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Teória a vývin románu s jeho aplikáciou na slovenskú tvorbu 

 
Magdaléna PALAŠČÁKOVÁ 

 
  V úvode by sme radi podotknúť, že hovoriť o románe  v takom malom rozsahu 

je nedostačujúce, ba priam nemožné. Vždy sa ukáže a vyvstane nový prvok, ktorý je hodný a 

nutný na doplnenie charakteristiky, genológie, genézy, či spôsobu ako interpretovať román. 

Román ako stmeľujúci žánrový prvok najviac odrážajúci pohyby nielen v rámci literárnej 

vedy, ale aj ako odraz samotnej sociálnej a historickej premenlivosti, sa neustále 

prehodnocuje, premieňa a konštruuje1 nielen kompozične ale aj tematicky. Román sa sám 

prediera na povrch, ale neukončuje svoju premenlivosť, či už v genologickej (žánrovej) alebo 

genetickej (historickej) reflexii. Poukážeme a opätovne nastolíme otázky pre hlbšie skúmanie 

románovej problematiky (pred nami sa na slovenskej literárnej scéne mnohí venovali románu, 

či už interpretačne Ján Števček, alebo teoreticky Nora Krausová, Stanislav Rakús a iní). 

Snažili sme sa prvotne uchopiť žáner románu v jeho historickej premenlivosti a vývoji, nielen 

v rámci našej literatúry, ale v porovnaní genézy na pozadí európskeho kontextu s aplikáciou, 

pravdaže omnoho neskoršou , na našom literárnom poli. 

 Považovali sme za potrebné a prvoradé podať náčrt teórií týkajúcich sa románu. 

Početnosť a rôznorodosť naznačuje teoretickú nejednotnosť v rámci vymedzenia románového 

žánru. Dostávame sa k mnohoznačnosti a prepojenosti vrstiev románu v oblasti tematickej 

a kompozičnej. Mnohoplánovosť  románového obsahu nastoľuje mnohé otázky ohľadom jeho 

interpretácie a postupom času si žiada poučenejšieho prijímateľa (hovoríme tu pravdaže 

o literárne hodnotnej spisbe, nie o masovej produkcii románov), ktorý je fundovaný 

a dostatočne poučený na to, aby bol schopný, niekedy aj ochotný, viesť plnohodnotný dialóg 

s autorom cez text - román. Román sa dostáva do pozície, kde prehodnocuje a priam 

provokačne skúša literárnych teoretikov, ako ďaleko sa z jeho modernosťou dá dôjsť – 

napríklad u Stanislava Rakúsa v jeho Nenapísanom románe, najnovšie u Mira Bielika v 

Benátskom diptychu, 1. časť – Skutočnosť. 

 Prehodnotením teórií týkajúcich  sa charakteristiky románu sme sa snažili uchopiť čo 

najširší záber literárno vednej teórie, aby sme dospeli k čo najucelenejšiemu poňatiu románu 

ako takého, z rôznych uhlov pohľadu a z rôznych literárnovedných hľadísk. Nevyberali sme 

                                                 
1 Hodrová Daniela v knihe Hledaní románu (Praha : Československý spisovatel, 1989) hovorí o sebareflexii 

románu, keď román cez spoločenské premeny, ako žáner sa prehodnotí, podstúpi sebareflexiu  (pravdaže cez 

tvorcu – autora). 
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len tie teórie románu, ktoré sú nám teoreticky blízke, podnetné a z ktorými pracujeme pri 

našej práci. Hľadali sme prienik, ktorým by sme radi dospeli k vlastnej teórii o románe, o jeho 

premenách formovaní sa v našej slovenskej literatúre. Výberom prešli tieto romány: Jozef 

Cíger Hronský: Pisár Gráč; František Švantner: Nevesta hôľ; František Hečko: Červené víno; 

Alfonz Bednár: Sklený vrch; Rudolf Sloboda: Narcis;  Miro Bielik: Skutočnosť a iné. 

