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POZNÁMKY K ČITATEĽSKEJ RECEPCII HENDIKEPU FIKČNÝCH 
POSTÁV 
Notes on the readerʼs reception of fictive characters with handicap 

Dana LEŠKOVÁ

Abstrakt 
V  príspevku prostredníctvom vybraných primárnych (prevažne pre deti a  mládež te-
matizujúcich hendikep) a sekundárnych zdrojov poukazujeme na to, že naratívne (pro-
dukčné, textové) stratégie v literárnych textoch, recepčné mechanizmy (možnosti a li-
mity) na strane čitateľa, či dokonca samotná téma (hendikep) môžu zastrieť odlišnú 
povahu fikčnej a faktuálnej recepcie hendikepu. Zaujíma nás predovšetkým to, v čom 
sa líši hendikep fikčnej literárnej postavy od hendikepu človeka „z mäsa a kostí“ (či od 
hendikepu vo faktuálnom diskurze). Textové sprostredkovanie v prípade fikčného i fak-
tuálneho charakteru však v  každom z  nich ustanovuje odlišný vzťahový rámec, kto-
rý v prípade, že ho nerešpektujeme, spôsobuje isté recepčné (či produkčné) skreslenie 
a neporozumenie. 

Kľúčové slová: hendikep, fikčná postava, fikčný a faktuálny diskurz

Abstract
In the contribution via selected primary and secondary sources (predominantly for chil-
dren and young people with disabilities) we point out that narrative strategies in lite-
rary texts, reception mechanisms (possibilities and limits) on the reader’s side or even 
the subject (handicap) may hide the different nature of fictitious and factual reception 
of the handicap. In particular, we are interested in what way the handicapped fictional 
character of the “flesh and bone” handicap (or the handicap in factual discourse) dif-
fer. However, in the case of both, disrespecting fictional and factual texting, which is 
provided in a different context, causes some reception (or production) distortion and 
misunderstanding.

Key words: handicap, fictitious and factual discourse

Úvod

Závislosť existencie fikčného imaginárneho sveta vytváraného literárnym 
textom od produkčných a  recepčných mechanizmov je oproti ontologickému, 
skutočnému svetu zrejmá. Literárne znázornený svet „je zasazen do jisté vy-
pravěčské struktury, jistým způsobem namířen k příjemci a vybaven významy 
nevyplývajícími z jeho vlastních rysů, ale právě z toho, že existuje ve vypravěč-
ské struktuře a pouze díky ní funguje a lze ho poznávat“ (Głowiński 2002, s. 29)1. 
Zároveň to, ako rozumieme recipovanej fikcii (napríklad ako absolútnej pravde; 

1 „[D]istinktivním příznakem fikce je úplná závislost jejích konstruktů na světotvorném 
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ako posolstvu, ktoré máme z fikcie vyťažiť; ako opisovaniu sveta, v ktorom i my 
žijeme; alebo ako polemickému názoru či inak), riadi i naše chápanie hendikepu 
v nej zobrazenom. Uvedomovanie si produkčných a recepčných mechanizmov 
fikčného sveta ovplyvní i naše porozumenie rôznym podobám rozprávačskej fik-
cie a zobrazovaniu (či recipovaniu) hendikepu fikčnej postavy a jeho odlišnosti 
od chápania hendikepu v ontologickom svete či vo faktuálnom (textovom) dis-
kurze2. 

Marie-Laure Ryanová (2015) hovorí vo svojom koncepte imerzie a interakti-
vity3 (odlíšením momentu konštrukcie a momentu hodnotenia) aj o tom, že spô-
sob čitateľskej recepcie vlastný viac faktuálnemu4 diskurzu (interaktivita, od-
stup, napr. hodnotenie)5 a spôsob čítania vlastný prevažne fikčnému diskurzu 
(imerzia, pohltenie) – môžu byť (ne)zámerne zamenené (keďže fikcia a  non-
fikcia nie sú recepčne ani úplne odlišné, no ani totožné): „Pokud sami sebe 
vytáhneme ze světa fikce, vyměníme referenční světy a hodnotíme, jak se osvědčí 
jako dokument události ze skutečného světa, čteme fikci jako non-fikci. A na-
opak, čteme non-fikci jako fikci, pokud nás její obrazy natolik pohltí, že už se 
nestaráme o to, zda je pravdivá či zda slouží praktickým potřebám.“ (Ryanová 
2015, s. 133).

