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Oslobodzujúca radosť z rozprávania. Poznámky k románu Stanislava 

Rakúsa Excentrická univerzita 

 

Lucia ČANDÍKOVÁ PARALIČOVÁ 

 

 V piatich kapitolách románu Excentrická univerzita odkrýva pred nami autor zázračný svet 

literatúry, rozprávaní o literatúre, ba dokonca svet bizarnej každodennosti. Toto antinomické 

spojenie je takým len zdanlivo, autor dokazuje, že práve všímaním si drobných detailov a 

nachádzaním neobvyklých súvislostí môže každý nanovo objavovať skutočnosť. Ba čo viac, 

za touto bizarnosťou je „cítiť človečinu“, teda schopnosť zachovať si vlastnú tvár, byť sebou 

samým a neprestávať sa tešiť z drobných vecí aj v dobe, kedy osobný život okliešťuje štátna 

moc a to, čo sa vymyká priemeru, je považované za neprípustné. 

 Kompozičná výstavba románu je zaujímavá tým, že autor využíva tzv. rámcový princíp, 

konkrétne spôsob „poviedka v poviedke“1 či skôr „próza v próze“, samozrejme, v duchu tohto 

princípu strieda rámcujúcu časť, v ktorej rozprávač rozpráva príbehy s časťou rámcovanou, 

ktorá je tvorená samotnými príbehmi. Rozprávanie príbehov a vlastných bizarných postrehov 

je teda rudimentárnou časťou románu. Samotný rámcový princíp a princíp „próza v próze“ 

nesie v sebe paralelný spôsob výstavby textu, popri sebe teda existujú viacerí rozprávači s 

viacerými príbehmi a životnými osudmi, v analyzovanom románe sú to dvaja rozprávači – 

Viktor Pavlovič Bochňa a Peter Leder. Okrem tejto kompozičnej paralelnosti je v románe 

prítomná aj iná, obsahová, vnútrotextová paralelnosť, ktorá je metaforou paralelnej 

existencie2 nielen rozprávačov, ale všetkých postáv. Táto rozdvojenosť implicitne naznačuje 

spôsob hľadania rovnováhy v dobe, kedy nebolo možné zostať sám sebou. Paralelná 

existencia tak tvorí prechod medzi existenciou autentickou a neautentickou, falošnou.  

 Paralelný spôsob existencie možno sledovať na pôsobivej a sviežej postave Viktora 

Pavloviča Bochňu, ktorý na jednej strane v univerzitnom prostredí vystupuje ako skúsený 

sveták s mimoriadnymi rozprávačskými schopnosťami a na strane druhej sám priznáva svoju 

„rodovú mlčanlivosť“ len čo sa vráti domov. Rovnako tak prijatie druhého, otcovského mena 

Pavlovič v duchu poruštenia sa predstavuje snahu o novú, inú existenciu. A napokon Bochňov 

spôsob univerzitného života, riešenie rôznych literárnoteoretických a „literárnopraktických“ 

                                                 
1 Podľa Všetička, F.: Podoby prózy. O kompozičné výstavbě české prózy dvacátých let 20. století. Olomouc: 
Votobia. 1997, s. 25 – 26. 
2 Briškár, J.: Elementárne situácie v literatúre. O mačkách a ľuďoch – k diskrétnym podobám diferenciácie 
postáv (Stanislav Rakús – Temporálne poznámky). Levoča: Modrý Peter. 2005, s. 121. 
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otázok nevedú k zotrvaniu na univerzite, ale k jej opusteniu pre „nespoľahlivosť, zneužívanie 

otcovského mena, výstredné spôsoby, znevažovanie ruskej literatúry, excentrické správanie“3. 