 Román, ako stále sa formujúci žáner, preto predstavíme v jeho rôznorodosti 

a rôznohlasnosti z pozície mnohých renomovaných svetových aj slovenských literárnych 

teoretikov. 

 Teória románu 

Samotný názov nám ukazuje svoje zameranie a cieľ , cez ktorý by sme radi dospeli 

k tomu, čím je pre nás román a prečo je neodmysliteľnou súčasťou literárnych žánrov. 

Budeme román hodnotiť, medzi riadkami, v súvislosti so samotnými definíciami literárnych 

odborníkov. Román má ako formujúci sa žáner najlepšiu možnosť ukázať pohyby v literárnej 

žánrovej skutočnosti, ktorá neustále pracuje na zdokonalení a reflektovaní žánrových foriem. 

Teória románu vystúpi na povrch cez mnohé citácie z prác teoretikov, ktorí skúmajú žáner 

románu dlhodobo, alebo len príležitostne.  

F. X. Šalda hodnotí román ako „katalyzátor umeleckého vývoja. Je jedinou formou 

úmernou dobe..... je to román neobyčajne široký, je v ňom dráma i epika i lyrika.“ 2 

 

 Peter Zajac: „Román vyjadruje pulzujúci proces, kde býva raz uprednostnená lyrika, 

epika... vyjadruje dynamickosť literárno-historických období. Zaručuje komplexnosť videnia 

skutočnosti.“3  

 

  Daniela Hodrová: „Román je literárním žánrem čtenársky nejpřitažlivejším a zároveň 

žánrem, který byl a dodnes zůstal předmětem teoretických sporů. Román je dynamický objekt 

měníci se ze společenskými přemĕnami“4. K danej charakteristike je nutné podotknúť, 

dlhodobo sa opakujúci imperatív: „Román je v kríze“, či stále sa opakujúca „kríza románu“, 

ale v podstate ak román je objekt meniaci sa spoločenskými pomermi, tak je potrebné, ba 

priam nevyhnutné, vychádzať zo samotnej spoločnosti. Ak je v kríze román, ktorý vychádza 

                                                 
2 Janáčková, Jaroslava: Román medzi modernami.  Praha: Československý spisovatel, 1988, s. 19 
3 Zajac, Peter: Súčasnosť románu. In: Chmel, Rudolf: Súčasnosť románu – román súčasnosti. Bratislava: 

Slovenský spisovateľ,  1987, s. 9. 
4 Hodrová, Daniela: Hledaní románu. Praha: Československý spisovatel, 1989, s. 5. 
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od konkrétneho autora, ten vyrastá zo spoločnosti, jeho práca, teda text, je iba odrazom 

spoločnosti, ktorá samotná je v kríze. Román je teda estetickým a axiologickým merítkom 

doby. Román teda nie je v kríze, v kríze sme my a tak aj samotný žáner vytváraný autorom, 

ktorý žije v chaotickej dobe. Román reflektujúc spoločnosť nemôže byť iný ako krízový - 

chaotický. 

 Anglická teoretická škola vyzdvihuje vysoko spisovateľa a vedca E. M. Forstera, 

práve vďaka jeho spisovateľskej skúsenosti, ktorú voľne aplikoval na románovú teóriu v diele 

Aspekty románu. E. M. Forster: „Žiada od románu, aby zobrazoval život cez tieto hodnoty. 

Veľký román smeruje podľa Forstera k zobrazeniu hodnôt v príbehu... Je to práve život žitý 

v hodnotách.“5 Román je sám o sebe hodnotou. Určujúcim kritériom samotného  bytia pre 

literárnu históriu, v ktorej má zanechať stopu. Román by sa mal stať hodnotou aj pre 

samotného príjemcu, nielen akýmsi „ľahkým čítaním“. V súčasnosti by sa mal stať 

symbolom, ktorý reprezentuje filozofiu a noetiku autora. Autor v ňom podá svoj kód, či kľúč 

na hodnoty, ktoré jeho, alebo dobu reprezentujú. Chtiac, či nechtiac sa žiaden autor nedokáže 

úplne odosobniť a nezanechať svoje filozofické názory na život v diele, ktoré píše.   

