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PRÍČINY ROZDIELOV MEDZI ROZPRÁVAČMI ORIGINÁLU A 

PREKLADU ROMÁNU JOHNA IRVINGA SVET PODĽA GARPA  
 

Miloš Blahút 
 

 

Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku venuje kategórii rozprávača a jeho charakteristike. 

Prostredníctvom skúmania frekvencie modálnych slovies, modálnych častíc, a tzv. slov 

odcudzenia v origináli a preklade románu Svet podľa Garpa od amerického autora Johna 

Irvinga zisťuje autor príspevku zmenu typu rozprávača v preklade románu oproti originálu, čo 

má za následok posuny v interpersonálnej funkcii.  

 

Kľúčové slová: homodiegetický a heterodiegetický rozprávač, slová odcudzenia, fokalizácia, 

modalita, narácia    

 

 

Úvod  
Rozprávač literárneho diela je, ako uvádza Tomáš Kubíček, „dôležitý nástroj 

významovej výstavby literárneho diela“ (2007, s. 17). V prípade preložených diel sa funkcia, 

ale aj iné črty rozprávača (napr. zmena fokalizácie) môžu za istých okolností meniť. V našom 

príspevku charakterizujeme typ rozprávača v románe Svet podľa Garpa (1987) od amerického 

spisovateľa Johna Irvinga a zisťujeme na základe frekvencie modálnych slovies, modálnych 

častíc, a tzv. slov odcudzenia v origináli románu a jeho preklade, ako sa mení charakteristika 

rozprávača a aký to má dosah na fikčný svet románu. 

 

 

Kategória rozprávača  

Problematike rozprávača sa venovalo už množstvo bádateľov, akými boli napríklad 

E.M.Forster, Tzvetan Todorov, W.C.Booth, Gérard Genette, Ľubomír Doležel, Boris 

Uspenskij, F.K.Stanzel, Percy Lubbock, a mnoho ďalších. Mnohí z nich rozšírili, či pozmenili 

bežne používané termíny a koncepcie v literárnej teórii, akými sú perspektíva, či hľadisko, 

fokalizácia (Genette),
1
 rozprávačské situácie (Stanzel), nespoľahlivý rozprávač, implikovaný 

čitateľ a autor (Booth), reflektor (Henry James) a podobne. Mnohé z týchto kategórií sa dajú 

uplatniť pri analýze určitých javov, no nie vždy majú univerzálnu platnosť. V každom prípade 

sa niektoré termíny ujali nielen v naratológii a príbuzných vedách (napr. kognitívna 

naratológia), ale aj bežnom analytickom bádaní na akademickej pôde. 

Z termínov, ktoré používame pri analýze románu Svet podľa Garpa, vychádzame z 

typológie modalít v jazyku Rogera Fowlera (1986) a Paula Simpsona (1993),
2
 ktorí rozlišujú 

dva typy hľadísk, a to vonkajšie a vnútorné – v rovine psychologickej mapovali to, či 

rozprávač má, alebo nemá prístup k myšlienkam postáv. Fowler navrhuje štyri typy 

rozprávačov: 

                                                 
1
 Čo sa týka perspektívy, respektíve fokalizácie, Genette ju definuje ako „obmedzenie poľa“ (restriction of field), 

výber naratívnej informácie s ohľadom na skúsenosť, či vedomosť rozprávača alebo postáv (1988, s. 74). G. 

Genette tak rozlišuje nulovú, internú, a externú fokalizáciu. Genette odmietol používať termín point of view, 

pretože sa domnieval, že príliš zdôrazňuje „vizualizáciu“, a zaviedol pojem fokalizácia. Pri narácii či hlase ako 

„aspektu verbálneho jednania“ sa pýtame Kto hovorí? a pri perspektíve (fokalizácii) Kto sa pozerá? (Kubíček, 

2007, s. 78). Valček vo svojom Slovníku literárnej teórie prekladá pojem fokalizácia do slovenčiny ako 

zaostrenie (2006, s. 242). 
2
 Títo štrukturalistickí bádatelia nadviazali na štruktúrny model perspektívy rozpracovaný Borisom Uspenským v 

r. 1973, ktorý vychádzal z toho, či rozprávaný príbeh rozprávačom je objektívny alebo subjektívny (Uspenskij, 

