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ÚVOD 

 

 V oblasti prózy je pre francúzsku literatúru prvej polovice 20. storočia mimoriadne 

dôležitou úlohou vyrovnať sa nielen s aktuálnymi dynamickými a deštruktívnymi premenami 

globálnej dejinno-spoločenskej situácie, ale aj s odkazom realistickej tradície 19. storočia, 

ktorá presahuje na plochu 20. storočia v podobe balzacovského typu románu. Odklon od 

tradičnej románovej formy bol vo Francúzsku v prvých desaťročiach 20. storočia realizovaný 

napríklad už v románoch Marcela Prousta (Hľadanie strateného času, 1913 – 1927), Andrého 

Gida (Peňazokazci, 1925) či Louisa Ferdinanda Célina (Cesta do hlbín noci, 1932)1, vydanie 

týchto diel však zatiaľ len naznačilo možné cesty, ktorými sa francúzska próza môže ďalej 

uberať. Potreba razantného odmietnutia tradičného aspektu v oblasti prózy ostáva prítomná 

a silnie na pozadí dynamickej povahy kultúrneho, spoločenského i politického diania. 

V naznačenom kontexte (ako to uvádza Z. Malinovská) je medzníkom rok 1938. Tituly, ktoré 

boli publikované v tomto roku, výrazne posúvajú vývin francúzskeho románu vpred (porovnaj 

Malinovská, 1994, s. 33); dve z nich sú však zároveň dielami, ktoré vo francúzskej literatúre 

zakladajú nové a mimoriadne vplyvné umelecké línie. Jean-Paul Sartre, študujúc (nielen) 

Célina, napíše román-esej Nevoľnosť (Hnus), ktorým založí existencialistickú líniu 

v literatúre. Nathalie Sarrautová, čítajúc (nielen) Prousta, publikuje prózu Tropizmy, ktorou 

predznamenáva vznik francúzskeho nového románu. 

 Filozofické a umelecké iniciatívy predstaviteľov existenciálnej línie v literatúre sme 

v minulosti spracovali vo viacerých prácach2, v tejto chvíli predkladáme vysokoškolským 

študentom odboru slovenský jazyk a literatúra, ale aj študentom príbuzných (lingvisticky, 

esteticky, filozoficky, mediálne a kulturologicky orientovaných) odborov, vysokoškolskú 

učebnicu Teoretické a umelecké iniciatívy predstaviteľov francúzskeho nového románu. 

 Prítomná vysokoškolská učebnica je komponovaná ako systematický výklad 

teoretických problémov a umeleckých stratégií, ktoré v polovici 20. storočia iniciovali, resp. 

rozvíjali predstavitelia francúzskeho nového románu. Pre novorománové tendencie je 

príznačné, že napriek ich historickej situovanosti (vojnové a povojnové obdobie) orientujú 

                                                           
1 Samozrejme, potreba vyrovnať sa s odkazom realistického románu 19. storočia nie je problémom len 

francúzskej literatúry. Medzi diela, ktoré problematizovali postupy tradičnej románovej formy možno zo širšieho 

pohľadu svetovej literatúry prvej polovice 20. storočia zaradiť romány Virginie Woolfovej, Jamesa Joycea, 

Franza Kafku, Samuela Becketta, Wiliama Faulknera a ďalších.    
2 Z nich najdôležitejšie sú: Forgáč, M.: Existencializmus a slovenská literatúra. Prešov: Filozofická fakutla 

Prešovskej univerzity 2014; Forgáč, M.: K existencializmu vo francúzskej literatúre (L.-F. Céline a J.-P. Sartre). 

In: Hostová, I. (ed.): Vývinové problémy svetovej literatúry 20. storočia. Prešov: Filozofická fakulta PU 2014, s. 