Nasledujúce citácie objasňujú ťažkosť, nejasnosť, alebo až priširokú mnohoznačnosť 

prístupu literárnych vedcov k románu ako  teoretickému pojmu. Nora Krausová konštatuje, že 

nie román je v kríze, ale že „ ... súčasný román je novým, štvrtým literárnym druhom vedľa 

epiky, lyrika a drámy? Nie... “ 6 Druhom sám o sebe román nemôže byť. Nemá na to 

dostatočné historické predpoklady a podložie vyvierajúce z jeho premenlivosti v dobe mu to 

ani nedovoľuje. Môže sa stať, že sa časom vyskytne na druhovej križovatke, ale 

nepredpokladáme, že sa môže vyvinúť v samotný druh.  

 

 Bachtin sa venoval románu z mnohých hľadísk a podrobnejšie si ho priblížime 

a budeme z neho čerpať pri genológii románu. Bachtin podal jednu z najprepracovanejších 

teórii ruského románu. V poslednom čase sa mu vyrovnáva Ivo Pospíšil. Bachtin poukázal na 

problém, ktorým román pre teoretikov je. „Teória literatúry odhaľuje vo vzťahu (k románu) 

svoju totálnu bezmocnosť, chýba definícia, ktorá by román definovala ako žáner.“7 Totálna 

bezmocnosť ohľadom definície je skôr totálnou neprepracovanosť množstva teórii, ktoré sa 

                                                 
5 Forster, E. M. : Aspekty románu. Bratislava: Tatran, 1971, s. 18. 
6 Krausová, Nora: Príspevky k literárnej teórii. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1967, s. 119. 
7 Bachtin, Michal Michajlovič: Problémy poetiky románu. Bratislava: Slovenský spisovateľ,  1973, s.  68.  
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pri románe nahromadili. Teoretici sa až príliš voľne a svojvoľne pohybujú na poli 

teoretického bádania románu.  

 Roland Barhes poukázal na stmelenie historicity a literárneho žánru v románe tak, že  

„ práve spoločnosť nastoľuje román, teda komplex znakov, ako transcendenciu a ako dejiny 

trvania.8 ... Jednoduchý minulý čas a tretia osoba románu nie sú ničím iným ako osudovým 

gestom, ktorým spisovateľ ukazuje prstom na svoju masku, ktorú má na tvári“9. 

 Francúzska literárna  a teoretická obec je stále presvedčená o svojej dominancii na 

literárnom poli európskej kultúry aj napriek tomu, sa niekedy dostáva do peripetií svojich 

definícií, ktoré často pôsobia ako pseudodefinície a nadobúdajú skôr charakter klietky pre 

literárny žáner. Thibaudet hovorí o vzniku románu práve vo Francúzsku. Jeho definície 

vychádzajú z názvu románu (romanus znamená ľudový), ktorý „znamená príbeh, lebo všetky 

veci písané v tomto jazyku (románskom) boli príbehy10. Román ako žáner sa zrodil práve vo 

Francúzsku, kde bol  ako žáner deklamovaný, nie čítaný11.  Názory Thibaudeta na román sú 

vykresľované na pozadí vnímania francúzskej kritiky. K definícii románu sa skôr dostávame 

cez jeho poňatie teórie románu v akejsi eseji o románe. „Román ako kreácia je na vyššej 

úrovni ako analýza a ako analýza je nadriadený každej inej analýze... V umení románu sa 

vyskytuje okrem prvku pravdy aj prvok krásy – týmto prvkom je kompozícia“12. Thibaudet sa 

dostáva k povýšeniu formy románu nad  látku, tému  a problém. Oddelením týchto dvoch 

celkov sa posúva charakter vnímania románu na nám neprípustnú rovinu. Podľa nás možno 

hodnotiť román len cez jeho úplnosť všetkých komponentov. Rakús hovorí o nemožnosti 

zlého jazyka v dobrom diele. Časti sa musia vzájomne prepájať, aby sme dosiahli dokonalý 

celok. 

