
Neskoršie sa dôraz ozvláštnenia naratívneho textu preniesol na voľbu postáv predovšet-
kým z okrajových vrstiev spoločnosti (Stanzel, 1988, s. 20). F. K. Stanzel medzi prí-
kladmi uvádza už spomínaného Leopolda Blooma z románu J. Joycea Ulysses či náčelníka 
Bromdena z úspešného diela amerického spisovateľa K. Keseyho Bol som dlho preč (pod-
ľa neho vznikol svetoznámy film režiséra Miloša Formana Prelet nad kukučím hniezdom). 
Ozvláštňujúci princíp dominuje aj u slovenských autorov, ktorých možno podľa umelec-
kých kritérií pokladať za výrazné osobnosti súčasnej prózy: popri vytváraní svojráz-
nych postáv v literárnych dielach D. Mitanu, R. Slobodu, J. Johanidesa, M. Bútoru však 
aj samo prostredie (priestor) môže byť dominujúcim činiteľom v štruktúre textu (L. 
Ballek, V. Šikula, P. Jaroš). Zmeny zorného uhla v rámci priestorovej orientácie textu 
sa totiž rovnako môžu stať zdrojom inovácie a zrodu novej estetickej kvality. Ani li-
terárny historik, ani literárny kritik nemôže odmietať kategóriu vnútorného (imanent-
ného) vývinu literatúry. Napriek tomu sa iba ťažko vyrovnávame s myšlienkou, že umenie 
popri nespornej spoločensko-politickej determinácii má aj svoj samopohyb, regulovaný 
a riadený vlastnými zákonitosťami. Genéza kvalitného prozaického diela je normovaná 
poetologickými kritériami: tvorivý akt totiž vyžaduje transpozíciu predstáv o skutoč-
nosti do fiktívneho vzťahového poľa rozprávača alebo románovej postavy (Stanzel, 1988,  
s. 21 – 22), čiže ani narátor, ani postava nemôže byť iba „hlásnou trúbou“ spisovate-
ľových myšlienok a názorov. V románe P. Süskinda Parfém sa napríklad ozvláštňuje nara-
tívny text prostredníctvom hlavnej postavy: Jean-Baptiste Grenouille má geniálny čuch, 
no súčasne je postavou vykreslenou podľa princípov romantickej grotesky, postulovanej 
Victorom Hugom (je to škaredý až obludný tvor podobne ako Quasimodo z Chrámu Matky Božej 
v Paríži a čiastočne ako Rigoletto z rovnomennej Verdiho opery, ktorá vznikla podľa 
Hugovej drámy Kráľ sa zabáva). Dielo teda nadväzuje na romantickú grotesku, využíva zná-
me postupy, no zároveň ich inovuje a zasadzuje do úplne nového spoločenského a literár-
neho kontextu. Originalita Süskindovho románu spočíva hlavne v sprostredkovanej funkcii 
hlavnej postavy – ide o výnimočný, literárne a textovo generovaný typ, ktorý nemá a ani 
nemôže mať pendant v spoločenskej realite. Súčasná próza a rovnako poézia i dráma je 
zámerne generovaná a konštituovaná recepčnou alternatívnosťou: text sa stáva otvoreným 
k všetkým typom čitateľov – možno ho percipovať a recipovať na rozličných úrovniach. 
Prevláda značný eklekticizmus a kvalitné umelecké dielo má viacero recepčných rovín: 
dokáže obsiahnuť štruktúru populárnej literatúry, absorbuje prvky historickej prózy, 
dokumentaristiky a vecnosti, no použité modely a schémy zároveň aj ironicky spochybňuje 
a znevažuje. Súčasné naratívne texty sú konštruované z viacerých žánrových schém a in-
tertextuálne sa viažu k istým prvovzorom – ako sme už uviedli, obsahujú presne vydedu-
kovateľné segmenty z iných textov, no aplikované modely zároveň deštruujú, rozkladajú, 
ironizujú či parodizujú. Román U. Eca Meno ruže je „román a zároveň román románov,  
t. j. dielo o iných románoch a konečne román o románe, t. j. o sebe samom, ale taktiež 
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