V bežnej nepoučenej čitateľskej praxi, ktorá recipuje literárne texty tema-
tizujúce hendikep z  rôznych príčin (napr. vlastný hendikep – záujem o  tému, 
poznatky o hendikepe, odborný špeciálno-pedagogický, psychologický záujem 
a pod.), prevláda pri čitateľskej recepcii hendikepu fikčnej postavy neuvedomo-
vané stotožňovanie fikčného a faktuálneho diskurzu. Z tohto dôvodu v príspev-
ku zdôrazníme hlavne nepociťovanú recepčnú odlišnosť oboch recepčných mo-
dov a potenciálne recepčné možnosti, ktoré z reflektovania ich odlišnosti môžu 
následne produktívne vyplynúť.

aktu vypravěče nebo nějakého jiného konstitujícího činitele.“ (Ronenová 2006,  
s. 133).

2 Problémom fikčného čítania Freudových (faktuálnych) chorobopisov, snahou čítať 
chorobopisy ako novely sa bližšie zaoberala napríklad D. Cohnová (2009).

3 Ryanová (2015) rozlišuje recepčné mechanizmy imerzie (metafora sveta) a interaktivity 
(metafora „hry na akoby“).

4 Autorka používa pre faktuálny diskurz termín non-fikcia.
5 Podľa Ryanovej (2015, s. 132) i v  recepcii nefikčních textov recipient najskôr 

konštruuje text vo svojej predstavivosti (imerzia) a  až následne od neho zaujíma 
odstup, teda ho hodnotí (interakcia).
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1 K čitateľskej recepcii fikčnej postavy

Viaceré produkčné či recepčné mechanizmy fikčného diskurzu spôsobujú 
u neskúseného čitateľa ich neuvedomenie. M. Fluderniková (1996, podľa Koten 
2013, s. 106) napríklad uvádza, „že ke každé promluvě [automaticky] přiřazuje-
me mluvčího, neboť to vyžaduje naše rutinní zkušenost s všednodenní komuni-
kací“. V prípade fikčného rozprávania však nemusí ísť vždy o predstavu fikčného 
hovoriaceho v podobe osoby, rovnako môže ísť o neosobnú naratívnu funkciu, 
teda „způsob zprostředkovaní realizovaný v textu, vyprávěcí situaci, tj. narativ-
ní agens, jenž ‚předává‘ příběh“ (Koten 2013, s. 106). Kategóriu rozprávača ne-
poučený čitateľ teda často poľudšťuje a dokonca i priamo stotožňuje s autorom, 
ale keďže: „dominantní funkcí vypravěče je vyprávění, je však třeba mít neustále 
na vědomí, že vyprávěč není skutečný mluvčí, autentický původce vyprávění, 
nýbrž že patří rovněž k rovině zobrazované. Vypravěč je fiktivní – těžko tedy má 
schopnost organizovat či režírovat vyprávění, když je sám ‚zrežírován‘“ (Koten 
2013, s. 105). 

Napríklad i dôverné poznanie postáv rozprávačom (Ronenová 2006), teda, 
že rozprávač pozná literárnu postavu transparentnejším spôsobom, ako možno 
poznať akúkoľvek inú reálnu bytosť, odhaľuje bytostnú odlišnosť entít fikčného 
sveta od faktuálnych či živých bytostí. Podobne i Ryanová (2015, s. 182) tvrdí, že 
„[v]ševědoucí vypravěč a vnitřní fokalizace nám umožňují poznat duševní život 
fikčních  postáv mnohem blíž než myšlenky či city skutečných osob“. Fikčný 
svet je zároveň obývaný takými postavami, ktoré sa od ľudí líšia i tým, že ich 
„pohnutky jsou mnohem soudržnější než pohnutky skutečných lidí a skuteč-
ných pacientů“ (Cohnová 2009, s. 66). Príbeh, v ktorom postava vystupuje, má 
navyše tiež určitý zjednocujúci zmysel (pre ktorý je príbeh rozprávaný) a záver 
(ktorý by mohol byť aj iný), ktorý mu dáva autor. Príbeh sa potom vyznačuje 
takou komplexnosťou, ktorá skutočnému žitému životu ľudskej bytosti za života 
chýba.

