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ZÁVER 

 

Vysokoškolská učebnica Teoretické a umelecké iniciatívy predstaviteľov francúzskeho 

nového románu podáva systematický výklad teoretických problémov a umeleckých stratégií, 

ktoré v 50. rokoch 20. storočia iniciovali predstavitelia francúzskeho nového románu. Nový 

román nie je literárnou školou s pevne stanovenými poetologickými konštantami. Napriek 

tomu, že autori ako Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Nathalie Sarrautová a ďalší sú 

v školskej praxi reflektovaní pod zjednocujúcim termínom „nový román“, ich prístupy 

k problémovým okruhom románovej tvorby sa zásadne odlišujú (často spolu polemizujú alebo 

si priamo protirečia). Prvým zámerom prítomnej vysokoškolskej učebnice preto bolo 

sprostredkovať vysokoškolským študentom systematický výklad jednotlivých autorských 

prístupov a poetík s dôrazom na ich individuálny charakter.  

Nový román sa profiluje ako neustále experimentovanie s románovou formou  na 

pozadí hľadania nových, 20. storočiu zodpovedajúcich, prostriedkov vyjadrenia vzťahu medzi 

človekom a svetom. Táto základná tendencia spôsobuje, že k rozporom dochádza aj vo vnútri 

jednotlivých individuálnych iniciatív. Teoretické stanoviská konkrétneho autora preto nie 

vždy zodpovedajú jeho umeleckým výrazom. Druhým zámerom prítomnej vysokoškolskej 

učebnice preto bolo predstaviť teoretické postuláty jednotlivých autorov nového románu vo 

vzťahu k poetologickým znakom ich umeleckých artefaktov; a to s dôrazom na autonómiu 

umeleckých stratégií. 

Francúzska literatúra prvej polovice 20. storočia sa okrem iného vyznačuje potrebou 

kritického vyrovania sa s výsledkami románovej produkcie 19. storočia. Novorománové 

tendencie, situované do 50. rokov 20. storočia, predstavujú dovŕšenie týchto snáh. Tretím 

zámerom vysokoškolskej učebnice Teoretické a umelecké iniciatívy predstaviteľov 

francúzskeho nového románu preto bolo oboznámiť vysokoškolských študentov 

s konkrétnymi poetologickými postupmi novorománových textov, ktorými sa dosahuje 

prekonanie balzacovského typu románu, ale aj ideologických foriem prózy. Tieto postupy sú 

v prítomnej učebnici sledované na rôznych úrovniach textovej výstavby novorománových 

diel. Dotýkajú sa konštrukcie fabuly, sujetu a príbehu, projekcie nulového stupňa významu, 

ďalej antilyrického, antiepického a antidramatického aspektu, opisu, času, postavy, 

naratívnych a tematických kategórií. Povaha jednotlivých textotvorných prvkov 

novorománových diel je zároveň analyzovaná v kritickej komparácii s poetologickými 

znakmi Balzacovho diela a balzacovského typu románu.      
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Zo vzájomnej komparatívnej konfrontácie znakov balzacovského typu románu 

a novorománových diel vyplynula otázka o povahe realizmu a realistickej reprezentácie. 

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

vysokoškolskej učebnice preto bolo priblížiť vysokoškolským študentom premenu pojmu 

„realizmus“ 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 ponúkla 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 

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 literárnoteoretického 

a literárnohistorického referovania o ňom. V tomto kontexte sa prítomná vysokoškolská 

učebnica vyrovnávala aj s „tradíciou čítania“ a hodnotenia novorománových diel. V rámci 

jednotlivých parciálnych analýz textotvorných stratégií preto priniesla pomerne široký 

prehľad a prieskum interpretačných názorov Jozefa Felixa, Jiřího Pechara, Jiřího Šrámeka, 

Václava Černého, Jana Otakara Fischera, Daniely Hodrovej, Petra Pujmana, Antonína 

Zatloukala, Zuzany Malinovskej, Tomáša Horvátha, ale aj Franza K. Stanzela, Gillesa 

Deleuza, Josefa Fulku či Miroslava Petříčka. 

Jednotlivé poetologické znaky diel novorománových autorov sa v súčasnosti realizujú 

alebo aktualizujú ako čiastkové príznaky iných poetologických systémov. Porozumenie 

tendencií nového románu je tak predpokladom interpretačnej relevancie aj diel súčasných 

autorov. Vysokoškolská učebnica Teoretické a umelecké iniciatívy predstaviteľov 

francúzskeho nového románu mala aj túto ambíciu: poskytnúť vysokoškolským študentom 

ďalší „prístupový kľúč“ k súčasnej literatúre.         

 

 

 

 

 

 