Môžeme teda povedať, že ak sú Rakúsove postavy prirodzené, osobité až bizarné, zákonite sú 

zásahom štátnej moci vylúčené z daného spoločenského prostredia. Okrem Viktora Pavloviča 

Bochňu je to aj otec Petra Ledera, invalid, ktorému „...alkohol pomáha rozmýšľať o vyšších 

veciach a skazenosti ľudstva“ (s. 55), Fedor Karlovič Bán, študent 2. ročníka filológie, ktorý 

je vylúčený z univerzity pre zastavenie vlaku a úmysel vytvoriť slovensko-slovenskú 

konverzačnú príručku, čím sa stal nevhodným kandidátom „pre ušľachtilé pedagogické 

povolanie.“ (s. 158) a tiež Ivan Petrovič Gaštej, citlivý študent, ktorý neznášajúc despotické a 

vulgárne spôsoby správania po troch mesiacoch sám opustil univerzitu.  

 Iný spôsob bytia, než je bytie autentické, je vytvorenie si novej, už spomínanej paralelnej 

existencie, ktorá má však charakter implicitnej „rozdvojenosti“. Napokon aj samotný titul 

románu je polysémantický, pričom prvý význam slova excentrizmus je „vychýlenie od stredu, 

mimo centra“ a druhý je definovaný ako „výstrednosť, prepiatosť“4. Oba významy však v 

románe fungujú súčasne, teda paralelne a nadobúdajú protikladnú kvalitu, kým prvý má skôr 

negatívny príznak, druhý nadobúda príznak pozitívny, synonymný s prirodzenosťou a 

autenticitou.  

 S princípom paralelnej existencie sa môžeme stretnúť pri postave Márie Petrovny 

Goločnikovovej. Vystupuje síce ako odborná asistentka na katedre ruskej literatúry, ale 

súčasne je ruskou imigrantkou, ktorá „kúpeným manželstvom“ (s. 42) ušla zo ZSSR. Študent 

prvého ročníka filológie Filip Habura žije paralelnú existenciu prostredníctvom Bochňovho 

sna, v ktorom bol inaugurovaný za dekana. Tento motív Viktor Pavlovič Bochňa v románe 

viacnásobne pripomenie a napokon rozvinie svojím vlastným „snom“ o pedagogickom 

pôsobení na filologickej fakulte, kde začne vyučovať predmet komunikačná estetika. Aj keď 

sa zdá, že nič zo snívaného sa nenaplní, Viktor Pavlovič sny svojím plnokrvným rozprávaním 

oživuje a sprítomňuje. Teda to, čo vzniká ako paralela nenaplnenej skutočnosti, sa 

prostredníctvom rozprávaní a rozhovorov stáva realitou, spredmetňuje sa. 

 Ďalšia postava, u ktorej môžeme paralelnú existenciu zaznamenať, je Peter Leder. Keď začne 

študovať na univerzite ďaleko od domova, „pre strýca Rudolfa sa stane celkom iným 

človekom. ...dostane sa medzi tých, ktorým treba podať ruku.“ (s. 59) Markantným dôkazom 

rozdvojenosti, a pre Petra aj nezrozumiteľnosti, je postoj k jedálni v ich dome. 

                                                 
3 Rakús, S.: Excentrická univerzita. Levice: Koloman Kertész Bagala. 2008, s. 225. 
4 Šaling, S. a kol.: Slovník cudzích slov. Bratislava, Prešov: Samo. 1997, s. 173. 
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„V našom dome ma najviac trápila jedáleň. Nikto v nej neraňajkoval, neobedoval, nevečeral. 