Na druhej strane literárnu postavu ako čitatelia spoznávame len ako neú-
plnú, teda z aspektov, ktoré sú dôležité pre príbeh, v ktorom vystupuje. Autor 
vkladá do textu len to, čo je pre daný text dôležité; tým, čo do textu vloží a čo 
nie, riadi i našu recepciu6. „Ve fikčním světě jsou individua identifikována svými 

6 Modelový čitateľ existuje v  textovej stratégii, ktorá zároveň predpokladá čitateľské 
porozumenie a  kooperovanie (Eco 2010, s. 68 – 79). Autor odlišuje kategóriu mode- 
lového a empirického čitateľa.
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strukturně nezbytnými vlastnostmi, jimž se stávají navzájem textově závislý-
mi.“ (Eco 1979, podľa Ronenová 2006, s. 109). Aspekty literárnych postáv, ktoré 
sú pre príbeh nepodstatné, nám ostávajú navždy neznáme (prípadne ich vlast-
nou recepčnou aktivitou z  individuálnych osobných a čitateľských skúseností 
doplníme). 

Čitateľskú recepciu ovplyvňuje aj čitateľovo presvedčenie či chápanie 
fikčného sveta, hendikepu a podobne. Do recepcie fikčnej postavy teda vstupuje 
i „[č]tenářův vztah k fikčnímu světu [...]. [Chápanie fikčného sveta, hendikepu 
a pod.] ovlivňuje způsob, jakým čtenář fikční pravdy popisuje, zdůrazňuje nebo 
odsouvá do pozadí, pokládá za přijatelné, odchylné a tak dále.“ (Ronenová 2006, 
s. 113).

Poznanie niektorých špecifík vlastných literárnemu zobrazovaniu (produk-
cii i recepcii literárneho textu) nám znemožní priamočiaro stotožniť fikčnú pos- 
tavu literárneho textu s ľudskou bytosťou a hodnotiť (či chápať) jej „hendikep“ 
rovnakými kritériami ako v prípade faktuálneho diskurzu či ontologického sveta. 
Hendikep má v literárnej fikcii zároveň inú funkciu ako v ľudskom živote (či fak-
tuálnom diskurze), ide skôr o jeho znakovú podstatu, ktorá je závislá od rôznej 
podoby fikcie. Inú funkciu má v prípade mimetickej fikcie, paródie či nápodoby 
faktuálneho diskurzu v beletrizovanom denníku a pod. Hendikep môže rovnako 
plniť úlohu „problému“ (narušeniu normy, výkyvu), ktorý sa viaže k celkovému 
zmyslu príbehu. 

Odlišná logicko-ontologická doména v prípade fikcie (oproti ontologické-
mu svetu či faktuálnemu diskurzu) predpokladá tiež inú vzťahovú logiku (a to 
i z hľadiska chápania hendikepu). Nereflektovanie odlišnosti rôzneho vzťahové-
ho rámca v prípade fikčného literárneho sveta a ontologického sveta (či faktuá-
lneho diskurzu) spôsobuje ich neadekvátne zamieňanie a premietanie pravidiel 
jedného vzťahového rámca na iný, v ktorom dané pravidlá neplatia.

Podobne teda i hendikep, ktorý sa na danú postavu vzťahuje, má podľa toho, 
či ide o fikčnú alebo ontologickú bytosť či faktuálny diskurz zákonite odlišný 
charakter. To, však, neznamená, že literárny text je úplne odtrhnutý od ľudského 
života a že nie je nijako so životom ľudí porovnateľný. Fikčnosť textového sveta 
zároveň „nezbavuje [...] [fikčný zážitok jeho] heuristické hodnoty, protože tvor-
ba a průzkum imaginárních světů může být nástrojem sebepoznání“ (Ryanová 
2015, s. 87).
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2 Emocionálna investícia ako prekážka reflektovania špecifík fikcie

