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1 JOHN IRVING A JEHO TVORBA 

John Irving je americký autor románov, ktoré sa stali v Amerike 70. rokov 20. storočia 

bestsellermi. Jeho tvorba je zo značnej časti poznačená autobiografickými črtami, aj keď to 

autor nevysvetľuje ako autobiografiu, ale súčasť pisateľovej práce. V jednom z jeho 

rozhovorov nepopiera, že opisované udalosti sa skutočne stali - ide však o to, že nenástojí 

na pravdivosti faktov; on tie fakty len používa (McCaffery, 1982, s. 2). Ďalej vysvetlil, že 

by bolo určite neprimerané vidieť v jeho príbehoch autobiografické črty, aj keď mnohé 

miesta sám navštívil (Viedeň, Boston), sám sa venuje zápaseniu (Garp sa zaujíma o 

zápasenie), Garp, podobne ako aj sám autor, nepoznajú svojho otca a žijú len s matkou.
1
   

Irving začal písať vo veku 26 rokov a dodnes napísal 14 románov, jeden scenár, 

a zbierky esejí a poviedok. Niektoré z jeho románov boli sfilmované
2
. Tento americký 

románopisec sa často vyjadruje k svojim obľúbeným autorom (Charles Dickens, Herman 

Melville, Kurt Vonnegut, John Updike, či Günter Grass). S niektorými autormi (Vonnegut, 

Grass) mal Irving priateľské vzťahy. Kurt Vonnegut bol okrem toho aj jeho učiteľom 

kreatívneho písania, a to počas svojho štúdia na vysokej škole. Práve táto záľuba vedie 

mnohých kritikov ku skúmaniu štýlu autora a hľadaniu podobných štylistických čŕt medzi 

Irvingom a spomínanými autormi.  

 

1.1 Poetika Johna Irvinga 

John Irving patrí medzi tých autorov - románopiscov, ktorí sa pri písaní románu, 

podobne ako viktoriánski spisovatelia, zameriaval na vykreslenie postáv a zápletiek. Veď 

sám autor priznáva aj vlastnú náklonnosť k románu 19. storočia:  

keď som mal 14 alebo 15 rokov, čítaval som Charlesa Dickensa [...] to boli tie romány, ktoré 

ma priviedli k písaniu mojich vlastných. Keby som bol čítal nejaké moderné či postmoderné 

romány, možno by som bol robil niečo iné. Vždy som sa zaujímal o romány s dejovou líniou, s 

dobre vykreslenými postavami, kde časové hľadisko je dôležitou súčasťou príbehu. („Irving 

Interview“) 

                                                 
1
 Jill Smollowe píše v článku, že až v roku 2001 sa John Irving dozvedel úplnou zhodou okolností fakty 

o svojom otcovi, o ktorm dlhé desaťročia nič nevedel, čo sa premietlo aj do niektorých jeho románov, ako 

napríklad Svet podľa Garpa (http://www.people.com/people/archive/article/0,,20143907,00.html).  
2
 Filmové verzie The Door in the Floor, 2004 (podľa románu A Widow for one Year, 1998); The World 

According to Garp, 1982 (podľa rovnomenného románu z roku 1978); The Cider House Rules, 1999 

(rovnomenný román, 1985); Simon Birch, 1998 (podľa románu A Prayer for Owen Meaney, 1989);  A Hotel 

New Hampshire, 1984 (rovnomenný román, 1981) (www.imdb.com/name/nm0410288). 
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Vskutku sú Irvingove romány nielenže podobné v kompozícii a textúre, ale aj niektorým 

typickým literárnym prostriedkom používaným viktoriánskymi románopiscami (jeho 

hyperbolizácia postáv je nápadne podobná s Dickensovým zobrazením). Irving pokračuje v 

rozvíjaní príbehov v časovej hierarchii s jasnou zápletkou, s využitím napätia, rozuzlenia, 

opisov udalostí, miest a postáv, ako aj využitím tém z bežného prostredia (zvyčajne 

severoamerického, ale aj európskeho, a to najmä Viedne).
3
 Napriek tomu sa romány 

odkláňajú od realizmu 19. storočia. Bolo samozrejme prirodzené a nevyhnutné, že sa 

spisovateľ v období, keď vyšli jeho prvé romány, akými sú Setting Free the Bears (1968), 