Bola to nepoužívaná izba, plná kobercov, dečiek a stále zachovaného, ničím neporušeného 

nábytku. Vo svojej zvláštnej zatuchnutej vôni akoby ustavične vyčkávala na akúsi vzácnu 

návštevu. Všetko ma v nej postupne začalo znepokojovať a dráždiť. ... Z času na čas sa v 

mojej mysli zjavovala akási hrozivá, mátožná predstava, že tou tajomnou návštevou, na ktorú 

jedáleň vo svojej pyšnej, zatuchnutej nedotknutosti už roky vyčkávala, bude nejaký kontrolór, 

milicionár alebo iný hodnostár.“ (s. 64)  

Jedáleň je teda na jednej strane súčasťou Petrovho domova, na druhej akýsi ohrozujúci 

priestor, pre ktorý môžu byť Lederovci vysťahovaní, je spredmetnením jeho strachu. Podobný 

ambivalentný charakter majú časté zmeny názvov ich ulice, ktorá stráca charakter domova a 

stáva sa priestorom ovládaným štátnou mocou, stáva sa anonymným priestorom nikoho. Peter 

Leder sa v románe profiluje ako autentický, pozorný a vnímavý poslucháč a pozorovateľ, a 

tak sa snaží vyrovnať s videnou a prežívanou totalitnou skutočnosťou.  

 Z hľadiska paralelnej existencie je zaujímavá postava docenta ruskej literatúry Alexandra 

Stepanoviča Gurničku, o ktorom v súvislosti s Čechovovou poviedkou Izba číslo 6 Viktor 

Pavlovič Bochňa trefne poznamenáva: „Intelekt Alexandra Stepanoviča Gurničku by sa 

mohol prejaviť nepochybne oveľa slobodnejšie na psychiatrii ako na tunajšej excentrickej 

univerzite.“ (s. 136) Hoci toto tvrdenie má úsmevný charakter, je to skôr známy „smiech cez 

slzy“. Alexander Stepanovič, poverčivý docent trpiaci stihomamom je tak paralelným bytím 

Alexandra Stepanoviča, odvážne tvorivého človeka, ktorý poznamenáva: „Ak nie sme práve 

pod tlakom inšpekčnej kontroly, nemôžeme síce hovoriť všetko, čo chceme, ale nemusíme 

hovoriť ani to, čo nechceme.“ (s. 190) 

 A napokon postava lingvistu Alexandra Kirilloviča Župreja, ktorého kabinet na fakulte autor 

nazýva kuticou (s. 210), je pravým aristokratom. Žije mlčanlivý život, stlačený do úzkej 

miestnosti fakultného kabinetu a súčasne dokáže rozsiahlo rozprávať o spôsoboch stolovania 

ako o metafore svojho strateného života.  

 Postavou, ktorá reprezentuje neautentickú existenciu je „kvantitatívny recenzent“ František 

Čipčík, ktorý si zmení meno na F. N. Kabatier, teda predstiera inú, novú, falošnú existenciu. 

 Už zo spomenutého množstva postáv badáme, že autor vytvára akési panoptikum životných 

osudov, nezobrazuje teda jednoliatu a jednotvárnu skutočnosť, ako by si to iste priala dobová 

totalitná moc. Stanislav Rakús teda postupuje nebojácne a autenticky, avšak vždy s rúškom 

implicitnosti. Všetky drobné príbehy sú zjednotené postavami rozprávačov, z ktorých je Peter 

Leder viac dokumentárnym, tichším rozprávačom nechávajúcim prehovoriť „svoje postavy“, 

kým v rozprávaní Viktora Pavloviča Bochňu akoby ožíval nový svet, akoby oslobodzoval 
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slová a ľudí, o ktorých hovorí, ale hlavne poslucháčov a čitateľov, ktorí sa pôsobivým, 

galantným a vyšperkovaným humorným rozprávaním povznesú nad bežnú každodennosť. 

 Ak sa sústredíme na štylistiku Bochňovho rozprávania, v okamihu na nás zapôsobí plynulosť, 

vyrovnanosť až slovná ekvilibristika tohto 29-ročného študenta. 