Uvažovanie o  hendikepe, či už tematizovanom v literárnom texte, alebo 
len prítomnom v  ontologickom svete a  faktuálnom diskurze, je často spoje-
né s  krajnou emocionálnou reakciou. Z. Stanislavová (2017, s. 24) uvádza, že  
„[j]ednotlivci so sociálnym a zdravotným znevýhodnením, teda ľudia s viditeľ-
nou odlišnosťou od ostatných, jestvovali v spoločnosti od nepamäti. Boli nápad-
ní svojím výzorom alebo správaním a ich prítomnosť preto vyvolávala pozornosť 
sprevádzanú rozličnými reakciami okolia od súcitu až po odpor a odmietanie“.

Tematizovanie postáv a motívov, ktoré v  sebe nesú potenciál silnej emo-
cionálnej reakcie, posilňuje recepčný mechanizmus tzv. emocionálnej imerzie 
(pohltenia). Čitateľská emocionálna reakcia na fikčnú postavu s  hendikepom 
ľahko zastrie fikčný charakter literárneho zobrazovania. Imaginárny svet textu 
potom čitateľ vďaka vlastnej emocionálnej investícii (pociťovaní emocionálnej 
tenzie, kvôli obavám o osud literárnej postavy) stotožní s ontologickým svetom, 
a tým neprimerane prekročí hranice (vzťahové rámce) medzi fikčným a skutoč-
ným svetom.7 

O kolaps hranice medzi skutočným a fikčným svetom (Ryaová 2015) ide vte-
dy, ak sú rôzne vzťahové rámce priamo stotožnené: „Jeho najbežnejšou podo-
bou sú deti, ktoré pri predstavení kričia, aby nejakú bábku upozornili, že sa blíži 
žandár; rýdzo fyzickou podobou je zas epizóda z Don Quijota…“ (Genette 2005, 
s. 45)8.

Pohltenie imaginárnym svetom naratívneho literárneho textu, ktorý si vy-
tvárame čítaním v našej mysli, nám jeho nerovnakosť s vnímaním ontologic-
kého žitého sveta, teda fikčný textový (znakový) charakter a  spôsob, akým je 
naša recepcia usmerňovaná – často zakryje, čo je, paradoxne, často i samotným 
zámerom literárnej fikcie (samozrejme, okrem rôznych antiiluzívnych, metalep-
tických fikcií (Genette 2005).

Prechod od čítania jazykových znakov fikčného textu smerom k vytváraniu 
imaginárneho sveta v našej mysli je pre nás, navyše, v recepcii literárneho textu 

7 Pociťované čitateľské reakcie vyplývajúce z fikčného sveta majú pre čitateľa ale iný 
charakter ako skutočné emócie. Dokonca, vďaka fikčnému modu „hry na akoby“  
nemajú ani rovnakú intenzitu a nebránia, paradoxne, zároveň v pociťovaní potešenia 
z nich.

8 „Až na některé patologické případy, jež máme zdokumentovány především díky 
imaginárním postavám (obvyklými podezřivými sú Emília Bovaryová a Don Quijote), 
si je běžný uživatel médií plně vědom, že se dívá na reprezentaci, i když je táto 
reprezentace zdánlivě reálnější než skutečný život.“ (Ryanová 2015, s. 411).
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nepostrehnuteľný. Ryanová (2015, s. 205) to vysvetľuje na analógii so zaspá-
vaním a  s  tým, že rovnako nemôžeme sledovať samých seba pri upadnutí do 
spánku. Pohltenie (imerzia) imaginárnym svetom (teda recepčné miznutie jeho 
fikčnej povahy) je zároveň recepčnou nevyhnutnosťou čitateľského „vstupu“ do 
fikčného sveta tvoreného textovým médiom.  