The Water-Method Man (1972), The 158-Pound Marriage (1974), či bestseller The World 

According to Garp (1978), musel pod tlakom búrlivej doby doby prispôsobiť náročnému 

čitateľskému publiku. V tomto období boli v kurze romány s vojnovou tématikou (Joseph 

Heller, Kurt Vonnegut, Norman Mailer), postmoderné romány (napr. Philip Roth, Donald 

Barthelme, Thomas Pynchon), tzv. hippie naratívy (Richard Brautigan, Tom Robbins), 

romány z univerzitného prostredia (David Lodge, Malcolm Bradbury), detektívky a sci-fi 

(Agatha  Christie, A.C.Clarke), ale aj romány spoločensko-kritické (John Updike), v 

ktorých autori odrážali senzibilitu vtedajšej spoločnosti, v prípade Johna Irvinga problém 

strednej vrstvy, témy odcudzenia, rodinných vzťahov, manželstva a sexuality. Autor vo 

svojich románoch vykresľuje kultúrne fenomény, akými boli feminizmus či vojna vo 

Vietname. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa Amerikou prehnala druhá vlna 

feminizmu, ktorá sa šírila ďalej do západnej Európy (feminizmus v rôznych podobách je 

námetom niektorých Irvingových románov).  

Mnohé Irvingove romány majú spoločné motívy, akými sú handicapované či 

zmrzačené postavy, zápasenie, Viedeň a medvede. Spôsob rozprávania príbehu je pre 

Irvinga veľmi dôležitý. Pri písaní autor smeruje od vykreslenia postáv a prostredia, cez 

klimax až po vrcholné rozuzlenie deja. Z hľadiska časovej a logickej nadväznosti príbehov 

či udalostí volí často spôsob kratších uzavretých opisov, ktoré podáva rozprávač 

retrospektívne ako rodinnú kroniku, ságu, či biografiu (Modlitba za Owena Meaneyho, 

Svet podľa Garpa). Napätie v deji, často exponované šokujúcimi až nechutnými obrazmi, 

niekedy s následkom smrti (explikované slangovými výrazmi), sú popretkávané 

humornými, grotesknými a parodizujúcimi scénami. Tie sa striedajú v rámci krátkych 

                                                 
3
 John Irving čerpá inšpiráciu z prostredia, ktoré navštívil a ktoré na jeho umeleckú kariéru vplývali. Mesto 

Viedeň nielenže navštívil, ale tam aj študoval na University of Vienna v roku 1963. Samotné mesto hrá 

dôležitú úlohu vo väčšine jeho románov. (Campbell, 1998, s. 2) 
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motivických celkov, takže pôsobenie na čitateľa je okamžité. Groteskný opis umierania 

Garpovho otca v nemocnici vytvára u čitateľa paradoxne úsmev:  

Raz ráno ju [Jenny] privítal pozdravom: „Arp.“ 

„Garp,“ odvetila mu pevne. „G-arp.“ 

„Arp,“ zopakoval. Vedela, že ho začína strácať. 

Zo dňa na deň vyzeral mladší. V spánku sa oháňal päsťami a rozrážal nimi vzduch, špúlil pery, 

líca samu pohybovali, akoby cical, viečka sa mu chveli. Jenny strávila pri novorodencoch veľa 

hodín; vedela, že vežový strelec vo svojich snoch pije z prsníka. [...] Dívala sa, ako seržant 

Garp v spánku cicia, a pokúšala predstaviť si, aké pokojné bude jeho posledné štádium, ako sa 

vráti do embryonálneho stavu a prestane dýchať pľúcami; [...] nakoniec prestane úplne 

existovať. 

... 

Takmer sa to stalo. Garpovo dojčenské obdobie sa prejavovalo tak výrazne, že sa ako dojča 

budil podľa štvorhodinového plánu kŕmenia.  

... 