1973, s. 81; in McIntyre, 2010, s. 23). 
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Vnútorný typ A: rozprávanie je koncipované v 1. osobe. Rozprávač sa zúčastňuje na 

rozprávanom príbehu a hodnotí vnútorné myšlienky postáv. Je akýmsi svedkom udalostí v 

príbehu. Ide o veľmi subjektívne hľadisko rozprávača. Korešponduje to s Genettovou 

kategóriou homodiegetického a intradiegetického rozprávača.
3
 

Vnútorný typ B: perspektíva rozprávača sa dá nazvať „vševediaci“ rozprávač, avšak 

nejde tu o uhol pohľadu, ale zaostrenie na vnímanie postáv. Zachovávajú sa tu slovesá 

sentiendi, avšak chýba prítomnosť rozprávača, ktorá je zjavná prostredníctvom modálnych 

slovies a častíc, poprípade komentárov či autorských digresií. 

Vonkajší typ C: neosobná forma rozprávača v 3. osobe. Rozprávač je mimo vedomia 

postáv. Absencia akejkoľvek modálnosti a hodnotiacich prvkov rozprávača poukazujú na 

veľmi objektívnu perspektívu. Tento typ rozprávania je príznačný pre romány Ernesta 

Hemingwaya. 

Vonkajší typ D: v prejave tohto rozprávača sú prítomné modálne slovesá, modálne 

častice, a verba sentiendi. Tento typ rozprávača však nemá prístup k vnútorným myšlienkam 

postáv – slovesá sentiendi zdôrazňujú interpretáciu postáv a príbehu. Roger Fowler a Paul 

Simpson si vypožičali termín od Borisa Uspenského, ktorý vo svojom diele Poetika 

kompozicii, ktoré vyšlo v roku 1970 (anglický preklad 1973), hovorí o slovesách sentiendi 

(myslieť, cítiť, vyzerať) a modálnych časticiach (zjavne, očividne) a ktoré nazýva words of 

estrangement (slovenský ekvivalent slová odcudzenia, preložil M.B.)
4
 

 Fowler vo svojom diele Linguistics and the Novel tvrdí, že sa rozprávač často stavia 

do pozície mimo vedomie postavy prostredníctvom slovies vyjadrujúcich špekuláciu (zdať sa, 

predpokladať), ako aj modálnych častíc (určite, možno, zrejme) (s. 92, preložil M.B.). 

Typológia rozprávača a modalita v jazyku  

Aby sme mohli predstaviť typológiu rozprávačov vypracovanú Paulom Simpsonom, v 

skratke definujeme modalitu ako centrálny koncept pre jeho definíciu hľadiska a následne 

typológiu rozprávačov.  

Modalita v jazyku je definovaná ako taká lingvistická konštrukcia, ktorá vyjadruje 

stupeň angažovanosti hovoriaceho alebo píšuceho k výpovedi (Simpson, 1993, s. 47). 

Modalita je preto hlavným exponentom interpersonálnej funkcie jazyka. Simpson použil 

delenie typov modalít, aj množstvo autorov pracovalo a pracuje s rôznymi inými typmi 

modalít. (Von Wright, 1951; Rescher, 1968; Lyons, 1977; Ivanová, 2009a, Pekaríková, 

2009a). Simpson vyčleňuje pre potreby jeho štúdie tieto typy modalít (TAB): deontická, 

epistemická, percepčná, a boulomaická. (1993, s. 47).
5
 Práve epistemická modalita hrá pri 

hodnotení perspektívy najdôležitejšiu úlohu. Epistemická modálnosť spočíva v tom, že 

hovoriaci vyjadruje svoje subjektívne presvedčenie a istotu o platnosti/neplatnosti propozície 

(Pekaríková, 2009b, s. 256). Je vyjadrená modálnymi slovesami (tými, ktoré vyjadrujú rôznu 

mieru istoty), modálnymi časticami (určite, asi, zrejme, a podobne). „Podstatou istotnej 

modálnosti je v tom, že hovoriaci zaujíma osobný postoj k svojej výpovedi pomocou 

                                                 
3
 Homodiegetický rozprávač (rozprávač je v príbehu prítomný; zvyčajne rozprávanie v 1. osobe) a 

heterodiegetický (rozprávač nie je súčasťou príbehu, ktorý rozpráva; rozprávanie v 3. osobe) (Genette, 1988, s. 