3 Vedomé reflektovanie recepčných a  produkčných mechanizmov 
literárnej fikcie

Aby sme poukázali na špecifické recepčné mechanizmy prítomné v  sa-
motnom vytváraní fikcie, pripomeňme štyri typy rozprávačskej fikcie: mýtická, 
parabolická, mimetická a  groteskná fikcia, o  ktorých v  súvislosti s  čitateľskou 
recepciou literárnych textov hovorí Głowiński (2002). Autor pripúšťa i existenciu 
pomedzných a  zmiešaných (či ďalších) rozprávačských foriem. Rozdielnosť 
uvedených typov fikcie je daná mierou odstupu „mezi vypravěčem a jím vytvo-
řenou fikcí, a také – odstupu od příjemce, předpokládaného touto fikcí“ (c. d.,  
s. 30). Odlišné rozprávačské podoby fikcie teda ovplyvňujú i recepciu témy, v na-
šom prípade i chápanie hendikepu. 

To je najlepšie viditeľné v  prípade fikcie, ktorá relativizuje pravdivostné 
hodnoty diskurzu; groteskná fikcia (paródia) (Głowiński, 2002) totiž predpokla-
dá určitý spôsob recepcie, uznanie a pochopenie jej polemického rázu. Naprík- 
lad v  knihách pre deti, ktoré tematizujú hendikep – napr. v  knihe D. Tarage-
la Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov (1997) alebo v knihe 
K. Dicamillo Flora a Odyseus. Dobrodružstvá lietajúceho veveričiaka (2014) – by 
prehliadnutie ich parodickej povahy spôsobilo čitateľské neporozumenie.

O parabolickej fikcii hovorí Głowiński (2002) vtedy, ak je interpretácia nad-
radená príbehu a vytvára tzv. „posolstvo“ nad zobrazovaným; jej význam spo-
číva teda v  tzv. „netextovom“, v  substitučnom priestore: za, pod, nad textom 
(Rakús 1995), podobne ako v prípade paródie. Posolstvo textu nemusí byť vždy 
schematické, no môže mať i  zjednodušujúci a  didaktizujúci charakter (blízky 
exemplám). Ako príklad schematického „posolstva“ možno uviesť staršie texty, 
ktoré tematizujú hendikep v  literatúre určenej detskému čitateľovi, ako napr. 
Th. Zenner: Úbohý Rudko (1944). Naopak, široko chápané „posolstvo“ v knihe 
Stanislava Rakúsa  Pieseň o studničnej vode (1979) prostredníctvom problémo-
vého charakteru fikčných postáv overuje v človeku jeho ľudský rozmer v širších 
kategóriách ako dobro a zlo, norma a hendikep.
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K faktuálnemu diskurzu majú o niečo bližšie mýtická a mimetická fikcia. Mi-
metická fikcia (Głowiński, 2002, s. 34) a  jej početné varianty „[predpokladajú] 
existenci jistých společenských přesvědčení, týkajících se toho, co je skutečné. 
[...] [Ich] základem je přesvědčení, že s pomocí slov je možné charakterizovat to, 
co slovy není.“. Zobrazuje to, čo je spoločenskou dohodou, ktorá sa historicky, 
kultúrne mení a zakladá to, čo je chápané ako skutočné (napríklad starší text: 
J. Bodnár: Nevyhýbaj škole. Dľa skutočnej udalosti, 1924). Jej negatívnym ekviva-
lentom je preto fantastika, keďže narúša základnú dohodu o tom, čo sa „pokladá 
za skutočnosť“ (napríklad M. Ende: Hodinový kvet, 1979). Mýtická funkcia podľa 
Głowińského (2002) zase predpokladá úplnú recepčnú identifikáciu a vyžaduje 
solidaritu so všeobecnými (dohodnutými) princípmi, nedovoľuje ich spochyb-
nenie, pretože by tým boli spochybnené zároveň všeobecne uznávané významy, 
odstup od zobrazovania (hra na akoby) preto chýba. 

4 Hraničné textové stratégie faktuálneho a fikčného diskurzu 
v prípade postavy/rozprávača s hendikepom

Recepcia fikčnosti a nefikčnosti (faktuálnosti) je v prípade niektorých (hra-
ničných) podôb fikcie náročnejšia. Pripomeňme, že fikcia (imaginárno) je súčas-
ťou i faktuálnych diskurzov, ale ich vypovedanie vnímame v našej kultúre ako 
realistické, pravdivé (blízke ontologickému bytiu). Teda, od spôsobu vypoveda-
nia, kultúry, historického obdobia a  ďalších faktorov závisí i  to, či niečo vní-
mame ako fikčné či faktuálne9. 