Raz ráno ho Jenny pozorovala, ako kope malou slabou nohou; predstavila si, že pocítila 

kopnutie vo svojom lone  [...] Čoskoro Garp prestal kopať. Ešte vždy prijímal kyslík, pretože 

dýchal pľúcami. Nechcel jesť; musela ho kŕmiť infúziami, a tak bol znovu pripútaný k akejsi 

pupočnej šnúre. (s. 33-35) 

Absurdné situácie sú často podmienené absurdným správaním excentrických postáv, ktoré 

si často vymýšľajú či fantazírujú. Tieto postavy sú hyperbolizované a rozprávač osciluje 

medzi tragickým a komickým, medzi konceptami narodenia a smrti, Rozprávač na tieto 

predstavy postáv reaguje a dotvára svoj vlastný príbeh. Ako hovorí Silvia Hudecová, smrť 

sa tu vôbec nechápe tragicky. Dokonca sa stáva zdrojom čierneho humoru“ (1995, s. 56). 

Podobný prístup k opisu smrti majú Irvingovi rovesníci Kurt Vonnegut, či Joseph 

Heller. Napríklad Vonnegut vo svojom najznámejšom románe Bitúnok č. 5 vždy pri opise 

smrteľných udalostí ironicky poznamená: „Tak to chodí.“ Smrť je jedným z motívov 

románu. V románe, ktorého čas má rozpätie niekoľko desiatok rokov, postavy nevyhnutne 

zomierajú. Irving to zachytáva s dávkou humoru, niekedy aj sarkazmu. Rozprávač 

retrospektívne komentuje fatálne udalosti. Na margo Garpovej smrti rozprávač 

poznamenáva: 

Správa o Garpovej smrti viedla k tomu, že ihneď vyšlo tretie a štvrté vydanie knihy otca 

a syna Penzión Grillparzer. [...] Garpov výnimočný spôsob skonu bol taký dokonalý, že John 

Wolf sa musel usmiať pri predstave, ako by to Garpa potešilo. Bola to smrť, dumal Wolf, 

ktorá svojopu náhodnosťou, hlúposťou a zbytočnosťou – smiešnosťou, škaredosťou 

a bizarnosťou – podčiarkla všetko, čo Garp napísal o tom, ako funguje svet. Bola to scéna 

smrti, povedal John Wolf Jilsy Sloperovej, akú by vedel opísať iba Garp. (s. 571)  

Mnohé Irvingove romány sú písane formou tzv. bildungsrománu (román dospievania, 

formovania) (Modlitba za Owena Meanyho, Dokud tě nenajdu) či tzv. kunstlerromanu 
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(román o formovaní postavy - umelca) (Svet podľa Garpa). Okrem toho príbehy v príbehu 

sú častým prostriedkom výstavby jeho románov.  

 

1.2 John Irving v kontexte postmodernizmu 

Román Svet podľa Garpa má mnohé črty postmoderného románu, aj keď to navonok 

nie je zjavné. Preto ho v štúdiách mnohých kritikov len ťažko nájsť zaradeného do 

kategórie „postmoderný román“. Na pozadí vrcholného postmodernizmu 60. a 70. rokov 

20. storočia sa román vyníma ako pokračovanie rozprávačskej tradície viktoriánskych 

románopiscov, no „v novom šate.“  

Postmodernizmus je dosť nejasný pojem a prešiel mnohými definíciami. Pojem 

postmodernizmus môžeme chápať v širšom ponímaní, to znamená v opozícii k 

predchádzajúcemu obdobiu modernizmu, či pokračovania realizmu z konca 19. storočia. 

Toto ponímanie má jeden nedostatok, a je ním samotný pojem postmodernizmus, ktorý 

chápu mnohí kritici rôznym spôsobom.
4
 V každom prípade o postmodernizme v americkej 

literatúre môžeme hovoriť v súvislosti s literatúrou 60. rokov 20. storočia (Kušnír, 2012), 

keď sa objavujú autori, ktorí reagujú na turbulentné udalosti v spoločnosti (hnutie za 

občianske práva, hnutie hippies, nástup druhej vlny feminizmu) a snažia sa experimentovať 

vo svojej literárnej tvorbe, odkláňaním sa od tradičného spôsobu písania, akcentujúceho 

realizmus či realistické zobrazenie skutočnosti. Títo autori sú nazývaní fabulátori a vo 