84). 
4
 Uspenského pojem ostranenie sa prekladá do angličtiny ako estrangement (odcudzenie). Kubíček ho prekladá 

ako „cizí slová“ (2007, s. 71). Podľa Uspenského majú tieto modálne výrazy funkciu špeciálnych operátorov, 

ktorými vykreslí vnútorný stav prostredníctvom objektívneho opisu. [...] Autor ich nepoužíva preto, lebo nevie, 

čo jeho postavy cítia a čo si myslia, a práve preto, že chce zdôrazniť perspektívu, z ktorej sú postavy opisované 

(Uspenskij, 1973, s. 85-86; preložil M.B.).  
5
 Boulomaická modalita (angl. boulomaic modality, taktiež bouletic modality, preložil M.B.) ako podkategória 

deontickej modality sa týka túžob, prianí, ľútosti (Simpson, 1993, s. 48). Existuje ešte niekoľko ďalších typov 

modalít, ako dynamická modalita (Palmer, 1994, in Ivanová, 2009a, s. 152), a ďalšie. 
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hodnotiacich slov, slovných spojení alebo pomocou vsunutých samostatných viet. [...] 

Najčastejšími a najbežnejšími prostriedkami vyjadrujúcimi istotnú modálnosť sú hodnotiace 

častice [...] (iste, určite, [...]). (Mistrík, 1985, s. 186).  

P. Simpson nadviazal na R. Fowlera a jeho členenie modalít a typov rozprávačov, ako 

aj Gennettovu klasifikáciu rozprávačov a vytvoril svoju vlastnú typológiu – dovedna 9 typov 

rozprávačov (Obrázok 1).  

 

 

 
Obrázok 1  Typológia rozprávačov a ich členenie na základe modality v jazyku 

(Zdroj: Simpson, Paul. Language, ideology, and point of view. 1993; preložil M.B.) 

 

Kategória A sú rozprávači, ktorí sú účastníci príbehu a rozprávajú v 1. gramatickej osobe. 

Kategória B sú rozprávači, ktorí stoja mimo udalostí príbehu a ktorí rozprávajú v 3. osobe. V 

rámci kategórie B rozlišuje rozprávanie na základe toho, či rozprávač rozpráva príbeh cez 

vedomie postavy B(R) alebo mimo nej B (N). Ide tu o dva základné typy sprostredkovanosti 

narácie v literárnom diele – autorská narácia (narratorial mode)
6
 a personálna rozprávacia 

situácia (reflector mode). V autorskej narácii je „rozprávač-autor prítomný vo vymedzenom 

nefiktívnom priestore, danom reálnym bytím textu, čo vytvára výrazný zmyslovo-estetický 

kontrapunkt k fiktívnemu segmentu lit. diela“ (Valček, 2006, s. 243). V tejto perspektíve 

môže rozprávač prebrať tzv. vtáčiu perspektívu (bird’s eye), či meniť perspektívu (T. Kubíček 

preberá termín putujúce hľadisko, angl. floating viewing position, 2007, s. 71). V personálnej 

naratívnej situácii sa rozprávač identifikuje s niektorou z postáv, môže preberať jej hlas, a 

dokonca môže dôjsť k dvojitej fokalizácii. Všetky tri kategórie rozprávačov majú svoje 

charakteristiky na základe prítomnosti určitého typu modality či dokonca jej absencie. 

                                                 
6
 G. Genette (1983), F. Stanzel (1984), ale aj P. Valček (2006) používajú pojem naratívna situácia na označenie 

„perspektívy lit. rozprávania; základné typy stvárnenia sprostredkovanosti narácie v lit. diele“ (Valček, 2006, s. 