 Lukács sa v práci Teória románu dostáva cez román k „ životnej plnosti hľadania, 

chce stvárňovať, odkrývať a konštruovať, základná intencia románu určuje jeho formu13. 

Lukács vymedzuje znaky románu a vysvetľuje ich (táto forma charakteristiky cez uchopenie 

znakov sa nám zdá najvierohodnejšia). Poukazuje na tieto znaky románu:  

                                                 
8 Barthes, Roland: Rozkoš z textu. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1994, s. 24. 
9 Tamže, s.  25 
10 Thibaudet, Albert: Román a kritika. Praha: Ars, 1986, s. 150.  Pri citácií z českého zdroja uvádzane preklad do 

slovenčiny, tento preklad robíme vo všetkých dielach písaných v češtine ale ďalej to už spomínať v rámci 

poznámok nebudeme. 
11 Tamže, s. 151. 
12 Tamže, s. 140. 
13 Zeman, Milan a kol. : Průvodce po světové literární teorií. Praha: Panorama, 1988, s.  315. 
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„1. procesnosť – jeho vznikajúci proces (tento proces je v románe neustály, román 

vo svojej podstate, kopírujúcej svet, jeho život, je v neustálom procese svoje tvorby 

a reflexie v rámci žánru aj druhu).  

2. abstraktná osnova vyžadujúca veľkú epickú formu (Potrebuje abstraktná osnova 

naozaj veľkú epickú formu?) 

  3. organickosť- jednotlivé zložky majú svoj význam len v rámci celku  

4. sebairónia (Aby sme mohli dostatočne vykresliť realitu, potrebujeme istú dávku 

irónie. Tento jav ukazuje už Bachtin, ktorý pokladá iróniu za jeden z prvkom na vznik 

románu ako žánru. Iróniu vyzdvihuje pri formovaní románu aj Hodrová, ktorá hodnotí 

sebareflexiu románu ako jeho prehodnotenie a stmelenie aj po obsahovej, aj po 

formálnej stránke.) 

5. problematické indivíduum - ak je román proces, musí byť jedinec podriadený ceste 

k sebe, iným...“14   

 V poľskej literárnej vede sa románu, okrem iných, venoval Markiewicz, ktorý hodnotí 

vlastné poznatky o románe ako medzerovité a povrchné. Podľa neho sa román pre svoju  

zložitosť a mnohoznačnosť nedá zredukovať do jednej určitej a hodnovernej tézy. Priznáva 

románu istú tendenčnosť, výchovnosť a pôsobenie na masy spôsobom uchopenia cez 

spisovateľa. „Román, ktorý patrí už svojou genézou do básnictva (nespomína to priamo, ale je 

zrejmé že vývoj románu preberá od Bachtina, ktorý genézu románu chápe ako žánrové 

prerodenie sa od eposu), je blízkym príbuzným maliarstvu a sochárstvu - vyžaduje krásnu 

formu. Románopisec narába slovom, neútočí na fantáziu priamo, ale ju roznecuje 

a pripravuje, aby uzrela, čo najzreteľnejšie, čo zazrel vo vlastnej obrazotvornosti.“15   

 Ak nazrieme do súčasnej českej literárnovednej obce ukáže sa nám Ivo Pospíšil, ktorý 

sa dlhodobo venuje aj výskumu ohľadom románu. Vníma román a jeho genézu z dlhodobého 

vývojového hľadiska. Neodmysliteľne dáva do popredia vzťah spoločnosti a žánrov, národné 

špecifiká na jeho tvorbu, myslenie a celkovú národnú mentalitu. Intertextualitu podáva ako 

činiteľ, ktorý spôsobuje pohyby v rámci žánrov aj druhov literárnej vedy. „Román, podobne 

ako postmoderna, do seba vstrebal staré postupy a premenil ich vo svoju súčasť“ 16. Román 

teda predkladá svetu svoju intertextovosť. Je v istom zmysle „permanentnou syntézou 

a prekonáva kontinuitne diskontinuitný (pretržito nepretržitý) vývoj“17.  