 „V túžbe nepribrať a nepodobať sa tým mojim príbuzným, ktorí si z lásky k jedlu 

zdeformovali svoj výzor tučnotou, orientoval som sa v tom čase na osobitý typ diétneho 

stravovania. Pre oslavu skúšky som si zvolil bodový variant, ktorý spočíval v tom, že 

konzument môže zjesť ľubovoľné, redukčnými princípmi neobmedzované množstvo 

zemiakov bez mäsa, alebo mäsa bez zemiakov. Oblečený v čiernych šatách, v bielej košeli a v 

čiernej kravate som sa rozhodol pre zemiakovú verziu. V istom zamyslení a zároveň v eufórii 

z úspešného zvládnutia bezobsažnej skúšky pedagogického charakteru som si objednal 

dvojnásobnú porciu pečených, varených a dusených zemiakov. K tomu ešte dvojnásobné 

zemiakové pyré a dvojnásobnú zemiakovú kašu. 

 Pohodlne sedím za veľkým stolom, premýšľam o svojich veciach a po čase si všimnem, a 

zrejme si to všimnú i iní hostia, lebo výjav je dosť bizarný a dramatický, ako útla čašníčka 

nesie misu, ktorá sa svojimi rozmermi vôbec nehodí k jej výzoru. Misa v rukách tejto drobnej 

dámy pôsobí ako neprimerané, ťažké bremeno. Čoskoro bremeno, pozostávajúce z 

dvojnásobnej porcie všetkých miestnych druhov zemiakov, položí čašníčka na môj stôl. 

Pozerám na ňu, poďakujem sa, ospravedlním, a keď vybadám, že vyzerá sviežo, prejdem na 

iné myšlienky.“ (s. 99-100)  

 Z úryvku je zjavné, že autor cielene využíva opisný spôsob vyjadrovania, multiverbizáciu, 

ktorým uhládza, zjemňuje svoje tvrdenia. Tak namiesto „nechcel som pribrať a podobať sa“ 

použije „v túžbe nepribrať a nepodobať sa“ alebo namiesto „...tým príbuzným“, ktorí 

stučneli/sú tuční opisne hovorí „...ktorí si z lásky k jedlu zdeformovali svoj výzor tučnotou.“ 

Z týchto porovnaní vyplýva aj to, že Stanislav Rakús je láskavý autor. Opisný spôsob 

vyjadrenia v texte podporuje aj časté používanie viacnásobných vetných členov, hlavne 

prívlastkov , napr. „...v túžbe neprestať a nepodobať sa“, „...ľubovoľné, redukčnými 

princípmi neobmedzené množstvo“, „oblečený v čiernych šatách, v bielej košeli a v čiernej 

kravate“, „dvojnásobná porcia pečených, dusených a varených zemiakov“, „v istom 

zamyslení a zároveň v eufórii“, a pod. Opisný spôsob vyjadrenia, využívanie viacnásobných 

vetných členov podporujú parataktický, priraďovací spôsob syntaxe a štylizácie, ktorý 

zaznamenáva čo najviac detailov a vytvára epicky široký a plynulý, ničím nenarušený celok. 

Parataktický spôsob výpovede môže pôsobiť monumentálne, nedotknuteľne a veľkolepo, 

avšak v prózach Stanislava Rakúsa je obohatený o kvalitu komickosti, či humoru alebo irónie, 
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čím sa jeho pôvodný charakter mení, dokonca sa oba tieto princípy, teda parataktický a 

komický, zdajú protikladné. Práve z tohto napätia, antinomického postavenia sa rodia mnohé 

komické situácie. Hovoriť monumentálne o zemiakoch alebo tučnote svojich príbuzných 

jednak dáva jednotlivosti do nových súvislostí, jednak vytvára implicitné komické situácie. 