329 – 363.   
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svoju pozornosť predovšetkým na problémy v oblasti umenia a literatúry. Pokiaľ 

existencialistická tvorba Jeana-Paula Sartra okrem iného výrazne reflektuje aj spoločenskú 

situáciu (formovanú vojnou a povojnovým obdobím), z ktorej odvodzuje dôsledky a 

požiadavky pre tvarovanie umeleckého textu (angažovanosť, aktualita tém), predstavitelia 

nového románu spoločenské problémy obchádzajú. Michel Butor v tejto súvislosti 

poznamenáva: „Sartrove romány [...] hovorili o skutočne vážnych otázkach: o vojne, 

štrajkoch, problémoch robotníckej triedy. V knihách, ktoré vychádzali zväčša v Editions de 

Minuit, sa navonok nehovorí ani o vojne, ani o štrajku. Nijaké takéto udalosti sa v nich 

neopisujú. Ak sa v nich aj vyskytnú problémy súčasnej spoločnosti, tak len sprostredkovane, 

prostredníctvom rozličných príznakov a zrkadiel.“ (Butor, 1997, s. 44). Predstavitelia nového 

románu teda sústreďujú svoju pozornosť takmer výhradne na oblasť umenia, a to najmä na 

hľadanie nových výrazových a formálnych prostriedkov, ktorými chcú prekonať 

predovšetkým balzacovský typ románu, ale napríklad aj ideologické (angažované) formy 

prózy. Prítomná vysokoškolská učebnica rešpektuje vyššie naznačené zameranie 

novorománových tendencií tým, že povahu jednotlivých textotvorných prvkov a stratégií 

novorománových diel predstavuje na pozadí ich kritickej komparácie s poetologickými 

znakmi Balzacovho diela a balzacovského typu románu. 

 Konkrétne postupy textovej výstavby novorománových diel sú v prítomnej 

vysokoškolskej učebnici sledované na rôznych úrovniach. Dotýkajú sa konštrukcie fabuly, 

sujetu a príbehu, projekcie nulového stupňa významu, ďalej antilyrického, antiepického 

a antidramatického aspektu, realizácie opisu a času, komponovania postavy a možností 

psychologizácie či povahy naratívnych a tematických kategórií. Pre každú z týchto 

problémových oblastí vytvárame v rámci obsahového usporiadania učebnice samostatnú 

podkapitolu, čím chceme zabezpečiť prehľadnosť výkladu. 

Zo vzájomnej komparatívnej konfrontácie znakov balzacovského typu románu 

a novorománových diel vyplynie otázka o povahe realizmu a realistickej reprezentácie. Nový 

román sa v tomto kontexte projektuje ako „nový realizmus“. Ďalším zámerom vysokoškolskej 

učebnice je preto priblížiť vysokoškolským študentom premenu pojmu „realizmus“, a to 

konkrétne v optike novorománového projektu Alaina Robbe-Grilleta. 

Novorománové tendencie sa nevyvíjajú izolovane. Ich postupy a stratégie komunikujú 

so širším literárnym, kultúrnym a filozofickým prostredím. Z tohto pohľadu vysokoškolská 

učebnica ponúka vysokoškolským študentom nielen prehľad dotykových plôch, na ktorých sa 

stretáva nový román a vplyvný francúzsky existencializmus, vychádzajúci z Husserlovej 

fenomenológie ako deskriptívnej metódy, ale aj náčrt odstupových tendencií nového románu 



6 
 

od existencializmu, ktoré sa uskutočňujú kritikou angažovanosti a tragizovania v Sartrovej 

Nevoľnosti a v Camusovom Cudzincovi.         

Od jeho vzniku v 50. rokoch 20. storočia po súčasnosť predstavuje novorománový 

projekt jeden z najdiskutovanejších literárnovedných problémov. Ako problém sa teda nejaví 

byť len povaha novorománových tendencií, ale aj spôsob ich literárnoteoretického 

a literárnohistorického uchopenia. V tomto kontexte sa prítomná vysokoškolská učebnica 

vyrovnáva aj s „tradíciou čítania“ a hodnotenia novorománových diel. V rámci jednotlivých 

parciálnych analýz textotvorných stratégií preto prináša pomerne široký prehľad, prieskum 

a sumarizáciu podstatných, spoľahlivých a overených poznatkov, vyplývajúcich z prác 

popredných slovenských i zahraničných literárnych vedcov. Vo výkladovej línii prítomnej 

učebnice sú uvádzané a komentované poznatky a názory, ktoré boli formulované buď 

v oceňovaných syntetizujúcich literárnodejinných prácach (Fischer, Jan O. a kol.: Dějiny 

francouzské literatury 19. a 20. století 3. Od 30. let do současnosti, 1979;  Pechar, Jiří: 