242). M. Fluderniková (2009) hovorí o tzv. teller-based narrative situations (naratívne situácie založené na 

rozprávačovi), pod čím sa skrývajú Er-forma a Ich-forma (Doležel in Peprník, 2000; Valček, 2006)   
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Typ modality indikuje v prípade pozitívneho zafarbenia prítomnosť deontickej 

modality a slovies sentiendi, nezúčastnenosť na príbehu a komentovanie príbehu. V prípade 

negatívneho zafarbenia je výrazná prítomnosť epistemickej a percepčnej modality a slov 

„odcudzenia“. Pri neutrálnom zafarbení je málo slov sentiendi a hodnotiacich adjektív 

a adverbií (patria tu aj opisy postáv a prostredia). 

 

 

Rozprávač románu Svet podľa Garpa a jeho prekladový náprotivok 

John Irving vo svojom románe využíva celú paletu modálnych častíc, ale aj modálnych 

slovies, futúra, kondicionálu, či parentézy s rôznym štylistickým zámerom. Tieto črty sa v 

preklade strácajú. 

Garp felt a darkness surround him, akin to the darkness and sense of being far away that 

he must have felt while lying in the rain gutter. (s. 56)  

Garp cítil, ako ho obklopuje tma podobná temnote a pocitu osamelosti, ktorý sa ho 

zmocnil, keď ležal v dažďovej ríne. (s. 58, zvýraznil M.B.)  

Všimnime si, že kým v origináli je miera istoty rozprávača znížená prostredníctvom 

modálneho slovesa s epistemickým významom must, v preklade volila prekladateľka 

plnovýznamové sloveso  zmocniť sa, čím sa stráca subjektívne hodnotenie príbehu 

rozprávačom. Román je predimenzovaný výrazmi, ktoré vyjadrujú subjektívne hodnotenie 

autora a postáv, ako sú modálne slovesá, modálne častice, slovesá sentiendi, početné 

parentézy, ale aj polovetné konštrukcie a rôzne digresie v podobe komentárov. Roger Fowler 

hodnotí takýto typ rozprávača ako typ D, u ktorého je modalita je v popredí.
7
 

Joaquín Martínez Lorente tvrdí, že prítomnosť výrazov vyjadrujúcich epistemický 

systém je „negatívny“ a vytvára efekt odcudzenia. (1996, s. 72). Vychádzajúc zo Simpsonovej 

klasifikácie, Martínez Lorente sumarizuje jednotlivé kategórie na základe toho, ako rozprávač 

vníma – a teda fokalizuje – svoje okolie. Tvrdí, že v textoch s výskytom epistemických 

modálnych systémov sa rozprávač pokúša pochopiť príbeh a postavy (1996, s. 73).
8
 John 

Irving často interpretuje správanie sa a myslenie jeho postáv prostredníctvom 

heterodiegetického zjavného rozprávača. Ak sa v preklade tieto výrazy na subjektivizáciu 

výpovede, poprípade zmenu fokalizácie, stratia, možno to charakterizovať ako nesprávna 

interpretácia zo strany prekladateľa, ktorá má za následok výrazovú stratu.  

Na základe výskumu frekvencie modálnych slovies vo zvolenom korpuse románu (pozri 

Tabuľka 1) sme zistili, že až 26 percent epistemických modálnych slovies je v preklade 

nahradených plnovýznamovými slovesami, čím dochádza k posunu v interpersonálnej funkcii 

a následne fokalizácii, čo potvrdzuje aj Paul Simpson, ktorý tvrdí, že modalita je hlavným 

exponentom interpersonálnej funkcie (1993, s. 47). Veľmi výstižne to hodnotí Katarína 

Pekaríková v závere svojej štúdie Modálnosť textu: 

Modálnosť textu sa spája so stanoviskom a koncepciou hovoriaceho, ale aj s 

kategóriou „uhol pohľadu“, čím nadobúda interdisciplinárnu povahu. Modálna 

dominanta odkrýva, či je hovoriaci v celom texte otvorený nejakej možnosti, či je 

zameraný výlučne na jedinú alternatívu realizácie deja, aký má zámer alebo do 

akej miery je o niečom presvedčený. Práve v tejto fáze sa modálnosť textu úzko 

spája s kreativitou hovoriaceho. (2009a, s. 543) 

