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3 INTERPRETÁCIA ROMÁNU SVET PODĽA GARPA 

 Ako sme už spomínali, román Svet podľa Garpa je písaný formou bildungsromanu či 

künstlerromanu. Je špecifický v tom, že vševediaci rozprávač, ktorý je v úzadí príbehu, 

preberá od začiatku úlohu životopisca a čitateľovi predstavuje život postáv. Retrospektívne 

sa dozvedá o histórii rodiny Fieldsovcov, živote a peripetiách jej členov, ako aj iných 

vedľajších postáv. Opisy sú popretkávané vlastným pohľadom rozprávača, takže digresie 

a hodnotiace prvky sú viac ako len bežným štylistickým prvkom. Jednoduchý jazyk 

rozprávača umocňuje ilúziu v čitateľovi, že život postáv je „skutočnou“ históriou. Opisy 

a príbeh tak evokujú bezprostrednosť. Navyše, rozprávač koncipuje svoj príbeh na báze 

koláže výpovedí - citácií postáv zaznamenaných v neuvedených dokumentoch, ako aj 

príbehov v príbehu (napr. Garpova vlastná poviedka „Penzion Grillparzer“). Tieto 

nediegetické formy spolu s pásmom postáv dotvárajú hlavnú, diegetickú časť románu. 

Syntakticky sa v prehovore rozprávača nachádzajú vytýčené vetné členy, parentézy, 

digresie a paralelné konštrukcie, ktoré zdôrazňujú zväčša hovorový, ale čiastočne aj 

rečnícky charakter prejavu. Rozprávač takto vytvára ilúziu vlastnej nezaujatosti na živote 

postáv, čo vyplýva z jeho funkcie životopisca. Naproti tomu tu paradoxne vyznieva 

štylizácia príbehu, ktorou rozprávač vytvára napätie alebo humorné situácie. Mnohé 

postavy tak dostávajú iný rozmer. Rozprávač má tendenciu fabulovať prostredníctvom jeho 

hypotetických predstáv a často preberá jazyk postáv s cieľom vytvárať groteskné videnie 

jeho príbehu, poprípade dotvára príbeh využívaním motívov, či jazykových prostriedkov 

z príbehov jeho postáv. 

Jazyk autora je priamy, často vernakulárny; v prehovoroch postáv sa nachádza 

množstvo slangových výrazov, najmä v prehovore heterodiegetického rozprávača, ktorý 

komentuje a často dotvára príbeh. Samotný príbeh je sprostredkovaný retrospektívne 

rozprávačom, ktorý navodzuje ilúziu skutočného, nie fiktívneho príbehu. Irving využíva 

opisy postáv a prostredia, ktoré sa posúvajú od expresívneho a dynamického k statickému. 

Výber slov (časté opakovanie nociálnych, nepríznakových a neutrálnych slov) je 

obmedzený na štylisticky neutrálne slová (napríklad vysokú frekvenciu majú slovesá 

sentiendi, dicendi, ale aj sponové, limitné a modálne slovesá). 

Z hľadiska obsahu sa Irving venuje rôznym témam, akými sú vzťahy medzi ľuďmi 

strednej vrstvy, feminizmus, sexualita, násilie, smrť, a manželstvo. Tieto témy sú 

spracované v hlavnej dejovej línii, ale aj v príbehoch hlavnej postavy Garpa.  
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Celý román je ladený humorne a groteskne. Ani naturálne opisy zohyzdených tiel 

nepôsobia nechutne; autor nikdy nevytvára pocity bolesti či súcit s postavami – ako často  

hovorí Kurt Vonnegut vo svojom románe Bitúnok č. 5: alebo Detská križiacka výprava 

„Tak to chodí“ (2004, s. 11). Irving poukazuje na prítomnosť až prirodzenosť ľudského 

utrpenia, pozerá sa naň z rôznych uhlov pohľadu a často nemá súcit s trpiacimi postavami. 