svojich románoch využívajú grotesku, paródiu, metafikciu a často prekračujú hranice 

medzi vysokým a nízkym umením. Keďže sa umenie ako také dostalo do štádia, že 

čokoľvek je možné, a niektorí autori (Lyotard, 1984; Kušnír, 2011; Bertens, 1997), nielen 

v literatúre, ale aj iných oblastiach vedy a umenia - filozofii či sociológii, začali 

pozorovať všadeprítomnú pluralitu názorov, postojov, a hlasov.
5
 Leslie Fiedler pozoroval 

prienik masovej kultúry do vysokého umenia, v čom videl určitú „dvojitú kódovanosť 

umeleckého jazyka“ v postmodernom umení (in Bertens, s. 78, 1995). Irving sa práve 

                                                 
4
 Podľa Richarda Rulanda a Malcolma Bradburyho je postmodernizmus „těžko uchopitelný termín. Kritika 

jím označuje širokou oblast stylů od literatury drogové kultury Williama Burroughse, Jacka Kerouaca a 

„spontánních autorů“ bítnícké generace (Beat Generation) až ke skupině autorú ovlyvněných pozdně 

modernistickými názory Vladimíra Nabokova, Jorgeho Luise Borgese a Samuela Becketta. V myšlenkových 

východiscích těchto autorů, např. Thomase Pynchona, Johna Barthe, [...] lze pozorovat souznění s mnoha 

filozofickými idejemi současné literární kritiky a teorie, tendencemi strukturalismu a dekonstruktivismu“ 

(1997, s. 355).  
5
 Valček vo svojom Slovníku literárnej teórie píše: „postmodernizmus [...] je metóda slovesných štruktúr [...] 

založená na dekanonizácii foriem a žánrov, radikálnej ironizácii i karnevalovej relativizácii témy 

i prostriedkov jej stvárnenia“ (2006, s. 268). 
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využívaním určitých postmoderných prvkov, akými sú metafikcia
6
, príbeh v príbehu, 

groteska, paródia, využívanie tabuizovaných tém z populárnej literatúry (pornografia, 

detektívka), či intertextuálne väzby približuje k postmoderným autorom.
7
 Aj Fredric 

Jameson poznamenáva, že typickou črtou postmoderny je „zmazanie hraníc medzi 

vysokou kultúrou a takzvanou masovou či populárnou kultúrou [...] a vznikom nového 

druhu textov [...]. Postmodernizmus je fascinovaný celou plejádou brakov a gýčov, [...] 

reklám, [...] populárnych životopisov, záhad, sci-fi literatúry či fantasy - materiálmi, ktoré 

už necitujú [...] ale začleňujú do svojich príbehov (1991, s. 2-3, preklad M.B.).
8
  

Romány Johna Irvinga spĺňajú určité črty postmoderného románu experimentálnych 

autorov, akými sú Coover, Pynchon, či Barthelme. Niektorí teoretici (Lyotard, 1984), ktorí 

hovoria v súvislosti s postmodernizmom o nedôvere k veľkým naratívom
9
. Hassan tvrdí, že 

„starší“ autori môžu byť postmoderní – Kafka, Beckett [...], a tí „novší“ nemusia byť - 

Styron, Updike, Capote, Irving (1987, s. 589). Brian McHale zasa vedie hranicu medzi 

modernou a postmodernou literatúrou s ohľadom na tzv. dominanty (dominants). Podľa 

neho u modernistického románu je v popredí epistemologická dominanta
10

, pri 

postmodernom románe sa dostáva do prevahy ontologická dominanta (1992, s. 9-10). 

Modernistický román odpovedal na otázky, ako interpretovať svet (aj svet románu, pozn. 

M.B.). Postmoderný román kladie čitateľovi otázku, čo je toto za svet, aké pravidlá má a 

ako je štruktúrovaný. 

