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Publikáciu Umelecký text a teória literatúry: o spisovateľskej a vedeckej tvorbe 

Stanislava Rakúsa,
1
 zostavili retrospektívni bibliografi Michal Socha a Lucia Ňemcová. 

Vyšla v roku 2015 v rámci edície Osobnosti v ŠVK Prešov. Ich cieľom bolo čo 

najobjektívnejšie a najkomplexnejšie predstaviť osobnosť profesora Stanislava Rakúsa.  

Publikácia pozostáva z 5-tich častí – kapitol. Prvá, pod názvom Stanislav Rakús očami 

literárnej vedy, obsahuje tri štúdie, v ktorých sa hodnotí jeho tvorba. Editorka sem zaradila 

štúdiu Vladimíra Barboríka Solitér: náčrt vývinu tvorby Stanislava Rakúsa (s. 9-18), Marty 

Součkovej Temporálne poznámky k Fáze uvoľnenia (s.19-23) a Milana Kendru O múzickej 

presnosti literárneho vedca Stanislava Rakúsa (s. 24-31). 

Druhá – nosná kapitola  predstavuje Bibliograficko-popisnú časť (s. 33-147). Zostavil 

ju M. Socha. Je vnútorne bohato, no logicky štruktúrovaná, cez tematicko-chronologicky 

radené záznamy, mapujúce v prvom rade dielo a ohlasy, následne v druhej časti literatúru 

o osobnosti. V rámci diela sa tu radia časti: Krásna literatúra, knižné vydania, ohlasy; 

Literárna veda, knižné vydania, ohlasy; Umelecká próza, novely, poviedky, rozprávky 

(publikované v slovenských a inorečových periodikách, zborníkoch, vysielané v rozhlase 

a v televízii), ohlasy; Štúdie, články, úvahy, glosy, rozhovory, publicistika v slovenských 

a zahraničných médiách, ohlasy; Predslovy, úvody, úvodné štúdie a doslovy, ohlasy; 

Recenzie, hodnotiace práce, reakcie na články a štúdie; Lektorská,  zostavovateľská, 

redaktorská a recenzentská činnosť, ohlasy.  V časti Literatúra o S. Rakúsovi sa evidujú 

jubilejné články, rozhovory, profily, o diele, citácie a napokon ohlasy. Komplexnosť údajov 

dopĺňajú bibliografické kalendárium, literárne ocenenia a značky/skratky S. Rakúsa.  

Tretia kapitola Rakúsovci očami Rakúsovcov (zozhovor) predstavuje v podstate 

interview, ktorý so S. Rakúsom a jeho manželkou Gabrielou Rakúsovou viedla L. Němcová. 

Ide o sondu poskytujúcu otvorený a osobný pohľad osobnosti (s. 149-155). Textová časť je 

doplnená o zaujímavé reportážne fotografie.  

So súhlasom osobnosti boli do publikácie zaradené aj tri ukážky z jeho tvorby 

(Jasanica; Ako chcel kocúr Paniberko robiť dobré skutky na stanici; Seminárna práca), a to 
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v štvrtej časti pod názvom Prozaický svet Stanislava Rakúsa (s. 157-174).  Na záver 

publikácie – v piatej časti – nachádzame obrazovú prílohu, nazvanú poeticky Stanislavlav 

Rakús v premenách času (s. 175-184). Poskytuje pohľad nielen na jeho profesný život, ale 

výberovo aj na rodinu, priateľov či kolegov. Fotografie do publikácie zostavovateľom 

poskytla rodina Rakúsovcov zo svojho rodinného archívu.    

Pre lepšiu orientáciu sa do publikácie zaradil aj menný register (od s. 185) 

k bibliograficko-popisnej časti a pre úplnosť analyzovaných informačných zdrojov, z ktorých 

bola zostavená, aj Zoznam bibliografických odkazov k bibliograficko-popisnej časti (od s. 

189).   

Možno konštatovať, že v celku ide o odbornú recenzovanú publikáciu, mapujúcu 

a hodnotiacu život a dielo literárneho vedca, prozaika a vysokoškolského pedagóga S. Rakúsa 

počas jeho kariéry (pôsobiaceho v Prešove a Košiciach), odborníka v oblasti literárnej teórie 

a interpretácie modernej slovenskej prózy 20. storočia, ktorý je aj sám stále literárne činný. 

Teoretický výskum slovenskej literatúry mu umožnil začleniť do literárnovedného myslenia 

nové pojmy. Za svoju prácu bol už za života ocenený, ako napr. Cena Dominika Tatarku 

2004 a 2005, Cena Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska 2008 alebo Cena Anasoft 

Litera 2009 a i.  

Veríme, že retrospektívna bibliografia v Prešove aj touto publikáciou dokázala 

opodstatnenosť takejto činnosti, bez ktorej by nedošlo k zhmotneniu a sumarizácii pramennej 

bázy k profesnému životu významných osobností nadregionálneho charakteru, a že 

publikácia bude pre bádateľov relevantným zdrojom pre ďalší výskum.    

 

Marcela Domenová 
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