
Román a antiromán 
 

Zopakujme si hlavné znaky románu 19. storočia. 

 

 epické dielo, 

 väčší rozsah, 

 rozvetvený dej, 

 väčší počet postáv (hlavné a epizodické), 

 hlavná postava v centre rozprávania, vyvíja sa, má vopred vypočítané vlastnosti, 
sociálny typ, 

 osud hrdinu súvisí s obrazom celej spoločnosti (spoločenský aspekt, Balzacovo dielo 
ako baňa na dokumenty), 

 vševediaci rozprávač (od praciek na opasku po vriedky na konci nosa...), 

 rozsiahle opisy postáv, prostredia, výrobných postupov a pod., 

 masové čítanie (napr. Ch. Dickens vychádza na pokračovanie v novinách), 

 zábavná funkcia: 
o príbehy lásky: Emily Brontëová – Búrlivé výšiny, 
o gotický román: M. Shelleyová – Frankenstein, 
o historický román: W. Scott, V. Hugo, 
o utopický román – J. Verne, 
o satira: Ch. Dickens – Kronika Pickwickovho klubu 

 označenie balzacovský román (rozsiahly úvod, dej s rýchlym spádom, tragický koniec) 
 
 

Na prelome 19. a 20. storočia dochádza k postupnému narúšaniu predstáv 
o klasickom románe. 

V medzivojnovom období sme sa stretli s viacerými modernizátormi 
románu. 

 
 

 V. Woolfová označila tvorbu svojich predchodcov za babské pletky. Prejavuje sa u nej 
vplyv impresionizmu a postimpresionizmu, rozrušuje sa románový čas. Jej r. 
označujeme pojmom lyrický román. 

 Hrdinov F. Kafku obklopuje nepriateľský svet plný absurdity. Používal rozprávačskú 
techniku dvoch rovín (skutočnosť a sen). 

 J. Joyce zdôrazňoval banalitu skutočnosti, používal originálnu rozprávačskú techniku 
prúd vedomia. 

 V románe A. Bretona Nadja sú namiesto opisov použité fotografie. 

 Surrealisti predstavujú automatické písanie a nekonvenčné videnie sveta. 

 V prózach slovenského naturizmu sme sa stretli s priamym rozprávačom. 

 Expresionisti považujú za pravdivý taký obraz sveta, ktorý je prežitý postavou. 
 



Francúzsky nový román (antiromán) 

Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarrautová, Michel Butor 

 
 

 experiment vo francúzskej literatúre (od polovice 50. rokov 20. stor.) 
 

 popretie balzacovského románu: 
 

o N. Sarrautová pohŕda postavou vykreslenou od praciek na opasku po vriedky na 
konci nosa. Postava prestáva byť stredobodom rozprávania, stáva sa ním objekt. 
Podľa A. Robbe-Grilleta objekt nielen rozrušuje naše zmysly, ale tiež zaujíma 
nášho ducha.  

 
o Autori odmietajú vševediaceho rozprávača a vnútorný monológ. Uplatňuje sa oko 

kamery a dialóg (pôsobí na psychiku partnera, vyjadruje psychiku hovoriaceho). 
Svet nie je predmetom výkladu, ale skôr objektom pohľadu. Opisy sú stále 
dôležité, ale majú inú funkciu. 

 
o Dejovosť je oslabená, text má statický charakter. 
 
o Krédom tvorcov nového románu je racionálne písanie bez uplatnenia fantázie. 

Ide o akýsi záznam o výskume sveta... 
 
o Román nechce zabávať, napĺňať túžbu po úniku. Zo zábavnej funkcie 

predstavitelia nového románu preberajú napr. kriminálnu záplatku alebo 
tajomstvo. 
 

o Známe diela: A. Robbe-Grillet: Gumy (1953), Žiarlivosť (1957); M. Butor: Premena 
(1957), Stupne (1960); N. Sarrautová: Tropizmy (1939) 

 
 

Vyhľadajte znaky metódy nového románu v krátkej próze Nesprávny smer 
z cyklu Tri odrazené pohľady A. Robbe-Grilleta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zdroj: Revue svetovej literatúry 