Pluralita názorov nemá konca kraja ani u literárnych teoretikov. Eberhad Alsen sleduje 

dve odlišné tendencie v postmodernom románe. Tieto tendencie nazýva postmoderní 

                                                 
6
 Evelyn Waughová poskytuje niekoľko definící pojmu metafikcia či charakteristík románov, ktorých autori 

využívali metafikciu. Sama autorka poznamenáva, že niektorí autori využívali metafikčné techniky, iní zasa 

uplatňovali túto techniku v plnom rozsahu. Podľa nej je metafikcia taký druh „beletrie, ktorá systematicky 

upriamuje pozornosť sama na seba prostredníctvom poukazovanie na vzťahy medzi fikciou a realitou“ (1984, 

s. 2, angl. prekl. autor; “a term given to fictional writing which self-consciously and systematically draws 

attention to its status as an artefact in order to pose questions about the relationship between fiction and 

reality”) Je potrebné poznamenať, že tento literárny prostriedok je známy už od 18. storočia, no práve 

v období po druhej svetovej vojne našiel uplatnenie vo svetovej literatúre. Waughová tvrdí, že metafikcia je 

„staršia ako samotný román“ (1984, s.15).    
7
 John Irving však vo svojich tvrdeniach akcentuje dôraz na príbeh, postavy a dej – prvky typické pre 

realistické diela 19. storočia a ktoré sú v opozícii k literárnemu postmodernizmu. 
8
 „the effacement in them of the older [...] frontier between high culture and so-called mass or commercial 

culture, and the emergence of new kinds of texts [...]. The Postmodernisms have, in fact, been fascinated 

precisely by this whole "degraded" landscape of schlock and kitsch, [...] of advertising [...]the popular 

biography, the murder mystery, and the science fiction or fantasy novel: materials they no longer simply 

"quote," [...], but incorporate into their very substance (Jameson, 1991, s. 2-3). 
9
 Preložil z originálu autor: Incredulity toward metanarratives (Lyotard, 1984, s. xxiv).  

10
 Texty, v ktorých je v popredí epistemologická dominanta, sú také texty, v ktorých pozadí môžeme vnímať 

otázky o porozumení sveta. V prípade ontológie literárneho diela sa zameriavame na otázky opisu 

akéhokoľvek sveta (v našom prípade fikčného sveta). McHale upresňuje, že v každom literárnom diele sú 

prítomné obidve dominanty, no v modernistickom diele sú v popredí epistemologické dominanty, a v tom 

postmodernom zasa ontologické (1992, s. 10).    



11 
 

realisti a postmoderní romantici. Tí prví sú poznateľní svojím „nemimetickým zobrazením 

reality“ (1996, s. 7) – to sú autori, ktorých naratívy sa odkláňajú od tradičného spôsobu 

rozprávania/písania. Naopak, postmoderní romantici (Alsen tu zaraďuje Johna Irvinga či 

Normana Mailera, pozn. M.B.) vidia umenie ako „organický celok“, ich spôsob písania sa 

podobá na autorov 19. storočia, a venujú sa témam ako „podstata a zmysel ľudského bytia, 

podstata zla, [...] či hľadanie dôkazov transcendentnosti“
11

 (1996, s. 23, preklad M.B.). Je 

evidentné, že prístupov k termínu postmoderna je veľmi veľa. My nazeráme na 

postmodernu ako na osobitú poetiku autorov povojnovej literatúry, ktorí sa svojím 

umeleckým zámerom v určitých smeroch (niekedy viac, niekedy menej) odkláňajú od 

tradične uznávanej literatúry, a to prekračovaním hraníc – estetických, morálnych, ale aj 

literárnych (pozri Blahút, 2011), zdôrazňovaním plurality hlasov v prehovore, využívaním 

intertextuality, metafikcie, čierneho humoru a grotesky. Anton Pokrivčák vo svojom 

článku „Democratic literature?“ sleduje vzťahy medzi populárnou kultúrou a demokraciou, 

a hovorí o „symbióze tradicionality a (post)modernizmu.“  (2004, s. 180). Neskôr dodáva, 

že Irvingovi sa podarilo vykresliť „komplexný umelecký obraz zo všetkých relevantných 

spoločenských a kultúrnych problémov americkej postmodernej spoločnosti [...] čitatelia sa 

tak stretávajú s postmodernými hrdinami, ktorí vyjadrujú radosť, menšinovosť, venujú sa 

otázkam rodových vzťahov, ale aj vlastnej existencie“ (2004, s. 180).         