                                                 
14 Tamže, s. 315 
15 Markiewicz, Henryk: Aspekty literatúry. Bratislava:  Slovenský spisovateľ, 1979, s. 287. 
16 Pospíšil, Ivo: Ruský román znovu navštívený. Brno: Nadace universitas v Brně, 2005, s. 19.  
17 Tamže, s. 27. 
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Definujúc román hovorí ako „relatívne voľnú štruktúru s väčším počtom postáv, javov 

a  udalostí, vývojom predstaveného prostredia a charakterov, tvarovou rôznorodosťou, 

schopnosťou integrovať iné žánre alebo ich prvky. (V románe pozitívne hodnotí) veľkú 

noetickú (poznávaciu) schopnosť“ 18.  V závere prvej kapitoly diela Ruský román znovu 

navštívený podáva vlastnú veľmi výstižnú charakteristiku románu: „Román ako žáner, ktorý 

sa rôznymi prostriedkami (kvantitou, rozľahlosťou alebo skratkou, ukotvením v minimalizme 

umeleckého detailu, v oscilácii autenticity a štylizácie, faktu a fikcie) snaží uchopiť realitu 

človeka v nej, v čom je moderným a postmoderným súperom dávneho eposu, reflektuje 

epochálne posuny v jeho subjektívnom vyústení“19. Dostáva sa k položeniu románu na 

priesečník medzi históriou a literatúrou, kde oba fenomény, historicky aj literárny, pôsobia na 

jeho formovanie po všetkých stránkach: genetickej, genologickej, noetickej, axiologickej, 

filozofickej. Román sa tak stáva zrkadlom dejín. 

 Na koniec, ale nie v poslednom rade, poukážeme na vnímanie románu na slovenskom 

teoretickom poli. Vychádzajúc z predchádzajúcich a vyššie spomenutých charakteristík 

románu Iva Pospíšila sa nám do popredia dostal výrok Jána Števčeka: „Román je zrkadlom 

položeným vedľa cesty dejín a dejiny vždy intervenovali do slovenského spoločenského 

vývinu. Slovenský román je výrazom sociologického faktu súčinnosti dejinného 

a spoločenského“ 20 Veľmi jasne a zreteľne sa Števček vyjadril ohľadom formovania románu 

a jeho prieniku z literatúrou a históriou. Jedna bez druhej nemohli pôsobiť formotvorne 

a vývinovo na slovenský román. Prienik histórie a literatúry sa dostáva do popredia v období 

Slovenského národného obrodenia, čiže v období (1783), keď sa u nás objavuje prvý román 

Jozefa Ignáca Bajzu s názvom René mládenca príhody a skúsenosti. Ako sa prienik 

historických udalostí a literatúry presne prenáša do tohto diela rozoberieme neskôr . 

 Vymedzením žánru románu s použitím látky, témy, problému a tvaru sa zaoberá 

Stanislav Rakús. Román skúmal v porovnaní s novelou, kde vystihol jeho podstatu na 

binárnych opozíciách na základe využitia látky, témy, problému a tvaru. Román tak 

charakterizoval jeho vlastnou rozľahlosťou tematickej a naračnej plochy, šírkou látky, ku 

ktorej  román bytostne inklinuje (novela inklinuje menšou plochou ku problému).  

