]. Bytí je. Bytí je v sobě. Bytí v sobě je tím, 

čím je. To jsou tři charakteristické rysy“ (Sartre, 2006, s. 33 – 34). 

Tieto poznámky zasahujú aj do otázky: aké sú dôsledky vzťahu bytia-pre-seba a bytia-

v-sebe. Musíme si ešte raz veľmi sústredene prečítať východiskovú tézu: vedomie je vždy 

vedomím niečoho. To znamená, že vedomie možno identifikovať len skrz toto „niečo“, 

vedomie „může být vedomím sebe pouze skrze to, čeho je vědomím“ (Sartre, 2006, s. 223). 

V prenesení ontologických premís do slovníka antropológie: človek sa identifikuje skrz 

intencionalitu k veciam. Vzťah bytia-pre-seba a bytia-v-sebe je konštitutívny, avšak nie pre 

bytie-v-sebe, ale pre bytie-pre-seba (tamže, s. 221). Pozorný čitateľ by v tomto mohol iste 

nájsť analógiu s novorománovou požiadavkou: skúmať človeka a jeho situáciu vo svete 

prostredníctvom opisu (intencionality) predmetnej oblasti. Tiež sa nám tu môže vrátiť 

naratívna situácia reflektora, ktorého možno registrovať len skrz zameranosť jeho pohľadu na 

predmetnú oblasť. Pritom práve táto zameranosť pohľadu može spätne naznačiť stav 

reflektora. Týmto stavom by mala byť žiarlivosť – podmieňovací spôsob tu volíme zámerne. 

Prítomnosť motívu žiarlivosti je síce posilňovaná z pozície názvu románu, avšak vo vzťahu 

k textovým realizáciám je daný motív v zásade rozplývavý. Motív žiarlivosti by preto mohol 

byť nahradený príbuzným, no širším fenoménom, ktorým sa vyznačuje proces poznania, 

naznačený prostredníctvom interpretácie Proustovho románu: ide o fascináciu. Na rozdiel od 

žiarlivosti si motív fascinácie do takej miery nevyžaduje prítomnosť subjektu. Tento motív by 

teda potenciálne mohol vysvetliť neprítomnosť reflektora, keďže „při fascinaci, která 

představuje bezprostřední fakt poznávání, není poznávající vůbec nic jiného než čistá negace, 

nikde se nenalézá, nikam se nevrací, prostě není. Lze na nej uplatnit jedinou charakteristiku, 

že není, totiž, že není oním fascinujícím předmětem. Při fascinaci existuje jen obrovitý 

předmět uprostřed pustého světa.“ (Sartre, 2006, s. 227). 

Novorománovému projektu vyhovujú viaceré Sartrove formulácie, napríklad úvodná 

veta kapitoly Pohľad (v spise Bytie a ničota) pomenúva základný parameter vzťahu človeka 

k človeku ako vzťah človeka k predmetu: „Tato žena, kterou vidím ke mně přicházet, tento 

muž na ulici, nebo onen žebrák, kterého oknem slyším zpívat, jsou pro mně předměty; o tom 

nelze pochybovat.“ (Sartre, 2006, s. 309). Presunutie novorománových postupov na pôdu 

fenomenológie, z ktorej vyrastá aj Sartrovo dielo, sa javí byť priblížením pôvodného 

metodologického pôdorysu nového románu. Fenomenológiu sám jej zakladateľ Edmund 

Husserl v konečnom dôsledku definoval ako prísnu deskriptívnu metódu, ktorej hlavným 
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heslom je požiadavka „späť k veciam samým“ a základným prostriedkom epoché (t. j. 

fenomenologická redukcia). Epoché znamená „vyzátvorkovanie“, resp. odhliadnutie od 

predošlých, napr. vedeckých výkladov (interpretácií) predmetu. Predmetom 

fenomenologického skúmania je predovšetkým fenomén. Ku skutočnosti ako takej nemáme 

prístup (to sú kantovské filiácie), skúmať možno len to, ako sa javí vedomiu. V tomto zmysle 

možno Robbe-Grilletovu Žiarlivosť chápať ako dielo bez skutočnosti, t. j. ako dielo, v ktorom 

sa konštituujú a prednášajú len jednotlivé fenomény dané vedomiu či pohľadu (poznávajúceho 

reflektora). Fenomenológia, sama vnútorne premenlivá41, by teda mohla prispieť k širšiemu 

náhľadu takých textových problémov, akými sú napätie medzi objektívnym a subjektívnym 

princípom, rozpad témy, evidencia predstavy, imanencia, status spomienky, registrácia 

pohľadom, perspektíva, povaha a možnosti skúsenosti (mimo senzualizmu) a podobne. 

Samozrejme, z porovnania by mali vyplynúť aj jednotlivé diferencie, čím by dielo potvrdilo 

svoju autonómnosť. V naznačenom kontexte je napríklad nutné premyslieť interpretačnú 

možnosť, že Robbe-Grillet využíva nástroje fenomenológie42, aby sa nakoniec postavil proti 

fenomenológii43. Preto tu nemáme na mysli prekrytie autentického výrazu diela formatívnymi 

filozofickými postupmi. Skôr naznačujeme, že interpretačné aktivovanie širšieho 

filozofického rámca, príznačného pre vek, v ktorom sa dielo zrodilo, by mohlo byť 

orientujúce. Ako už bolo uvedené, Robbe-Grillet povedal, že spisovateľ má s hrdosťou niesť 

svoj dátum; nám sa zdá, že dátumom jeho vlastného diela je práve „vek fenomenológie“44. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 K tomu pozri napríklad učebnicu Pavla Sucharka, ktorý pod heslo „fenomenológia“ zaradil filozofov 

rôznorodých názorov – E. Husserla, M. Heideggera, M. Schelera, J. Patočku, M. Merleau-Pontyho, E. Levinasa 

a ďalších. V konečnom dôsledku to potvrdzuje východiskovú tézu o fenomenológii nie ako smere, ale 

o fenomenológii ako metóde aplikovateľnej vo vzťahu k rôznorodým filozofickým problémom. 
42 O týchto súvislostiach referuje napríklad Václav Černý, ktorý interpretuje východiská reistického románu ako 

ohlas fenomenologických metodických výkladov (pozri Černý, 1969, s. 346). 
43 Fenomenológia ako deskriptívna metódia má viesť k poznaniu, dielo Robbe-Grilleta však (ako sme to 

v učebnici niekoľkokrát uviedli) reprezentuje nemožnosť poznania. 
44 Fenomenológia ohlásila napríklad aj krízu európskych vied, tzn. vedeckých postupov, ktorými sa uskutočňuje 

poznanie skutočnosti. Predstavuje tak vlastne krízu racionality/racionalizmu 19. storočia. To sú iniciatívy 

príbuzné novorománovému programu. 