 

 

                                                 
7
 Fowler rozoznáva štyri typy rozprávačov na základe toho, či majú modálne konštrukcie poprednú úlohu 

(foregrounded), alebo úplne absentujú (absent) (Fowler, 1996, in Martínez Lorente, 1996).  
8
 „The narrator tries to make sense of the story.“ (Martínez Lorente, 1996, s. 73). 
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Typ 
Počet ekvivalentov 

v preklade 

Must have vo význame zrejme, určite, musieť 19 

Must have bez ekvivalentu -  namiesto modálneho 

slovesa je použité plnovýznamové sloveso 
7 

Spolu 26 

Percentuálne zastúpenie modálnych slovies 

a častíc v preklade (%) 
26 

 

Tabuľka 1 Frekvencia opakujúcich sa modálnych slovies a modálnych častíc v prvých ôsmych kapitolách 

románu (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Dokonca aj „slovo odcudzenia“, akým je napr. sloveso seem, je toto nahradené v preklade 

slovesom mať, čo umocňuje dynamiku postavy. Opis je potom jasnejší a určitejší. Okrem toho 

Simpson poznamenáva, že využitie takýchto konštrukcií je časté u autorov, ktorí opisovali 

zloduchov alebo využívali groteskné zobrazenie situácií. (1993, s. 67). Aj príbeh o Garpovi a 

jeho rodine je prestúpený grotesknými a humornými, často až parodickými opismi. 

Rozprávač románu patrí do kategórie B (presnejšie B (N) negatívny), ktorú Paul 

Simpson považuje za „trochu komplikovanejšiu“ ako je kategória A. V texte sa vyskytuje 

množstvo slovies zmyslového vnímania - verba sentiendi (vidieť, pozorovať, cítiť, počúvať, 

javiť sa, zdať sa), ako aj modálnych častíc a slovies (v skutočnosti 4, samozrejme 13, bez 

pochyby 2, pravdepodobne 3, možno 2, naozaj 3, sotva 1, zaiste 1, smieť 3, musieť 4), a to aj 

vo veľkej akumulácii v rámci odseku. Väčšina z týchto modálnych konštrukcií sú epistemické 

modálne operátory a epistemické modálne príslovky.  

In fact, this whole business of being a nurse – of which she also appeared too proud – was 

curious. (s. 43)  

Vlastne aj jej povolanie ošetrovateľky, na ktoré bola prihrdá, zaváňalo čímsi 

nepochopiteľným. (s. 40)  

V origináli heterodiegetický rozprávač často vykresľuje vnútorný stav postáv prostredníctvom 

objektívneho opisu, čo potvrdzuje aj Uspenskij (1973). V preklade sa táto perspektíva mení, 

keďže slová odcudzenia (appear, seem – javiť sa, vyzerať) sú často nahradené 

plnovýznamovými slovesami (was - bol, were - boli, had - mal).  

 

 

Záver 

Predmetom tohto príspevku bolo na základe typológií rozprávača vypracovaných R. 

Fowlerom a P. Simpsonom určiť, aký typ rozprávača prevažuje v románe Svet podľa Garpa 

a čo vplýva na zmenu charakteristiky rozprávača v preklade.  

Zistili sme, že náhrada modálnych slovies za neutrálne, bezpríznakové plnovýznamové 

slovesá má za následok oslabenie funkcie rozprávača a estetickej funkcie literárneho diela. 

Rozprávač prekladu sa  na osi skrytý – zjavný posúva viac k skrytému. Jeho subjektívny 

postoj k výpovedi sa stráca. Ak autor využil modálne slovesá s určitým úmyslom, bolo by 

vhodné tieto výrazy v preklade v čo najväčšej miere zachovať, aby sa tento zámer autora 

nestratil, ale najmä aby sa zachoval estetický účinok literárneho diela. Tým sa potvrdzuje 

tvrdenie Kitty van Leuven-Zwartovej, že „prekladateľské posuny na mikroúrovni majú 

priamy vplyv na posuny na makroúrovni“ (1989, s. 171).    
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