Čierny humor je len ďalším prvkom, ktoré sa objavujú v románe 60. rokov 20. storočia 

(Bertens, 1997; Hudecová, 1995; Wilson, 1992; Kušnír, 2012).   

Niektorí kritici (Hudecová, 1995) vidia v štruktúre románu „paródiu na spoločenské 

romány s tematikou života amerických stredných vrstiev“ (s. 54). Hudecová časť románu 

prirovnáva k románu Johna Updikea Dvojica (1968) a asi nie náhodou – John Irving nikdy 

neskrýval svoj obdiv k tomuto americkému autorovi. Irving píše: 

Ako väčšina mužov v mojom veku – a sám som o desať rokov mladší ako John Updike – aj ja 

som začal čítať tohto autora kvôli sexuálnej tematike. Bol som vtedy ešte v prípravke, keď 

som prvýkrát prečítal Králik bež [Updikeov román, pozn. M.B.], na univerzite, keď som 

prečítal Kentaura. Keď som ukončil na Iowa Writers Workshop a začal učiť, mal som 

prečítaný román Dvojica, ktorý vyšiel približne v tom čase, keď vyšiel aj môj prvý román 

Slobodu medveďom. Ľudia boli vždy kritickí k tomu, o čom Updike písal; ja som ho však 

vždy obhajoval pretože písal skvele. Bol jedným z tých autorov, ktorí ma naučili toto: Si 

spisovateľ, pretože vieš písať dobre, nie kvôli svojej „téme.“ (Irving, 2009)
38

 

Parodovanie iných autorov síce nie je výlučne postmoderný jav (Henry Fielding už v 18. 

storočí parodoval román Pamela od Samuela Richardsona), no práve rôzne formy prepisov 

a odkazov na iné diela (texty), ako napríklad pastiš, palimpsest, echo, alebo intertextualita 

sú základnými nástrojmi poetiky postmodernej prózy (pozri Kušnír, 2012; Hutcheon, 

1989). John Irving síce nesúhlasí s takouto formou písania románov; jeho písanie je 

založené na precíznej výstavbe sujetu, ako aj tematickom rozvrstvení svojich príbehov, ale 

ako tvrdí Silvia Hudecová: „Irvingovo koketovanie s postmodernou je signalizované aj 

odklonom od psychologizácie postáv [...] v tretej časti románu Irving rezignoval na hru so 

staršími literárnymi formami a viac ako v predchádzajúcich dvoch častiach pracuje s inými 

prvkami charakteristickými pre tvorbu postmoderny (groteska, čierny humor)“ (1995, s. 

54-55). 

                                                 
38

 Z originálu: Like most men my age—I am a decade younger than John Updike—I began reading him 

because of the sex. I was still in prep school when I first read Rabbit, Run, in college when I read The 

Centaur. I had finished with the Iowa Writers' Workshop and had my first teaching job when I read Couples, 

which was published around the time I published my first novel, Setting Free the Bears. People were always 

critical of what Updike wrote about; I always defended him because he wrote so well. He was one of those 

writers who taught me: You're a writer because you can write well, not because of your „subject.“ (Irving, 

2009). 
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David Lodge charakterizuje postmodernú prózu na základe opozície mimézis – 

diegézis. Kým v realistickom románe sa striedajú oba modusy a v románe modernizmu sa 

autori prikláňali k mimetickému zachyteniu reality (prostredníctvom techniky prúdu 

vedomia), v postmodernom románe autori znovuobjavili diegézis a z prúdu vedomia sa 

stáva „prúd narácie“ (in Matz, 2004, s. 135). John Irving taktiež znovuobjavil 

románopiscov 19. storočia, kopíroval ich techniky písania a vytvárania postáv, ale v jeho 

spôsobe písania sa objavuje posun v zobrazení fikčného sveta rozprávačom – samotný 

ontologický status rozprávača je zpochybnený. Kým McKayová (1992) hovorí o tzv. 