Okrem spojenia parataktickej monumentálnej reči a každodenných banalít tvorí autor 

komické situácie spojením „neprimeraných“ (s.100), bizarných javov, napr.: „...útla čašníčka 

nesie misu, ktorá sa svojimi rozmermi nehodí k jej výzoru“ alebo „Oblečený v čiernych 

šatách, v bielej košeli a v čiernej kravate som sa rozhodol pre zemiakovú verziu.“ Sila 

komickej situácie sa znásobuje aj reakciou publika, ktorá ak nie je zjavná, je hyperbolizovaná 

rozprávačovým tušením a „vcítením sa do duše hostí“. Týmto tušením, hyperbolizovanou 

predstavivosťou a parataktickým, opisným vyjadrením vzniká nová komická situácia. Autor 

však dokáže úsmev vyčariť aj prostredníctvom trefného použitia slovných spojení či slov, 

napr.: „bremeno“ na označenie misy, „drobná dáma“ na označenie čašníčky alebo slovo 

„sviežo“, ktoré priam zasvieti v kontexte nosenia ťažkej misy a zamýšľania sa. 

 Rozprávačovi Bochňovi je v románe venovaný rozsiahly textový priestor, a tak by sme sa 

mohli pýtať, ako je možné, že dokáže svojou rozprávačskou dikciou udržať pozornosť 

čitateľa, ktorý sa spolu s ním vrhá do nových príbehových situácií. Zdá sa, že nielen 

parataktický spôsob vyjadrenia navrstvený o kvalitu komickosti, ale striedanie košatých viet s 

krátkymi zvolacími vetami medzi jednotlivými príbehmi zabraňujú monotónnosti 

rozprávania. Rovnako tak oslovenia poslucháčov a rečnícke otázky pôsobia ako výrazné 

kontaktové prostriedky. Štylizácia románu je precízna a prostredníctvom špecifickej 

parataktickej syntaxe svedčí o svojom autorovi.  

 Keď uvažujeme o parataktickom, opisnom spôsobe vyjadrenia v románe Excentrická 

univerzita, nemožno nespomenúť, že text nie je nasýtený takým množstvom detailov, ktoré by 

odvracali pozornosť čitateľa od smerovania príbehu. Román je síce komponovaný ako 

množstvo drobných zážitkov, postrehov a reflexií, ktoré však nemajú digresívny charakter, 

skôr každý príbeh evokuje príbeh nový, s predošlým motivicky spojený. 

 V aristokratickej rétorike Viktora Pavloviča Bochňu cítime uvoľňujúcu, oslobodzujúcu 

radosť z rozprávania, z nachádzania nových, komických súvislostí, a tým z objavovania novej 

skutočnosti. V týchto intenciách je podobnou postavou otec Petra Ledera, ktorý má s 

Bochňom spoločný nielen spôsob rozprávania, ale hlavne radostne slobodný životný postoj a 

sčasti aj spomenutý spoločenský osud. Hoci sa o otcových zážitkoch dozvedáme 

sprostredkovane, cez dokumentárneho rozprávača Petra Ledera, rozdiel v odlišných 

spôsoboch prejavu je badateľný aj z Petrovho parafrázovania, napr.: „Bola to mimoriadna 
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udalosť, nedala sa vymazať ani utajiť. Otec ju urovnával aspoň tým, že viac než o nej hovoril 

o tom, s akou láskavosťou, so zmyslom pre ľudské nešťastie ho prijala nočná nemocnica, s 

akou priateľskou blízkosťou a pohostinným správaním sa ho ujali dvaja ošetrovatelia, ktorých 

nazval vertermi.“ (s. 84, podč. L.Č.) V časti textu, kde Peter začína otca parafrázovať cítime 

uvoľnenie prúdu reči, ktoré je spôsobené častými prívlastkami, viacnásobným predmetom a 

opisným spôsobom prejavu, cítime plynulosť, priam harmóniu, ktorú chce hovoriaci navodiť. 

Aj tento úryvok je dôkazom toho, že rozprávač Peter Leder necháva prehovoriť svoje postavy, 

necháva ich vyniknúť a je skutočne viac počúvajúcim a reprodukujúcim, teda 

dokumentárnym rozprávačom než Viktor Pavlovič Bochňa, ktorý svoje rozprávanie napĺňa 

hlavne sebou samým. 