„V románe má byť  všetko, v novele všetko byť nemôže... V rozsiahlom románovom priestore 

sa fenomén hraničnej situácie ako prvok selekčného dramatizmu dostáva do osobitných 

                                                 
18 Tamže, s. 27. 
19 Tamže, s. 32. 
20 Števček, Ján: Súčasný slovenský román. Bratislava:  Tatran, 1987,  s. 11. 
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kvantitatívnych a tým aj kvalitatívnych súvislosti... román nie je na epickú hodnotu 

dramatickej situácie odkázaný...“21. Rakús podotkol, že román svojou menšou mierou 

dramatizmu sa dostáva k využitiu väčšieho priestoru, a teda môže využívať v oveľa väčšej 

miere mnohostrannosť a relativizmus v diele. Je mu dovolené pracovať s širším priestorom, 

viac zaľudneným dejom. Postavy môžu viac a bohatšie prejavovať svoju citovosť a prežívanie 

– aj keď kvantita nemusí byť vždy kvalitou - niekedy je uvravenosť autora na škodu. 

Vyjadruje aj neschopnosť na malej ploche vypovedať veľké city, neudáva rozsahový limit, 

môže sa vypovedať do vyčerpania, pretože románová šírka to v podstate autorovi dovoľuje 

a dáva mu v tomto smere takpovediac voľnú ruku. Podľa Rakúsa je novelistické pôsobenie na 

čitateľa vďaka prevahe problému dramaticky intenzívnejšie. Román nie je upriamený iba na 

problém, musí zachytiť mnoho motívov, ktoré víria okolo problému, kým sa samotný dostane 

ku podaniu a riešeniu. Jeho obsiahlosť mu dovoľuje pracovať takýmto spôsobom, vďaka 

preferencii látky (transponovanej na tému), nie problému. „V románovom priestore je však 

výrazom epickej dôkladnosti a úplnosti to, že heterogénna látková skutočnosť poskytuje 

konkurenčné, relativizujúce podnety najrozličnejšieho a teda aj ostro problémového 

charakteru. Relativizmus je podmienkou života a v tomto zmysle aj žánru, ktorý ma svojou 

šírkou a povahou zvýšenú mieru predmetnej, látkovej intencie“22. Do románu sa musí vmestiť 

nielen cit, ale aj  jeho limity, ktoré by boli pre román nevyhovujúce a presahovali by jeho 

naplnenosť a pôsobili by až gýčovo, či prehnane. Musí sa používať koordinácia medzi 

tematickosťou a problémovosťou. Ak román inklinuje k látke, nemôže sa orientovať 

problémovejšie ako novela a opačne. Problémovosť v románe čiastočne ustupuje tematickosti 

a jej zobrazení v šírke románového priestoru. Látka sa musí vzdialiť téme, aby tvar vynikol. 

Rakús uchopil charakter románu v najširšom rozsahu. Látkou, témou, problémom a tvarom sa 

dá precízne pracovať pri vymedzení epického žánru ako takého. Porovnanie žánrov medzi 

sebou taktiež poskytuje jasnejšie ukotvenie rozdielov medzi nimi navzájom a ich prepojenie 

ne druh, v ktorom fungujú a pretvárajú sa. Preto sme si vybrali pre ďalšiu prácu práve tento 

prístup, ktorý sa pre nás stane východiskom pre nastávajúcu prácu s textom. Porovnanie 

románových kategórií s ostatnými žánrami epiky dúfame docieli presnejšie a jasnejšie 

porozumenie románu, ktorý je označovaný krízovým produktom pre svoju neustálu 

pohyblivosť a nedotvorenosť, či otvorenosť. Pri probléme otvorenosti je podstatný príspevok 

o otvorenosti diela od Umberta Eca, ktorý cez interpretátora považuje každé dielo za 