„Odluka vyprávěcího stylu románu devatenáctého století a  jiných typu 
výrazu faktuálního naratívu, zejména historiografie, nám umožňuje pochopit 
současný sklon pohlížet na realizmus jako na ‚jiný‘ soubor konvencí, který není 
‚skutečností‘ o nic bližší než styl jiných období.“ (Ryanová 2015, s. 192 – 193). 
Pre porovnanie uveďme starší literárny text uverejnený v kalendári (neintenci-
onálna literatúru pre deti tematizujúca hendikep, blízka referenčnému žánru 

9 Historik podáva rozprávanie udalostí v  takej naratívnej forme, ktorá je pre nás 
vďaka našej kultúre bežná – nepociťujeme jej fikčnú stránku reprezentácie sveta, 
ale považujeme ju za „realistickú“. „Imaginární ráz výkonů […] se dosvědčuje 
v práci myšlení, která doprovází [v prípade historiografie] interpretaci pozůstatku, 
zkameněliny, ruiny, muzeálního exponátu, monumentu: hodnota stopy, tj. znaku – 
účinku, se jim připisuje teprve tehdy, když si obrazně kolem pozůstatků představujeme 
příslušný kontext života, sociální i kulturní prostředí  [...], svět, který dnes již chybí.“ 
(Ricoeur 2007, s. 264). Imaginárno je teda nevyhnutným služobníkom v obraznom 
predstavovaní si, že niečo existovalo.
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správy, teda faktuálnemu diskurzu): ČASNÍK. Národní česko-slovanský kalendář 
pro všechny stavy na přestupný, 366 dnů mající rok Páně (1856, zostavil D. Li-
chard).10

Literárnymi žánrami však, možno vytvoriť i  nápodobu takých diskurzov, 
ktoré v bežnej (nefikčnej) recepcii vnímame ako faktuálne (denník, správa, ži-
votopis). Beletrizovaný životopis či beletrizovaný denník sa rozličnými pros- 
triedkami snažia napodobniť žitú autenticitu, no skutočnosť zobrazovaného len 
predstierajú. Inak povedané, napodobňujú „přirozený (referenční) diskurz svých 
reálných protějšků“ (Cohnová 2009, s. 62). 

Tento postup je často využívaný aj v  literárnych textoch tematizujúcich 
hendikep. Spôsob našej recepcie takého textu záleží od pripravenosti na takýto 
diskurz.

D. Cohnová (2009, s. 48) navrhuje v recepcii rozpoznať fikčný či faktuálny 
status rozprávača. V recepcii záleží napríklad „na ontologickém statusu vypra-
věče, jeho totožnosti, anebo netotožnosti s autorem, pod jehož jménem je nara-
tív publikován“. Pretože ako náhle „je tento mluvčí v názvu nebo posléze v textu 
pojmenován a jeho jméno se liší od autorova, čtenář ví, že se nepředpokládá, že 
by k diskurzu přistupoval jako k referenční výpovědi o skutečnosti“ (2009, s. 48). 
V opačnom prípade, keď sa meno autora a rozprávača zhoduje, čitateľ očakáva, 
že sa mu do rúk dostáva osobné svedectvo autora. Už samotný podtitul a men-
ná referencia (homonymia autora a rozprávača) analyzovaného textu naznačujú 
vzťahový (v tomto prípade skôr referenčný) rámec. 

Túto možnosť recepčnej sugescie a vytvorenej autenticity však, využívajú 
opäť i fikčné diskurzy, napríklad detektívky. Napríklad meno Ellery Queen je zá-
roveň pseudonymom dvoch autorov (Frederic Dannay a Manfred. B. Lee), ako 
aj menom fikčnej postavy detektíva/rozprávača v dielach účinkujúcej. Daniela 
Kapitáňová sa s autorstvom hendikepovaného rozprávača textu pohráva vďaka 
autorskému pseudonymu v knihe Samko Tále: Kniha o cintoríne (2015).

