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5. Kríza nového 

 

Ako bolo naznačené na začiatku, novorománový projekt je vo svojom jadre ráznym 

experimentom. V priebehu 70. rokov (príznakovo možno povedať „po čase“) však už na 

strane čitateľa i profesionálnej kritiky dochádza k únave z experimentálnych postupov. 

Samotní autori začínajú akosi prirodzene zjemňovať svoje predošlé vyhranené stanoviská. 

V ich tvorbe dochádza ku kombinácii novorománových a tradičnejších postupov, do 

literárneho textu sa vracia postava, dej, príbeh či zápletka. Ako však upozorňuje Z. 

Malinovská, neznamená to návrat k balzacovskému písaniu či k jeho kopírovaniu (porov. 

Malinovská, 1994, s. 50); ide skôr o ďalšiu aktualizáciu románovej formy. Nathalie 

Sarrautová a Alain Robbe-Grillet dokonca napíšu autobiografiu (Sarrautová pod názvom 

Detstvo, Robbe-Grillet pod názvom V zrkadle spomienok), čo je žáner, ktorý je mimoriadne 

príznakový vo vzťahu k ich predošlým postupom. Spomeňme tiež, že Robbe-Grillet sa v diele 

V zrkadle spomienok vráti aj k svojim starším dielam a ponúkne ich autorskú interpretáciu 

(zaujímavé je, že v rámci týchto interpretácií bude narátora/reflektora zo Žiarlivosti nazývať 

manželom, čo len dokladuje Robbe-Grilletov ústup z pozícií, ktoré stáli za vytvorením tohto 

diela).  

 

Nemožno súhlasiť s odsudzujúcim konštatovaním J. O. Fischera, ktorý tvrdí, že 

„tvorba autorů, troufale nazývajících svá díla novým románem, nikdy nepřekročila stadium 

laboratórních výzkumů, žádná velká díla nevytvořila a čtenáři nikdy přijata nebyla (až na 

určité výjimky, jako byla Butorova Proměna).“ (1979b, s. 442). Novorománový projekt je 

príznakový predovšetkým v polovici 20. storočia, keď prebiehajú početné diskusie o povahe 

románu, literatúry, jazyka, komunikácie a vyjadrujú sa skeptické či antagonistické pozície vo 

vzťahu k poznateľnosti skutočnosti a človeka. V neskoršom období však nemožno hovoriť 

o jeho úplnom zániku či nezaujímavosti, jeho postupy sú totiž výberovo včleňované do 

ďalších individuálnych poetík, a teda „pretrvávajú v najrozličnejších podobách, čo 

zodpovedá potrebe dekonštrukcie tradičnej románovej formy [...], ale aj integrácii 

technických otázok tvorby, problémov písania do tkaniva prózy, do príbehu.“ (Malinovská, 

1994, s. 50). 

 

 

 