                                                 
21 Rakús, Stanislav: Poetika prozaického textu. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1995, s. 50 - 51 
22 Tamže, s. 55. 
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otvorené, vďaka samotnému vkladu interpetujúceho prijímateľa.  Je potrebné podriadiť román 

výskumu žánrovej štruktúry (genológia) aj vývinu jeho formy (genéza). Tieto dva prvky 

sceliť a prepojiť, následne aplikovať na národné literatúry. Preto na národné, lebo každý 

národ sa svojim vývinom líši. Román kopírujúci spoločenské premeny je tým pádom 

v každom spoločenstve vykryštalizovaný do inej formy. Tým nechceme povedať, že 

slovenský román je vo svojej podstate iný ako francúzsky, či ruský, ale jeho vývin podnietili 

iné skutočnosti a rôznosť uchopenia látky románu sa na ňom prejavili taktiež rozdielne 

a svojsky pre danú etnicitu, v ktorej vznikol.   

Podľa Nory Krausovej je potrebné skúmať román na troch plánoch:  „na rovine 

rozprávača – postavy – deja, ktoré sú základnými zložkami románu. Vzťah medzi nimi 

vyjadruje románovú štruktúru, vzťah medzi nimi navzájom taktiež zobrazuje ich vzťah ku 

skutočnosti“23. 

   

Na základe povedaného je ťažko sa dopracovať ku unikátnej a neomylnej definícií,  

ktorá by bola schopná postihnúť  žáner románu v celistvosti. Myslíme si, že hľadaná 

charakteristika sa nachádza (aj keď nie vždy) v priesečníku histórie a literatúry (literárna 

teória, ale aj interpretácia). 

  Každý román nastavuje zrkadlo dobe svojim spôsobom. Z hľadiska teórie literatúry 

odráža literárnu vedu doby, v ktorej vznikal, alebo ju dokonca v mnohom presahuje. Udáva 

rôznu koncepciu a filozofické pozadie autorov, z ktorého vychádzajú pri písaní. V samotných 

textoch podáva rozmanitosť poňatia existenciálnych problémov, ktoré hrdinovia majú. 

 Situácia, kde sa spájajú dve vedné disciplíny, je vždy veľmi krehká a často sa zdá, že 

balansuje na hrane. Literárna teória a literárna história sa vedľa seba pohybujú dlhodobo a či 

si to priznáme alebo nie, literatúra je históriou ovplyvnená. Už len jej samotná periodizácia do 

období, ktoré sú vymedzené historickými udalosťami, nám naznačuje, spätosť týchto 

disciplín.   

 Pozrime sa na tento element prepojenia histórie s literatúrou z druhej strany. Naskytne 

sa nám jedinečné kritérium pre potvrdenie našej tézy o prepojení a neodlučiteľnosti literatúry 

a histórie. Týmto spojivom je slovo, reč, jazyk. Predsa literatúra je postavená na slove, toto 

slovo však vychádza od autora, ktorý sa nachádza v istej historickej dobe a v jej plynutí, tým 

sa sám stáva cez svoju autorskú dielňu súčasťou histórie. Všetko má svoju existenciu v čase, 

stáva sa jeho elementárnou a neoddeliteľnou súčasťou. Mnohé teórie sa však stavajú proti 

                                                 
23 Krausová, Nora: Príspevky k literárnej teórii. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1967, s. 108 - 109 
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interpretácií textu z hľadiska autorovho života, čiže na pozadí mimoliterárnych skutočností. 

Tu by sme radi podotknúť, že nám neide o samotnú interpretáciu diela, ale o odraz histórie 

danej doby v ňom, o filozofiu textu, ktorá vychádza z autorovho axiologického poznania 

a tým chceme poukázať na prepojenie literatúry a histórie pri definovaní románu. 

 Podľa toho, čo  sme naznačili sa román dostáva do centra diania ako prienik literárnej 

vedy a histórie, ktorá sa v diele chtiac-nechtiac odráža. Odráža nám to obrazne aj daný nákres, 

kde všetko spolu súvisí na tom, aby román ako samostatná jednotka literárnej vedy mohol 

plnohodnotne fungovať. 
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