dvojitom diskurze (double discourse) v románe, my vidíme posun v románovej tradícii 

práve v spôsobe, akým rozprávač predstavuje príbeh. Podľa Kim McKayovej na jednej 

strane Garp nie je postava, ale historická persona vytvorená ako objekt skúmania 

rozprávačom, a na druhej strane je Garp postavou, ktorú rozprávač vykresľuje vo fikčnom 

príbehu (1992). Napríklad v kapitole „Pani Ralphová“ Garp odchádza z domu hľadať 

svojho syna Duncana, čo je tradične písané v minulom čase (naratívna minulosť), a príbeh, 

presnejšie referovanie rozprávača-životopisca sa mení na rozprávanie rozprávača-tvorcu 

príbehu (príbeh sa mení na rozprávanie v prítomnom čase – historický prézent), čím sa 

zvýši napätie. Rozprávač sa odrazu približuje k fikčnému svetu (časovo aj priestorovo), 

čím vytvára nedôveru u čitateľa. Rozprávač zaznamenávajúci životy postáv nemôže vedieť 

presné znenia ich výpovedí, ale má po ruke fragmenty ich výpovedí (ako anonymný 

a nezainteresovaný rozprávač príbehu a anonymný životopisec v jednom). Práve toto 

schizofrenické rozdvojenie rozprávačovej identity poukazuje na subverziu a paródiu 

tradičnej rozprávačskej techniky využívanej románopiscami 19. storočia.   

V rámci tektoniky textu Jozef Mistrík rozlišuje tektonické zložky autorskej 

proveniencie, citátové tektonické zložky, a tektonické zložky umeleckej prózy (1985, s. 

313). Pod citátovými tektonickými zložkami rozumie časti, „ktoré si autor na plnenie 

svojho programu štruktúrovania vypožičiava z iných textov (mottá, citáty), alebo ich 

štylizuje a začleňuje do textu tak, ako keby boli cudzie [...] napriek tomu, že sú v 

skutočnosti alebo fiktívne cudzie, zrastajú s ostatným textom a tvoria organickú, 

kompaktnú jednotu.“ (ibid, s. 324). Práve takéto zložky tvoria dôležitú súčasť románu, 

ktorý je tvorený okrem primárnej dejovej línie (vlastný príbeh o Garpovi rozprávaný 

retrospektívne) kolážou rozprávačových odkazov a citátov postáv, ale najmä príbehov, 

ktoré napísali samotné postavy („Penzión Grillparzer“,
39

 „Svet podľa Bensenhavera“, či 

                                                 
39

 Poviedka „The Penzion Grillparzer,“ ktorá je súčasťou románu Svet podľa Garpa (1976), vyšla aj v roku 

1996 v zbierke poviedok Johna Irvinga Trying to Save the Piggy Sneed, a v rámci intertextového 
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„Ostražitosť“). Príbehy vystupujú buď celé a uvedené po častiach, alebo čitateľ má pred 

sebou len časť príbehu a zvyšok je zhrnutý v podobe metakomentára v nasledujúcej 

kapitole. Irvingovo uvádzanie príbehov v románe je príkladom metafikcie, keďže autor 

prostredníctvom rozprávača upriamuje pozornosť na konštrukciu fikčného sveta románu a 

dokonca aj fikčného sveta poviedok, ktoré napísali postavy románu. Rozprávač tieto 

poviedky interpretuje a komentuje. 

V piatej kapitole „V meste, kde zomrel Marcus Aurelius“ sa čitateľ pred tým, než 

začne čítať prvú časť Garpovej poviedky „Penzión Grillparzer“ (nikým neuvedenú a 

zasadenú do stredu kapitoly) dozvedá:  

V Penzióne Grillparzer nijaký lekár nevystupoval. Spočiatku sa tu ani veľa nehovorí o smrti, 

hoci k tejto téme poviedka napokon dospeje. Na začiatku sa Garpovi o smrti iba snívalo, ale 

ten sen bol taký úžasný, že ho prisúdil najstaršej žijúcej postave svojho rozprávania: starej 

mame. Podľa Garpa to zrejme znamenalo, že zomrie prvá. (s. 142). 