Dvacáté století v zrcadle literatury, 1999; Šrámek, Jiří: Panorama francouzské literatury od 

počátku po současnost 2, 2012) alebo v špeciálnych štúdiách a doslovoch k vydaniam 

novorománových diel (kompletný zoznam je uvedený na konci učebnice v časti Literatúra, na 

tomto mieste výberovo pripomeňme niekoľko mien autorov štúdií, s ktorými prítomná 

učebnica pracuje – ide o literárnych vedcov ako Franz K. Stanzel, Franklin J. Matthews, 

Gilles Deleuze, Jozef Felix, Václav Černý, Petr Pujman, Albert Marenčin či Antonín 

Zatloukal). 

Jednou zo základných odpozorovaných reakcií študentov, ktorí prichádzajú na 

seminárne cvičenia alebo prednáškový kurz vybavení poznatkami stredoškolskej úrovne, je 

údiv. Táto reakcia je prirodzená a spája sa s prezentáciou hlbšieho porozumenia 

novorománových stratégií, ktoré sú na stredoškolskej úrovni pomerne silno dezinterpretované. 

Na dezinterpretačné čítanie či priamo na fatálne neporozumenie novorománových diel zo 

strany dobových literárnych kritikov sa sťažoval už aj hlavný predstaviteľ nového románu 

Alain Robbe-Grillet. Zdá sa preto, že prítomnosť nového románu v dejinách literatúry je 

v pozadí sprevádzaná aj prítomnosťou dezinterpretačného čítania, ktoré na nižších úrovniach 

vzdelávania pretrváva až do dnešných dní. Vysokoškolská učebnica Teoretické a umelecké 

iniciatívy predstaviteľov francúzskeho nového románu preto sleduje aj tento cieľ: chce pred 

zrakom vysokoškolského študenta odboru slovenský jazyk a literatúra, ale aj pred zrakom 

študenta príbuzných odborov, ktorý sa (predpokladáme) po ukončení štúdia chce stať 

učiteľom jazyka a literatúry, identifikovať a rozrušiť dezinterpretačné floskuly, ktoré povahu 

nového románu deformujú. Študent, pozorne čítajúci nasledujúci text, sa napríklad dozvie, že 
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je nepresné označovať reflektora románu Žiarlivosť ako manžela ženy A...; že je chybné vo 

vzťahu k novorománovým tendenciám vyzdvihovať kategóriu objektivity, pretože nový 

román považuje objektivitu za chiméru, pričom prioritnou kategóriou je preň naopak 

kategória subjektivity; že funkciou novorománového opisu predmetu nie je len predmet 

ukázať, ale najmä spochybniť jeho poznateľnosť; že je neprimerané hovoriť o novom románe 

ako o smere, ktorý tvorí literárne diela racionálne bez uplatnenia fantázie; že je nesprávne 

považovať naratívnu kategóriu „oka kamery“ za prostriedok vylúčenia emočnej roviny 

postavy; a ďalšie. 

Jednotlivé poetologické znaky diel novorománových autorov sa v súčasnosti realizujú 

alebo aktualizujú ako čiastkové príznaky iných poetologických systémov. Hlbšie štúdium 

tendencií nového románu je tak predpokladom interpretačnej relevancie aj diel súčasných 

autorov. Vysokoškolská učebnica Teoretické a umelecké iniciatívy predstaviteľov 

francúzskeho nového románu má aj túto ambíciu: poskytnúť vysokoškolským študentom ďalší 

„prístupový kľúč“ k súčasnej literatúre.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