Aj v prípade, ak sú úplne stotožnené kategórie rozprávača a autora, často 
sa v  recepcii opomína fakt publikovania textu ako istej autorskej sebaštylizá-

10 Text nazvaný Matka dračice a slepý bratr pripomína správu, ktorá informuje čitateľa 
o  nezvyčajnom priestupku osemdesiatročnej ženy a  jej slepého syna, ktorí sa 
spoločne dopustili vraždy. Matka však aj svoju vinu vrhla na slepého syna. V texte nie 
je vyjadrená hlbšia motivácia činu, jeho naratívna stratégia pripomína „senzačnú“ 
policajnú správu, v ktorej sú uvedené aj presne datované údaje (niektoré dovtedy ešte 
neuzavreté, pretože na záver sa konštatuje, že súd a trest obaja ešte len očakávajú).
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cie. Splývaním autorskej a rozprávačskej optiky a z toho prameniace produkčné 
i recepčné obmedzenia majú rovnako silný dosah na recepciu textu; podobne aj 
ďalšie autorské postupy a zámery (ako napríklad hendikep/limity tvorcu) – či, 
prečo a ako takúto (osobnú) výpoveď zverejniť a ako ju literárne hodnotiť. Na-
hromadenie rôznych negatívnych a šokujúcich skúseností, náhod, ak ich čítame 
referenčne (faktuálne), nepôsobí karnevalovo, ale ako obnažené a vecne auten-
tické. 

Prostriedky autorskej imaginácie (tzv. „nepravdy“) sú pri faktuálnom čítaní 
chápané ako príťaž pre použité rozprávanie a znamenajú destabilizáciu dôvery 
voči tomu, čo je textom čitateľovi podávané, napriek tomu, že sú vždy prítomné 
i vo faktuálnom diskurze. 

Príkladom denníkového záznamu blízkeho faktuálnemu diskurzu je naprík- 
lad kniha M. Martinkovej (2006) Chlapec, ktorý myslí v obrazoch a vyjadruje sa 
kresbou alebo Sprevádzanie malého nadaného autistu.

V prípade literárneho textu je fikcia súčasťou plánovanej recepcie a este-
tického účinku. Esteticky presvedčivo hovorí o hendikepe svojho syna matka/
rozprávač napríklad v knihe E. Farkašovej (1997) Deň za dňom. 

U  konkrétneho referenčného (hendikepovaného) rozprávača/autora, ak 
hovorí povedané „sám za seba“, existujú i  zásadné rozdiely v hĺbke autorské-
ho prieniku do vlastného sveta a schopnosti ho verbálne presvedčivo vyjadriť, 
a tým recepciu vlastného textu predpokladať či riadiť. Príkladom čiastočne refe-
renčného čítania sú napríklad knihy Život za sklem (Osobní výpověď ženy s Asper-
gerovým syndromem); Nikdo nikde (Nevšední životopis dívky s autismem).  Poetické 
časti týchto denníkov ale prezrádzajú, že autorky chápu básnickú výpoveď ako 
priamočiare vyrieknutie citov, čo u adresáta recepčne nefunguje. Presvedčivá vo 
vytváraní (produkcii) fikčného diskurzu nie je len sama existencia hendikepu, 
ako je to v prípade faktuálneho diskurzu, ale aj to, ako je hendikep sprostredko-
vaný cez text.

Naratívne texty, ktoré nemajú ambíciu byť literárnymi (zverejnením ne-
vyhnutne získavajú i status istej sebaštylizácie – (ne)beletrizované denníky, 
životopisy doplnené o „verše“ a pod.) – si rovnako neuvedomujú úlohu, ktorú 
pri recepčnej aktivite zohráva ich textové (naratívne) sprostredkovanie. Také 
texty svoju imerzívnu (emocionálnu) silu často čerpajú len zo samotnej témy 
hendikepu a vedomia „skutočnej“ osobnej výpovede, čím recepciu (i vlastnú 
produkciu) textu výrazne podceňujú. Pre hendikepovaného (i nepoučeného) 
čitateľa často zohráva dôležitú úlohu aj autentická referenčná skutočnosť 



337

a identifikácia s hlavným hrdinom, čím môže takáto recepcia prehliadať isté 
literárne špecifiká.