Prehovor rozprávača je následne prerušený poviedkou (presnejšie jej prvou časťou), ktorú 

rozprávač-autor vkomponuje ako citát, ktorý je formálne odlíšený od zvyšku prehovoru 

(graficky to Irving označil odlišným typom písma). V psychologickom pláne výstavby 

sujetu sa Irving snažil vytvoriť napätie medzi prehovorom rozprávača (jeho komentárom a 

interpretáciou poviedky) a samotným príbehom jednej z postáv (Garpova poviedka). Na 

pozadí hlavného príbehu o Garpovi a jeho rodine, kedy čitateľ vniknutím do deja či 

rozprávania dobrovoľne potláča nedôveru voči fikčnému svetu
40

 sa začína odvíjať fiktívny 

príbeh (príbeh v príbehu), ktorý tu prerušuje chod udalostí a nedôvera je náhle anulovaná. 

Toto anulovanie je časté v postmoderných románoch. Nicoline Timmerová hovorí o 

nedôvere voči potlačeniu nedôvery v postmoderných dielach (2010, s. 256, z originálu 

preložil autor).
41

 Patricia Waughová poznamenáva, že príbehy v príbehoch sú častým 

prostriedkom vytvárania rámcových príbehov (framing devices) v metafikčných románoch. 

(1984, s. 30).
42

   

Ak hovoríme o tektonike textu, v modernej a postmodernej próze autori využívali a 

využívajú širokú škálu rečí – okrem autorskej a vlastnej priamej a nepriamej reči ďalšie 

                                                                                                                                                    
nadväzovania sa vynárajú ďalšie otázky súvisiace s interpretáciou literárneho diela, najmä s ohľadom na 

funkciu a status rozprávača. 
40

 Termínom dobrovoľné potlačenie nedôvery (angl. willing suspension of disbelief) sa v literárnej teórii 

označuje stav, keď sa v procese rekonštrukcie fikčného sveta stáva čitateľ fiktívnym adresátom – na začiatku 

čítania príbehu prijíma diegézu a akékoľvek pochybnosti o príbehu dáva nabok v snahe ponoriť sa do deja, 

čím sa zvyšuje a najmä zabezpečuje estetické pôsobenie na čitateľa. Pojem dobrovoľné potlačenie nedôvery 

prvýkrát použil S.T.Coleridge vo svojom diele Biographia Literaria (1817) (Murfin a Ray, 1998, s. 390). 
41

 A postmodern reading consists of a suspicion of this suspension of disbelief (Timmer, 2010, s. 256). 
42

 In metafictional novels, obvious framing devices […] are stories within stories (John Irving’s The World 

According to Garp (1976) (Waugh, 1984,  s. 30). 
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spôsoby prehovorov a reprodukcií myšlienok postáv, ako napríklad polopriama reč (free 

indirect speech and thought), záznam myšlienok (psychonarration), prúd vedomia (stream 

of consciousness), a ďalšie (pozri Príloha B). Ansgar Nünning definuje polopriamu reč 

nasledovne: „(angl. free indirect discourse) [...] způsob vyprávění, v němž jsou myšlenky a 

věty určité literární postavy vyjádřeny její dikcí a syntaxí, a současně je zachován aktuální 

čas vyprávění“ (2006, s. 612). Ako poznamenáva Mistrík, reč je „referovaná“ nie 

„reprodukovaná“ (1985, s. 332), čo znamená, že čitateľ „počuje“ v prehovore rozprávača 

reč či hlas postáv, ale táto reč splynula s prehovorom rozprávača (3. gramatická osoba). 

Podľa Mistríka „polopriama reč má lexikálne prvky postavy [...] deiktické časové výrazy 

typu sem, tam, toto, [...] intonačné, modálne a ostatné znaky sú totožné s podobnými 

znakmi priamej reči“ (1985, s. 333). Irving využíval tieto modernistické techniky narácie, 

a preto nám tieto definície pomôžu charakterizovať jazykový prejav rozprávača románu a 

zisťovať, či takéto „ozveny reči postáv“ sú prítomné aj v preklade. 

  