 Ak sme v úvode príspevku spomenuli spojenie rozprávaní o literatúre a metaliteratúre, mohli 

by sme povedať, že táto próza Stanislava Rakúsa interpretuje sama seba, hlavne v poslednej, 

piatej kapitole. Súčasne však poskytuje množstvo reflexií nielen o ruskej literatúre 19. 

storočia v celom románe. Text práve v poslednej kapitole nenesie len kvalitu komickosti, ale 

aj irónie a sebairónie, konkrétnejšie v časti, kde autor hovorí o Valentínovi Nikolajevičovi 

Sobotovi, „literátovi, ktorý písal recenzie na svoje nenapísané diela s tým zámerom, že sa 

chce kritikou nedostatkov vyhnúť vlastným chybám a rozvinúť najmä to, čo sa mu v 

nenapísaných rukopisoch pozdáva, ba priam páči. Jeho nevytvorené prozaické práce majú 

pritom skôr dlhší než kratší charakter.“ (s. 177, 178) Tento autor „voľnej románovej trilógie“ 

(s. 178), či už Valentín Nikolajevič Sobota alebo Stanislav Rakús, sa nám snaží ukázať viac 

než interpretáciu svojho diela, vysvetlenie kompozičných princípov, z ktorých zdôrazňuje 

rámcový princíp, a ďalších literárno-teoretických aspektov svojho textu. V prvom rade 

poukazuje na to, že sám seba neberie príliš vážne, a tak sa sám stáva neoddeliteľnou súčasťou 

svojho „zľudšťujúceho“ (s. 180) diela.  

 Autotematizácia autora i samotného bravúrneho rozprávača Viktora Pavloviča Bochňu (s. 

166) je znakom toho, že si sami seba uvedomujú nielen ako tvorcov, pánov situácie, ale aj ako 

postavy v služobnom postavení. Súčasne však vedia o ambivalentnosti tejto situácie. 

Napokon, okrem pokorného prijatia svojej roly, je to hlavne jemná irónia a sebairónia, ktorou 

na nás pozitívne pôsobia aj tieto „vážne“ literárno-teoretické reflexie. 

 Román Excentrická univerzita nám prináša mnohé potešenia, z ktorých je, zdá sa, 

najvýraznejším potešenie z rozprávania, počúvania a, samozrejme, čítania. Stanislav Rakús 

nám predstavil totalitnú dobu, univerzitné aj mnohé iné prostredia prostredníctvom drobných 

príbehov jednotlivcov, pretože práve jednotlivec, nepodopieraný žiadnou inštitúciou, dokáže 

byť nositeľom prirodzenosti a autenticity, hoci nie vždy to dokáže naplno a nahlas. Práve v 
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tejto súvislosti môžeme v Rakúsovej tvorbe sledovať princíp paralelnej existencie postáv, 

ktoré sú vonkajším prostredím a atakmi štátnej moci donútené svoj život „rozdvojiť“ a 

vytvoriť si iný, nový spôsob bytia. Hoci táto skutočnosť vyznieva priam tragicky a 

dramaticky, komika, humor a irónia ju uvoľňujú a oslobodzujú nielen postavy, ale aj 

čitateľov. Zdá sa, že autor poukazuje na to, že bohatosť a plnosť života nemôže zmeniť žiadna 

vonkajšia sila. Túto oslobodzujúcu vieru v energiu života podporuje aj parataktický, a 

samozrejme, jemným humorom nasýtený spôsob rozprávania. 

Aj keby sa mohlo zdať, že literárno-teoretické pasáže môžu text zaťažiť, Stanislav Rakús ho 

odľahčuje iróniou, a hlavne sebairóniou, čím sa touto autotematizáciou stáva súčasťou svojich 

poľudšťujúcich a láskavých próz. 
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