V detektívnom denníku M. Haddona Čudná príhoda so psom uprostred noci 
(2004) je oproti spomínaným dvom denníkom beletrizácia (fikčná stránka) zob-
razovania v recepcii zrejmá, napriek tomu, že je text rovnako vytvorený ako den-
níkový záznam (hendikepovaného, ale v tomto prípade fikčného) rozprávača.

Záver
 

Vytváranie fikčných textov, vypovedanie o sebe formou štylizovania sa do 
fikčných postáv, priznáva napríklad autorka/rozprávač s Aspergerovým syndró-
mom, Dona Williams. Vnímanie seba ako pozorovateľa, odsúvanie prežívania 
do polohy diváka, pomáhalo, ako píše, jej vlastnej sebareflexii: „Vyjadřovat se 
nepřímo a symbolicky byl jediný způsob, jak jsem se odvažovala ‚povídat‘ věci, které 
byli ‚příliš důležité‘, aby jich bylo možné vyjádřit přímějším způsobem.“ (Williams 
2009, s. 215). Vytváranie si odstupu od sveta, prijímanie „masiek“ (náhradných 
identít – hry na akoby), používanie odosobneného hovorenia o  sebe v  druhej 
osobe – zároveň pripomína tvorivý princíp autorského kreovania fikčného sveta 
a odkrývanie produkčných a recepčných špecifík vlastných fikčnému diskurzu.

Prospešnosť v recepčnom reflektovaní odlišnosti fikčného sveta (a fikčnej 
postavy) od sveta skutočného (a ľudskej bytosti) s hendikepom či (faktuálnom 
diskurze) je práve v možnosti reflektovať spôsob jeho fungovania. Pohlcujúca 
sila emocionálnej imerzie literárneho textu je totiž, ak tematizuje postavu či 
rozprávača s hendikepom, často silná; navyše i recepcia nepoučeného čitateľa 
podporuje hlavne nerozlišujúce čítanie – no v recepcii fikčného textu temati-
zujúcom postavu s  hendikepom výrazne absentuje recepčný odstup, vedomé 
reflektovanie produkčných a recepčných pravidiel fikčného sveta – tzv. hry na 
akoby prítomné v každej fikcii. Toto vedomie by dokázalo produktívne rozšíriť 
i recepčné možnosti vnímania hendikepu.11

Ako sme uviedli, v  každom textovom sprostredkovaní (faktuálnom i  fikč-
nom), však (v nerovnakej miere), ide o kombináciu (povedané v zmysle koncep-

11  Vytváraný imaginárny svet nám dovolí napríklad ako „dočasnej súčasti“ tohto sveta: 
„usuzovat [i] na základě premis, které obvykle považujeme za nepravdivé, a tak máme 
díky [...] [němu] větší pochopení pro myšlenkové pochody lidí, s nimiž [napríklad] 
fundamentálně nesouhlasíme.“ (Ryanová 2015, s. 139). To možno zároveň využiť 
napríklad pri kontroverznejších, ťažšie prijateľných  témach, ako napríklad otázke 
„queer“, téme smrti, alebo pri témach,  ktoré sa recipienta bolestnejšie dotýkajú.



338

tu Marie-Laury Ryanovej, 2015) hry na akoby (fikčná interakcia) a metafory sveta 
(faktuálna imerzia). Vedomie o možných spôsoboch (naratívnych a recepčných 
stratégiách) fikčného diskurzu, o hendikepe, odlišných od faktuálneho diskurzu 
umožní prijať širšie pochopenie, že so zmenou vzťahového rámca pristupujeme 
na iné pravidlá vypovedania a chápania významov a vnímania hendikepu. 

Poznámka: Štúdia je čiastkovým výstupom z  riešenia grantových projektov 
VEGA 1/0095/18 Umelecká hodnota, trivialita, brak a gýč v  literárnej, výtvar-
nej a  hudobnej tvorbe pre deti a  mládež a  APVV-15-0071 Človek s  hendikepom 
v  literatúre pre deti a  mládež, KEGA 011PU-4/2018 Umelecké stvárnenie straty, 
smrti a bolesti v literatúre pre deti a mládež.
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