     John Irving využíva témy, ktoré sú príťažlivé pre čitateľov z rôznych vrstiev 

americkej spoločnosti. Hlavní hrdinovia sú z priemernej strednej vrstvy, spisovatelia, 

praktickí lekári, alebo novinári. Vedľajšími postavami sú upratovačky, poľovníci, 

kriminálnici, a hendikepované excentrické postavy. Groteskné stvárnenie udalostí je 

hlavným pojivom príbehu. Čitateľ sa s absurdnými udalosťami na pozadí normálneho či 

skôr uveriteľného príbehu stretáva veľmi často. Jeho koncepty náhodnosti, fatálnosti 

života, paranoje či smrti sú motívmi väčšiny jeho románov. Sexualita a jej rôzne prejavy sú 

častým motívom Irvingových románov. Hlavné postavy románu Svet podľa Garpa snívajú 

o pornografických časopisoch, Garpova poviedka je najprv uverejnená v pornografickom 

časopise Crotch Shots (angl. zábery rozkroku), alebo postavy umierajú pri čítaní takýchto 

časopisov (Ernie Holm, Garpov tréner). Opis mnohých udalostí je extrémne naturalistický; 

autor využíva množstvo tabuizovaných tém, ktoré (našťastie) vyznievajú “prirodzene”, 

keďže ich Irving komentuje s určitou dávkou humoru, sarkazmu, či štylizuje 

prostredníctvom rozprávačových výplodov vlastnej fantázie a používaním prirovnaní. 

                                                 
11

 Pervasive themes concern the nature and purpose of human beings, the nature of God and the nature of 

evil, and [...] the quest for proofs of transcendence (Alsen, 1996, s. 23). 
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Jedna z kapitol románu a vlastne aj nosná téma celého románu je nazvaná 

“Žiadostivosť,” v ktorej Irving podáva analýzu ľudských fyziologických potrieb 

(sexualita), ale aj duševných pocitov či závislostí človeka (strach, paranoja, sexuálna 

žiadostivosť), čo dobre korešponduje s celkovými náladami v americkej spoločnosti 70. 

rokov 20. storočia – v období, keď ženské oslobodenecké hnutia pokračovali vo svojich 

aktivitách, a keď bola oblasť sexuality komercializovaná a spolitizovávaná. Ako 

vysvetľuje Silvia Hudecová: „[S]exuálna tematika má v  postmodernej literatúre primárne 

miesto. Pohľad na sex sa v porovnaní s minulosťou prudko mení [...] posun pornografie 

z periférie do samého centra literárnej scény, rozkvet grotesky, paródie a vaudeville sú 

dôkazom pomalého stierania hraníc medzi ‘vysokým’ a ‘nízkym’ umením“ (1995, s. 58-

59). Charles Dickens, Irvingov obľúbený autor, podobne apeloval prostredníctvom svojich 

románov na senzibiltu viktoriánskej spoločnosti svojimi moralizujúcimi témami. John 

Irving vo svojich rozhovoroch vravieva, že sa nikdy necítil byť postmoderným autorom; 

práve naopak, svoje romány vidí ako časovo ohraničené, lineárne naratívy s dobre 

vykreslenými postavami a dejom. Pri hodnotení svojich kníh hovorí, že “moje romány sú 

emocionálne, nie intelektuálne. Chcem čitateľa dojať emocionálne, rozosmiať, rozplakať, 

cítiť ľútosť, cítiť súcit. Nemyslím, že píšem, aby som potešil seba samého. Herman 

Melville, [...] [vo svojom románe Biela veľryba, pozn. M.B] povedal: ‘Beda tomu, kto sa 

chce radšej páčiť ako vzbudzovať strach’” (Irving, 2008).
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 My novels are always written with emotional intention, not intellectual intention. I set up to move you, to 

touch you emotionally, to make you laugh, to make you cry, to make you sorry, to make you sympathise. I 

don’t feel that writing is about pleasing myself. Herman Melville, [...] used to say: ’Woe to him who seeks to 

please rather than to appall.’ To apall is good. (Irving, 2008).   


